شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة "باريس يوروبليس" للتعاون
في المجالات المالية والابتكار
باريس ،فرنسا 5 ،يوليو  :2016وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وهيئة
"باريس يوروبليس" ،الجهة المعنية بتطوير السوق المالي في باريس ،اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز
التعاون حول البرامج والأنشطة المالية المشتركة ،وتوسيع الاهتمام بالمجالات الثنائية التي تدعم
الابتكار وتطوير وتنمية المجتمع والبيئة المالية في فرنسا وأبوظبي.
وتم توقيع المذكرة في العاصمة الفرنسية باريس من جانب أرنود دي بريسون ،المدير التنفيذي للهيئة،
وفيليب ريتشارد ،مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي،
وذلك على هامش أعمال منتدى "باريس يوروبليس" المالي الدولي.
وتتيح المذكرة لكلا الطرفين مجالات واسعة للتعاون الوثيق وتشارك المعرفة وتبادل المعلومات
المتصلة بالجوانب المصرفية ،والخدمات المالية ،وأنظمة وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في
كل سوق .بالإضافة لتباحث سبل تطوير وتفعيل المشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على
الجانبين ،و تسهيل الفرص الاستثمارية على المدى الطويل ،وتمويل البنية التحتية ،وتشجيع ودعم
الابتكار في مجالي "التكنولوجيا المالية" والتمويل الأخضر .كما تمكّن المذكرة كل من سوق أبوظبي
العالمي وهيئة "باريس يوروبليس" من استغلال جاهزيتيهما لتطوير برامج وفعاليات جديدة تعزز من
الابتكار المالي والتعاون المشترك في الشؤون التنظيمية.
وقال أرنود دي بريسون ،المدير التنفيذي لهيئة "باريس يوروبليس"" :نحن فخورون بتعزيز مجالات
التعاون وفرص العمل بين الأسواق المالية في أبوظبي وباريس عبر توقيع هذه الاتفاقية المشتركة.
ولكون باريس أول سوق مالي لمنطقة اليورو فهناك الكثير من الجوانب لتشاركها مع أبوظبي.
وستسهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق نحو إطلاق مبادرات مشتركة ذات صلة بمجالات خبرة كلتا
الدولتين".
من جانبه ،قال فيليب ريتشارد ،مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق
أبوظبي العالمي" :نحن سعداء بتأسيس هذه الشراكة الجديدة مع هيئة باريس يوروبليس ،ونتطلع
للعمل عن قرب مع فريق الهيئة لتعزيز جوانب تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار ،وتفعيل الفرص
الاستثمارية العابرة للحدود في كلا الجانبين .فضلاً عن المساهمة سوياً في دعم بناء بيئة مالية
سواء في
منظمة وتشجيع تبني أرقى المعايير والممارسات التنظيمية في أوساط مجتمعاتنا المالية
ً
دولة الإمارات أو أوروبا".
 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين
نبذة عن هيئة "باريس يوروبليس":
تعد هيئة "باريس يوروبليس" التي يترأسها السيد جيرارد مستراليت ،جهة غير ربحية ُتعنى بتطوير وترويج السوق المالي
لباريس والقطاع المالي الفرنسي بشكل عام .وتجمع الهيئة أكثر من  400عضو يمثلون مختلف أطياف الأطراف المعنية
بالقطاع المالي مثل شركات الأسهم ،والمستثمرين ،والبنوك ،وشركات الوساطة المالية ،وشركات التأمين ،ومكاتب
وتعبّر الهيئة عن مكانة اللاعبين في القطاع المالي
المحاماة والمحاسبة ،والشركات الاستشارية وغيرها من الأطرافُ .
من خلال سعيها لتعزيز جاذبية السوق المالي في باريس ،وبناء علاقات بناءة مع المؤسسات والهيئات المالية الأوروبية
والدولية ،وتحفيز جوانب البحث والابتكار في القطاع المالي بالتعاون مع مؤسسة "فينانس اينوفيشن" ومعهد "لوي
باشولي" ،والعمل على نشر أهدافها عالمياً.
للمزيد من المعلومات حول الهيئة ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني ،http://www.paris-europlace.com :والتواصل مع
الهيئة عبر حساب "لينكدإن"  ، Paris EUROPLACE:وحساب "تويتر"@europlace :
للمزيد من المعلومات الصحفية ،الرجاء التواصل مع:
أرنود دي بريسون ،المدير التنفيذي لهيئة "باريس يوروبليس"
البريد الإلكترونيbresson@paris-europlace.com :
الهاتف+ 33 1 70 98 06 30 :
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.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adgm.com:

للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
راشد محمد الشعالي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :

البريد الإلكترونيrashid.shaali@adgm.com :
ميرنا حجازي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيmirna.hijazi@adgm.com :

