
  

 

  الماليقطاع التحفز الابتكار واطلاق المبادرات المشتركة في ل توقيع اتفاقية

سوق أبوظبي العالمي يتعاون مع هيئة النقد السنغافورية لتطوير 

 التكنولوجيا المالية
 

 

: وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، 2017مارس  8أبوظبي، 

لتعزيز التعاون اليوم اتفاقية تعاون مع هيئة النقد في سنغافورة، البنك المركزي السنغافوري، 

المشترك حول تطوير التكنولوجيا المالية، وإطلاق المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال في 

 لابتكار في قطاع الخدمات المالية في سنغافورة وأبوظبي.التكنولوجيا المالية وتحفز ا

 

وأتى توقيع الاتفاقية بعد عقد لقاءات مشتركة وتبادل شامل للرؤى والأفكار بين فريقي عمل 

تطوير التكنولوجيا المالية في هيئة النقد في سنغافورة وسلطة تنظيم الخدمات المالية 

ان نفس الأهداف لتطوير بيئة متكاملة ومجتمع لسوق أبوظبي العالمي، حيث يتشارك الجانب

قادرين على تلبية احتياجات القطاع المالي وتعزيز الابتكار في حيوي للتكنولوجيا المالية 

 أسواق الطرفين.

 

ووقع الاتفاقية كل من سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة 

الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق النقد بسنغافورة، وريتشارد تنج، 

، حيث تؤسس الاتفاقية لإطار عمل استراتيجي لدعم وتمكين الشركات أبوظبي العالمي

الناشئة والمبتكرين من فهم المتطلبات التنظيمية في سوقي أبوظبي وسنغافورة، وتقديم 

ستكمال اجراءات الترخيص. كما المشورة والمساعدة للشركات خلال مرحلة تقديم الطلبات وا

حول التطبيقات التكنولوجية الرئيسة  سيتعاون الجانبان لتطوير مشاريع ابتكارية مشتركة

مثل، حلول الدفع الرقمية وعبر الهاتف المتحرك، ومنصات التعاملات الرقمية "البلوك تشين"، 

مرنة لواجهات برمجة وتشارك ومزامنة البيانات الرقمية، والبيانات الضخمة، والمنصات ال

 التطبيقات، وغيرها من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

 

 :سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد بسنغافورة ،وقال

"تعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة لترسيخ الروابط مع سوق أبوظبي العالمي، والعمل 

المشترك لتعزيز الابتكار وتنمية القدرات في القطاع المالي عبر مجالات التعاون الدولي. 

مواتية لشركات التكنولوجيا المالية توسعية وتسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة وخلق فرص 

المعرفة وتوثيق جوانب التعاون مع  لتشارك. ونحن نتطلع فورة وأبوظبيسنغاأسواق في 

سلطة تنظيم الخدمات المالية بما يحقق الأهداف المنشودة للطرفين، ويساهم في تطوير 

 مجتمع عالمي حيوي للتكنولوجيا المالية".

 

 



سوق  ومن جانبه، أكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في

على أهمية هذه الاتفاقية التي تؤسس لشراكة وثيقة مع مركز عالمي رائد  أبوظبي العالمي،

في التكنولوجيا المالية مثل هيئة النقد السنغافورية، ودورها في تطوير مجالات الابتكار 

وتوظيف استخدام التكنولوجيا لتحفيز ودعم نمو القطاع المالي، وحماية مصالح المستثمرين 

لما تتمتع به المنطقة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال  في أسواق الجانبين، مشيرا  

 كبيرة في قطاع الخدمات المالية.أفريقيا من امكانيات وفرص نمو 

 

وأضاف: "نتطلع عبر تعاوننا المستمر مع أبرز المراكز العالمية في التكنولوجيا المالية، لتطوير 

الاحتياجات الراهنة للقطاع المالي في يلبي أسواقنا المالية بما ممارسات  وكفاءةمقومات 

 المنطقة والعالم، ويساعدنا في رسم ملامح واضحة لتطور الخدمات المالية في المستقبل".

 

مجموعة "الابتكار والتكنولوجيا  2015أسست في عام قد هيئة النقد في سنغافورة  وكانت

اسات التنظيمية المالية" لدعم تطوير مبادراتها المالية الذكية، ووضع أطر السي

والاستراتيجيات التطويرية لتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار لإدارة المخاطر بشكل أفضل، 

 وتحسين الكفاءة، والارتقاء بتنافسية القطاع المالي.

 

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أطلق في نوفمبر الماضي "المختبر التنظيمي"، وهو مبادرة 

المنطقة تتيح للمشاركين في التكنولوجيا المالية تطوير واختبار  تعد الأولى من نوعها في

وانتاج حلول وخدمات ابتكارية متصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة وُمحكمة تتمتع 

 بضوابط وتشريعات محددة دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة.

 

 -انتهى  -

 
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 سنغافورة: نبذة عن هيئة النقد في

السنغافوري، الجهة المسؤولة عن تعزيز النمو المستدام وغير  المركزيتعد هيئة النقد في سنغافورة، البنك 

في اقتصاد سنغافورة عبر فرض السياسات النقدية المناسبة، والرقابة الشاملة على القطاع المالي،  المتضخم

معدل صرف العملة، القطاع المالي. وتدير الهيئة  والاتجاهات الصاعدة، وجوانب الضعف المحتملة في بنية

واحتياطات النقد الأجنبي، والسيولة في القطاع المصرفي، كما تعد جهة رقابية متكاملة تشرف على كافة 

المؤسسات المالية في سنغافورة مثل البنوك، وشركات التأمين، والوسطاء في أسواق رأس المال، 

وراق المالية. وتعمل الهيئة ضمن صلاحياتها المفروضة على ضمان سلامة والمستشارين الماليين، وسوق الأ

وتطور قطاع الخدمات المالية في سنغافورة، والمساهمة في صياغة شكل القطاع المالي عبر تشجيع 

الأطراف المعنية لتبني إطار عمل للحوكمة المؤسسية، والالتزام بمعايير المحاسبة الدولية. وتقوم الهيئة أيضا  

بتقديم الدعم المعرفي للمستثمرين الأفراد، والعمل على ضمان بقاء القطاع المالي السنغافوري قطاع حيوي 

وتنافسي، وذلك عبر تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية لتطوير وتعزيز مكانة سنغافورة 

 كمركز مالي اقليمي وعالمي رائد.

 /http://www.mas.gov.sgزيارة الموقع الإلكتروني: للمزيد من المعلومات، الرجاء 

 
 
 

 



 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في  فتح

الإمارة كمساهم وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور  .2015أكتوبر من عام  21يوم 

معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، 

حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  

لتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات محوريا  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال وا

 المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

ن ممارسة نشاطاتها ضمن أبوظبي العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة م

بيئة خالية من 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، 

ثروات، وإدارة الأصول، علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد وإدارة ال

 من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق  كلم مربع(، 1.14هكتار )

"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 بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com لمعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من ا

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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