لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة العابرة للحدود بين الإمارات والهند

"أبوظبي العالمي" يتعاون مع "يس بنك" الهندي لتطوير التكنولوجيا
المالية
أبوظبي 11 ،أكتوبر  :2017كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،عن
توقيع مذكرة تعاون مع "يس بنك" ،أحد أبرز وأسرع المؤسسات المالية الهندية نمواً ،لتطوير مجتمع
وبيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز تبادل وتشارك الخبرات ومجالات المعرفة العابرة للحدود بين دولة
الإمارات والهند.
وتتيح الاتفاقية للطرفين إطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار واستخدام التكنولوجيا في قطاعات
الخدمات المالية ،كما تمكّن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط والهند من
تقديم طلبات المشاركة في برامج "يس بنك" للتكنولوجيا المالية ومبادرة "المختبر التنظيمي"
لسوق أبوظبي العالمي ،والتعرف على فرص الأعمال المتاحة في أسواق الجانبين.
وقال رانا كابور ،الرئيس التنفيذي لـ "يس بنك" ،بأن أبوظبي نجحت في أن تعزز مكانتها كمركز مالي
فعالة لتقديم
بارز في المنطقة ،وأن تجعل من تطوير التكنولوجيا المالية ،شأنها شأن الهند ،أولوية ّ
مزايا تنافسية لقطاع الخدمات المالية ،مؤكداً أن الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي ستشكل نقطة
انطلاق لتشكيل مجتمع متكامل للتكنولوجيا واستقطاب المواهب ،ونقل خبرات وحلول التكنولوجيا
المالية المطبقة في المنطقة إلى الهند ،وتمكين المشاركين في أسواق المنطقة من التعاون مع
شركات التكنولوجيا المالية الهندية ،مضيفاً أن الهند ستستفيد من تجربة "المختبر التنظيمي"
لسوق أبوظبي العالمي ضمن جهودها لتطوير مجتمعها المتنامي للتكنولوجيا المالية.
من جانبه ،أكد ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي
العالمي ،وجود العديد من العوامل التي تعزز تكامل الأسواق المالية ومجتمعات التكنولوجيا
المالية الإماراتية والهندية ،موضحاً أن تمتع أسواق الجانبين بثقافة الابتكار والتطوير واطلاقهما
لبرامج ومبادرات متميزة في مجالات المعرفة واستقطاب وتمكين الشركات والمواهب الابتكارية
في التكنولوجيا المالية ستجعلهما قادرين على تحفيز وقيادة نمو اقتصاد الابتكار والمعرفة خلال
المرحلة القادمة.
وأضاف بأن الشركات الهندية الناشئة والمبتكرة في التكنولوجيا المالية أظهرت اهتماماً كبيراً
بالمشاركة في "المختبر التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي ،معرباً عن تطلعه بمساهمة الشراكة
الجديدة مع "يس بنك" في استقطاب المزيد من الشركات الابتكارية في التكنولوجيا المالية،
وتفعيل مجالات التواصل والتعاون بين مجتمعات التكنولوجيا المالية في الهند ودولة الإمارات.

ويعد "يس بنك" خامس أكبر بنك خاص في الهند ،وأحد المؤسسات المالية الرائدة في التكنولوجيا
المالية مع التركيز على الأمن الإلكتروني ،وتقنيات الذكاء الاصطناعي ،وتعليم الآلات ،وتحليل
البيانات الكبيرة والقياسات الحيوية .ولدى البنك برنامج مسرعات خاص للتكنولوجيا المالية "يس
فينتك" ،يمثل منصة تفاعلية بين البنك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتطوير حلول
تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية ،وتقديم الحلول المتميزة للمؤسسات والأفراد المتعاملين مع
البنك.
يذكر أن "يس بنك" يعد أحد المؤسسات المالية المشاركة في فعاليات "قمة أبوظبي للتكنولوجيا
المالية" المقرر انعقادها في العاصمة أبوظبي يومي  22و 23أكتوبر الجاري ،حيث يقدم رانا كابور،
الرئيس التنفيذي للبنك أحد الكلمات الرئيسة خلال القمة التي تمثل منصة متكاملة لتشارك
الخبرات وتبادل الرؤى حول التطورات والتطبيقات الاقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا
المالية  ،وهي فعالية تدعم رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما
يشمل الخدمات المالية ،ومجالات الابتكار وريادة الأعمال ،وتطوير رأس المال البشري المواطن.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن "يس بنك":
تم تصنيف "يس بنك" من قبل الشركات الاستشارية العالمية ووسائل الإعلام الهندية المتخصصة كأحد أبرز البنوك
وأسرعها نمواً في القطاع المصرفي الهندي ،وهو حاصل على العديد من الجوائز المتميزة في مجالات الأعمال
المصرفية المؤسسية ،والخزانة ،والمعاملات المصرفية ،والممارسات المستدامة من خلال تقديم خدمات مصرفية
مسؤولة .ويواصل البنك تطوير خدماته بشكل مستمر لتحقيق رؤيته بأن يصبح بنك الهند العالمي بحلول عام .2020
وهو يعد البنك المتخصص الوحيد الحاصل على ترخيص من بنك الاحتياط الفيدرالي خلال العقدين الماضيين ،وله
علاقات وثيقة مع أهم المستثمرين في الهند والعالم .ويقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية التجارية
الموجهة للقطاعات المؤسسية ،وتمويل الشركات ،والخدمات المصرفية لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة
والمتوسطة ،والخدمات المصرفية الإلكترونية وإدارة الثروات .للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
www.yesbank.in

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
العالميُ ،
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 ،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
( 1.14كلم 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 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
أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:
أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية
وحقق مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس  .2016ويستعد السوق حالياً لتنظيم قمة أبوظبي
الأولى للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم  23أكتوبر القادم ،كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم
بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية ،حيث أطلق مبادرة "المختبر
التنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية .ويواصل سوق أبوظبي
العالمي ،كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية ،العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختلف الأطراف المعنية
حول العالم لتسهيل الوصول للأسواق ،ورأس المال ،وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على
الاعتراف التنظيمي .ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه ،ويعمل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز
مختلف مجالات التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية .للمزيد من المعلومات
حول قمة أبوظبي الأولى للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" ،وتسجيل الاهتمام بالحضور ،الرجاء زيارة الموقع
الإلكترونيwww.fintechabudhabi.com :
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