خبر صحفي

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة جيرنزي للخدمات
المالية لتعزيز التعاون المشترك
أبوظبي 6 ،سبتمبر  :2016وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وهيئة
جيرنزي للخدمات المالية ،اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون التنظيمية،
وتبادل المعلومات ،وتطبيق أعلى الممارسات التنظيمية لدى الجانبين .ووقع المذكرة وليام ماسون،
مدير عام هيئة جيرنزي للخدمات المالية ،وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات
المالية لسوق أبوظبي العالمي.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار العمل المتبع بين السلطة والهيئة حول تقديم المساعدة الثنائية ،وتبادل
المعلومات التنظيمية ،والتعاون في العمليات الإشرافية على المؤسسات العابرة للحدود .كما تأتي
لتؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي ،كمركز مالي دولي ،بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق
مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع أبرز المراكز المالية في المنطقة والعالم.
وحول توقيع المذكرة ،قال وليام ماسون ،مدير عام هيئة جيرنزي للخدمات المالية" :نحن سعداء بتوقيع
هذه المذكرة التي تؤكد التزامنا بالعمل الوثيق مع الهيئات التنظيمية العالمية وسعينا لتفعيل دورنا
في الشؤون والمواضيع المتصلة بمجال تنظيم الخدمات المالية .ونتطلع لبناء وتوطيد علاقات عمل
متميزة مع شركائنا الجدد في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وتفعيل كافة
مجالات التعاون المشترك".
من جانبه ،قال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي
العالمي" :يواصل سوق أبوظبي العالمي جهوده لبناء شراكات وعلاقات عمل جديدة ووثيقة مع أبرز
الهيئات التنظيمية العالمية لتعزيز تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في الأسواق .وتتيح
الشراكة مع هيئة جيرنزي للخدمات المالية لكلا الجانبين تفهم احتياجات عملائهم بشكل أفضل وتفعيل
مجالات التعاون المستقبلية العابرة للحدود .وسنسعى للعمل الوثيق مع شركائنا الجدد لتطوير
مبادرات ومجالات عمل مشتركة تسهم في تحسين وتعزيز كفاءة واستفادة بيئات العمل لدى
الطرفين".
 -انتهى –

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء 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.
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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