لتعزيز التعاون وتفعيل الرقابة وتسهيل الأنشطة العابرة للحدود

سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق الأوراق
المالية في البرتغال
أبوظبي 6 ،مارس  :2017وقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،وهيئة سوق
الأوراق المالية في البرتغال ،مؤخراً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون التنظيمية،
وتفعيل الرقابة على المؤسسات المالية ،وتنسيق العمل الثنائي وتبادل المعلومات ،وتسهيل
الأنشطة المالية العابرة للحدود في أبوظبي والبرتغال.

ووقع المذكرة غابرييلا فيغيريدو دياز ،رئيس مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية في البرتغال،
وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
وتحدد المذكرة إطار عمل شامل بين سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وهيئة
سوق الأوراق المالية في البرتغال حول تبادل المعلومات التنظيمية ،والتعاون في العمليات الرقابية
على المؤسسات العابرة للحدود ،بما يعزز نمو الأسواق المالية للجانبين ،ويؤسس لشراكة وثيقة لتبادل
الرؤى والخبرات حول القطاعات المصرفية ،وأنظمة أسواق رأس المال في أبوظبي والبرتغال .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.
وقالت غابرييلا فيغيريدو دياز ،رئيس مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية في البرتغال" :يؤكد العدد
المتزايد من الشركات البرتغالية العاملة في دولة الإمارات على عمق التكامل الاقتصادي والتجاري
بين البلدين ،والذي شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة وعزز الطلب على مجالات أوثق للتعاون
والعمل المشترك بين الهيئات الرقابية في الجانبين ،حيث أسهمت عولمة الاقتصاد وتنامي مجالات
الابتكار وتطور القطاعات المالية في جعل بناء شراكات التعاون بين الهيئات المالية التنظيمية أمراً
هاماً لتعزيز فعالية وكفاءة العمل".
وأضافت" :تشكل هذه المذكرة خطوة رسمية لتفعيل التعاون ،وتبادل المعلومات ،وتشارك الرؤى
والخبرات وأفضل الممارسات بين الهيئة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
واليوم يدعم توقيع هذه الشراكة التعاون المستمر والقائم بين الطرفين ،كما يؤسس لفتح قنوات
أوسع للتواصل التقني حول الممارسات والأفكار التنظيمية والرقابية".
ومن جانبه قال ،ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي
العالمي" :يأتي توقيع هذه المذكرة لتعزيز شراكتنا مع هيئة سوق الأوراق المالية في البرتغال عبر
تفعيل التعاون الثنائي الوثيق بما يدعم تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في أسواق
الجانبين .و يسهم في تسخير الجهود المشتركة وتفعيل جوانب التعاون في الشؤون التنظيمية في
تعزيز المكانة العالمية للمؤسسات والشركات المالية من خلال العمل عبر المنصة الدولية الرائدة
لسوق أبوظبي العالمي .ونتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا في البرتغال للارتقاء بالخبرات والرؤى
التنظيمية ،وتحفيز نمو وكفاءة الخدمات المالية في أسواق الجانبين".

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع
الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً وعالمياً ،بناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون
المشترك لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي في أبوظبي.
 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن هيئة سوق الأوراق المالية في البرتغال:
تأسست هيئة سوق الأوراق المالية في البرتغال في أبريل من عام  1991بموجب قانون البرتغال للأوراق المالية ،للإشراف
على وتنظيم عمل أسواق الأوراق المالية وغيرها من أسواق الأدوات المالية ،ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية العاملة
في تلك الأسواق ،بما يشمل الإشراف على مدققي الحسابات منذ مطلع عام  ،2016وذلك بهدف حماية المستثمرين،
وضمان كفاءة وتنظيم عمل السوق ،وتحييد المخاطر ،ومنع الأنشطة غير المشروعة في السوق .وتعد الهيئة عضو
عادي في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية " "IOSCOمنذ تأسيسها في عام  ،1991كما تتولى مسؤولية التعاون
وتبادل المعلومات مع الهيئات المالية الأجنبية والهيئات المحلية .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
http://www.cmvm.pt/en/Pages/homepage.aspx

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 الأمر يكية 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 بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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