سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم المصارف
الصينية لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الأعمال
أبوظبي 3 ،مايو  :2016وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،مذكرة تفاهم
مع هيئة تنظيم المصارف الصينية لتعزيز التعاون بين الطرفين ،وتبادل المعلومات التي تدعم
الحصول على المعلومات التنظيمية وتطوير المؤسسات المالية التابعة لكلا الجانبين.
وتم توقيع المذكرة يوم  28أبريل في العاصمة الصينية بكين من جانب شانغ فولن ،رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم المصارف الصينية ،وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية
في سوق أبوظبي العالمي.
وتعد هذه المذكرة الأولى من نوعها التي توقعها سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي
العالمي مع هيئة تنظيمية آسيوية ،وهي تؤكد على الأهمية التي يوليها سوق أبوظبي العالمي
لناحية تعزيز العلاقات القوية مع الصين .كما تشكل الشراكة بين الطرفين انجازاً جديداً للقطاع المالي
في أبوظبي ولسوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي جديد في دولة الإمارات.
وتقدم المذكرة إطار عمل لسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة تنظيم المصارف الصينية لتبادل
الدعم والمعلومات التنظيمية ذات العلاقة ،والتعاون في مجال الإشراف والرقابة على اتباع
المؤسسات المالية للأنظمة والقوانين المصرفية المعمول بها .كما سيتمكن كلا الطرفين من
الا ستفادة من المذكرة الموقعة لبحث وإطلاق مبادرات مشتركة تتصل بمجالات التدريب والمساعدة
التقنية ،بما يعزز المعايير التنظيمية والممارسات المتبعة في كلا المؤسستين التنظيميتين.
وناقش الطرفان خلال اجتماع عقد مع شانغ فولن رئيس مجلس إدارة الهيئة ،مجالات التعاون المختلفة
التي تشمل المبادرات والجهود المشتركة التي تدعم تطلعات المصارف والمؤسسات المالية الصينية
والإماراتية للمشاركة في الفعاليات الخارجية ،وتوسيع مجالات الأعمال.
ويسهم توقيع المذكرة في وضع أسس قوية لمزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين
الصين وأبوظبي ،كما تأتي في أعقاب دخول دولة الإمارات في نظام "المؤسسات الأجنبية
المستثمرة المؤهلة" بحصة قدرها  50مليار يوان صيني (حوالي  7.5مليار دولار أمريكي) لتعزيز
التجارة والاستثمارات الثنائية بين الدولة والصين.
وقال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي،
أسهمت المبادرة الصينية الاستراتيجية "الحزام والطريق" في زيادة عدد المؤسسات المالية
والأطراف المعنية الصينية الساعية لتوسيع استثماراتها وتفاعلها التجاري والاقتصادي في منطقة
الشرق الأوسط وأفريقيا .مؤكداً التزام سوق أبوظبي العالمي كونه مركز مالي دولي في أبوظبي،
على القيام بدوره كشريك استراتيجي واقتصادي للأطراف المعنية الصينية في دعم تطلعاتها التجارية
في المنطقة ،وكذلك دعم تطلعات شركائه المحليين لتوسيع دائرة تفاعلهم مع الصين .معرباً عن
أمله في بناء علاقة فعالة وطويلة المدى مع هيئة تنظيم المصارف الصينية ،ودعم مبادرة "الحزام
والطريق".

 -انتهى -

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
تأسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،بموجب قانون اتحادي صادر في عام
 .2013وفتح السوق أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر من عام .2015

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي
العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال موقعه الاستراتيجي
في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل
على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.

يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،
ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
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