خبر صحفي

سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية يوقعان اتفاقية
لتعزيز التعاون المشترك
أبوظبي 23 ،أغسطس  :2016وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي
للخدمات المالية ،اليوم اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك والتفاهم حول ترسيخ تطبيق الممارسات
والمعايير التنظيمية العالمية المعمول بها في الدولة.
وتتيح الاتفاقية لكلا الجانبين مجالات أوسع للتعاون الوثيق وتبادل المعلومات الرقابية والتنفيذية بما يعزز أرطر
العمل المالية في السلطتين ،كما ت مكن الطرفين من الاستمرار في تطبيق المقارنة المعيارية للممارسات
والمعايير المتبعة بما يتماشى مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية " ،"IOSCOوالمبادئ الأساسية
للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين " ،"IAISوالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة للجنة بازل
للرقابة المصرفية " ،"BCBSوتوصيات مكافحة غسيل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "."FATF
ووقع الاتفاقية بالنيابة عن سلطة دبي للخدمات المالية ،إيان جونستون ،الرئيس التنفيذي للسلطة ،وبالنيابة
عن سوق أبوظبي العالمي ،ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية للسوق.
وحول توقيع الاتفاقية ،قال تنج" :تأتي هذه الاتفاقية لتأكيد التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي
العالمي ب تعزيز ممارسات حماية المستثمرين ،ودعم مجالات التنمية والابتكار في الجوانب التنظيمية
والرقابية في الدولة والمنطقة .وسيواصل السوق تعاونه الوثيق مع نظرائه من الهيئات الرقابية في الخليج،
والهيئات التنظيمية العالمية لتعزيز المعايير التنظيمية العالمية ،ودفع عجلة التطور المالي ،وحماية نزاهة
الأسواق المالية للهيئات المعنية .ونحن كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ،فإننا سنستمر
بالقيام بدورنا على أكمل وجه للتعاون مع كافة الأرطراف ،والحفاظ على عدالة وكفاءة ومسؤولية الأسواق في
أبوظبي وخارجها".
يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي انضمت لعضوية المنظمة الدولية لهيئات
الأوراق المالية " " IOSCOفي فبراير الماضي ،كما انضمت قبل ذلك في يناير الماضي لعضوية الجمعية الدولية
لهيئات الإشراف على التأمين " ،"IAISوالمجموعة التشاورية للجنة بازل " "BCGعن لجنة بازل للرقابة المصرفية
"."BCBS
يسر سلطة دبي للخدمات وقال السيد إيان جونستون ،الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية":
المالية مد جسور التواصل مع نظرائها في المنطقة ولا سيما مع سلطة تنظيمية زميلة في الإمارات
العربية المتحدة .تتميز كلتا السلطتين بكونهما هيئات تنظيمية لمراكز مالية أسست على مبادئ القانون
العام تتبنى أفضل الممارسات وتطبق اللوائح التي تفي بمتطلبات واضعي المعايير الدولية ،ومن ضمنها:
لجنة بازل للإشراف المصرفي؛ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية؛ الرابطة الدولية لمشرفي التأمين؛
ومجموعة العمل المالي .وتمثل مذكرة التفاهم هذه رغبة متبادلة في التعاون وتبادل المعلومات وفقاً لتلك
المعايير".

وأضاف السيد إيان جونستون ":نؤكد مرة بعد أخرى على أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين منظمي
الخدمات المالية ،وتحقيقا لهذه الغاية فقد أبرمت سلطة دبي للخدمات المالية  97مذكرة تفاهم مع نظرائها
قيمة للاتفاقات التي تم توقيعها مع هيئات
إضافة
منذ تأسيسها في العام  .2004ويشكل هذا الاتفاق أيضاً
ً
ً
تنظيمية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ،بما في ذلك؛ المصرف المركزي وهيئة السلع والأوراق
المالية وهيئة التأمين" .

 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
بذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام .2015
وجاء إرطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد رطبيعي 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
العالمي ،سيمكِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشارطاتها ضمن بيئة خالية من
الضرائب ،وأرطر 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 إرطلاق المزيد من النشارطات 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.
ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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