خبر صحفي

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة
سنغافورة الوطنية لتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث
وريادة األعمال في مجال التقنيات المالية
•
•

تهدف االتفاقية إلى تقديم إطار عمل تقدمي وتعزيز قدرات األبحاث واالبتكار لتطوير نظام بيئي
إقليمي يعزز قدرات القطاع المالي
تحدد الشراكة ثالث ركائز رئيسية تشمل األبحاث والمنشورات وتطوير التقنيات ونشر معرفة
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات الضخمة واألمن السيبراني واالئتمان والتمويل المستدام

اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي  31مارس  :2022أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي
العالمي الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي اليوم ،توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد اآلسيوي
للتمويل الرقمي  AIDFالتابع لجامعة سنغافورة الوطنية .وفي إطار مذكرة التفاهم ،ستتعاون
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مع المعهد للجمع بين القيادات الفكرية لمجتمع التقنيات المالية
وتعزيز النظام البيئي للتقنيات المالية في أبوظبي.
وبموجب االتفاقية ستنفذ الجهتان أبحاثا في مجال التقنيات المتقدمة إليجاد حلول للتحديات
الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات المالية ضمن عدد من الموضوعات األساسية ،من بينها
األمن السيبراني والذكاء االصطناعي واالئتمان وتحليل البيانات الضخمة والتحول الرقمي والتمويل
المستدام.
وتعليقا على االتفاقية ،قال السيد حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات
في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي" :تعمل
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي باستمرار مع المؤسسات العالمية لبناء محفظة من البحوث
المالية عالية الجودة لتعزيز قدرات التطوير .ويسعدنا توقيع هذه االتفاقية مع جامعة سنغافورة
الوطنية ،والتي تأتي كخطوة لألمام نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين النظام الحيوي المالي
وتعزيز خطط النمو االقتصادي الطموحة للدولة وتطلعات التحول الرقمي .ومن خالل هذه الشراكة،
نتطلع إلى االستفادة من تبادل خبراتنا لبناء وطرح مبادرات مشتركة تدعم تطوير ونمو النظام
الحيوي للتقنيات المالية في أبوظبي".
ومن جهته ،قال البروفيسور دوان جين-تشوان ،المدير التنفيذي للمعهد اآلسيوي للتمويل
الرقمي بجامعة سنغافورة الوطنية" :من شأن هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي أن
تبني عالقات وثيقة بين مؤسستين رائدتين في مجال التقنيات المالية في كل من سنغافورة
وأبوظبي .إن تطلعاتنا المقترنة بتوقعات الشركاء ،تدفعنا نحو االلتزام بتطوير حلول ملهمة وعملية
في العصر الرقمي .ونحن في المعهد اآلسيوي للتمويل الرقمي ،نتطلع إلى التعاون الوثيق مع
سوق أبوظبي العالمي لتطوير تلك األبحاث المتخصصة في مجال التقنيات المالية ،وتدريب
العاملين المحترفين ورعاية رواد األعمال في هذا المجال .وذلك من منطلق قناعتنا بأن هذه
األنشطة تعد مكونا حيويا في إطار مساعينا نحو ضمان مستقبل أفضل لبلداننا .كما أننا
متحمسون التخاذ خطوات مشابهة في مناطق أخرى".
وتركز االتفاقية على ثالث ركائز أساسية ستدعم تسريع األبحاث التطبيقية للموضوعات التي
تستشرف المستقبل وتجمع بين المنظمين وصنّاع السياسات واألوساط األكاديمية لمناقشة
وتحليل بيانات التحديات التي يواجهها العالم في األسواق المالية .والركيزة األولى هي البحث
والنشر ،حيث سيجري الكيانان بحثا متعمقا حول البيئة المالية الحالية وتحدياتها والتطورات
المستقبلية .ومن أجل زيادة تسريع التعاون البحثي ،سيتم إنشاء "مجموعة عمل للبحوث
1

االستراتيجية" ،والتي ستشمل كال من المؤسسات المحلية والدولية .وستعمل الجهتان على
التعاون لتطوير أوراق بحثية ومنشورات أكاديمية أخرى تتناول التقنيات التي تركز على المستقبل.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيتبادل كل من المعهد اآلسيوي للتمويل الرقمي وسوق أبوظبي العالمي
المعرفة وتعزيز التعاون البحثي .واستكشاف المزيد من سبل التعاون من خالل برنامج
 Fincubatorلتطوير ريادة األعمال واحتضان األفكار المبتكرة من أجل تحويلها إلى منتجات وخدمات
جاهزة للسوق وتوسيع نطاق طرحها عالميا.
أما الركيزة الثانية فتركز على تطوير التقنيات ،حيث ستعمل الجهتان على اختبار وتنفيذ "نظام
مشاركة تحليالت االئتمان الذكي" في بيئة المعمل الرقمي في سوق أبوظبي العالمي ،بهدف
دعم المقرضين التخاذ قرارات التسهيالت االئتمانية بناء على البيانات والمعلومات الموحدة ،والتي
تدفع عجلة التنمية االقتصادية ألبوظبي في مجال اإلقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتمحور الركيزة الثالثة حول نشر المعرفة ،حيث سيتعاون المعهد اآلسيوي للتمويل الرقمي
وسوق أبوظبي العالمي لجلب القيادات الفكرية إلى مجتمع الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبناء
خطوط اتصال بين القيادات التقنية في سنغافورة وأبوظبي وآسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لعقد ندوات ومؤتمرات حول الذكاء االصطناعي واالئتمان وتحليل البيانات الضخمة واألمن
السيبراني والتمويل المستدام لدفع نشر المعرفة .وستعمل الجهتان أيضا على إنشاء ندوة
"أسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا للتقنيات المالية" ،والتي تجمع بين المنظمين وصنّاع
السياسات والالعبين الرئيسيين في القطاع والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية
لمناقشة تحديات السوق العالمية المتعلقة بتطوير النظام البيئي للتقنية المالية.
انتهى-نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا له ،في  21أكتوبر .2015
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة
وصل ا ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط
وحلقة
،
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ٍ
وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل
الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي واالستدامة .ويضم
سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة
تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة
مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق
لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل السوق منذ تأسيسه
على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا لمبادراته
ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة صفحاته على
منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
لالستفساراتmedia@adgm.com :
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