تأسيس اللجنة التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي
أبوظبي 25 ،يناير  :2016أعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تأسيس اللجنة التنظيمية "اللجنة" لدعم
االستقاللية والنزاهة ،والعدالة في االجراءات المتبعة من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق خالل
ممارسة صالحياتها .ويتماشى تأسيس اللجنة الجديدة مع أنظمة األسواق والخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي
لعام .2015
ويأتي تأسيس اللجنة لتقديم مراجعة مستقلة لمجموعة واسعة من الق اررات اإلدارية التي تتخذها سلطة تنظيم الخدمات
المالية  ،كما تقوم في بعض الحاالت ،بالنظر والفصل في الق اررات التنفيذية المحولة لها من طرف سلطة تنظيم
الخدمات المالية .وتسعى اللجنة لضمان االستخدام المتناسق والشفاف والمناسب للصالحيات التنظيمية ،وزيادة الثقة
التنظيمية ،واتخاذ القرار المناسب في القضايا المعنية .وتعد اللجنة أحد كيانين مستقلين تم تأسيسهما بموجب أنظمة
األسواق والخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لعام  2015لتعزيز الحوكمة السليمة واالجراءات القانونية الواجبة.
وقال سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي" :نحن سعداء بتأسيس اللجنة التنظيمية
ويسرنا الترحيب بأعضائها المميزين بيننا .ويمثل تأسيس اللجنة امتداداً اللتزام سوق أبوظبي العالمي بدعم وتبني أعلى
مستويات المعايير التنظيمية العالمية وممارسات الحوكمة في السوق ،فهي تدعم الدور الذي تلعبه سلطة تنظيم
الخدمات المالية في تطوير قطاع خدمات مالية قوي ومتقدم ومستدام في دولة اإلمارات .واننا نتطلع لمساهمة اللجنة
التنظيمية في تعزيز البيئة المالية بما يخدم نمو وازدهار األعمال المحلية والعالمية في أبوظبي".
وتتكون اللجنة حالياً من أربعة قادة مستقلين لقطاعات عالمية يتمتعون بخبرات تنظيمية ومالية وتجارية كبيرة ،وترأسها
السيدة جين ديبلوك  ،الرئيسة السابقة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ،والخبيرة العالمية في شؤون التنظيم المالي.
وأعربت السيدة ديبلوك عن سعادتها بترأس اللجنة التنظيمية ،وتطلعها للمساهمة في العملية التنظيمية .مؤكدةً أن التزام
سوق أبوظبي العالمي باتباع أعلى األطر والممارسات التنظيمية العالمية هو عنصر هام في تحقيق نجاحه المستقبلي.
 -انتهى -

مالحظات للسادة اإلعالميين:
أعضاء اللجنة التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي:
الرئيسة :اآلنسة جين ديبلوك أو
عضو :السيد أندرو وايتاكر
عضو :السيد تشاندراشيخار باسكار بافي
عضو :السيد إكزادونج تانج
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

تأسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي العالمي في عاصمة دولة اإلمارات ،بموجب قانون اتحادي صادر في عام  .2013وفتح

السوق أبوابه لممارسة األعمال في يوم  21أكتوبر من عام .2015

وجاء إطالق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما يش ّكل السوق
جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي االقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في

العالم ،دو اًر محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق
األوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.

سيمك ُن سوق
ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالميُ ،
أبوظبي العالمي أعضاءه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات

عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالثة مجاالت رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وادارة الثروات ،وادارة األصول،

علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت ،وفقاً الحتياجات السوق.

يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتحتضن

مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول مقر خارج الواليات المتحدة األمريكية للمستشفى
التخصصي "كليفالند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا" ،ومساحات مكتبية من الدرجة األولى لمواكبة احتياجات أبوظبي

التطويرية واالقتصادية على المدى الطويل ،حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي،

وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيwww.adgm.com:

