تعاون بين "أبوظبي العالمي" و" النقد السنغافورية" لتعزيز الرقابة
المصرفية
أبوظبي 23 ،نوفمبر  :2017و ّقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة النقد في سنغافورة "البنك المركزي السنغافوري" لتأسيس إطار
عمل استراتيجي للطرفين حول تبادل المعلومات والخبرات والرقابة على الأنشطة المالية
العابرة للحد ود من جانب المؤسسات المالية العاملة ضمن المظلة التنظيمية للجانبين.
وأتى توقيع المذكرة على هامش فعاليات منتدى أبوظبي سنغافورة المشترك السنوي حيث
تتشارك كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق وهيئة النقد السنغافور ية ذات
الهدف بتطوير أسواق وبيئات مالية متكاملة وذات كفاءة عالية .ويعد توقيع هذه المذكرة
خطوة مكملة لتوقيع مذكرة سابقة بين الطرفين في مارس الماضي حول التعاون الوثيق فيما
يتصل بتطوير التكنولوجيا المالية وتحفيز الابتكار في القطاع المالي.
وقال أونج تشونج تي ،نائب مدير عام هيئة النقد السنغافورية" :نحن سعداء باستمرار تعاوننا
مع سوق أبوظبي العالمي .وتأتي المذكرة الجديدة لوضع الإطار الرسمي لمجالات تعاون
تنظيمي أوسع وعمل مشترك أوثق بين الجانبين بما يحقق الثقة والأمان المطلوبين لنمو
وتوسع الأسواق المالية".
من جانبه ،قال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق
أبوظبي العالمي " :تتمتع كل من سنغافورة ودولة الإمارات برؤية استراتيجية متشابهة لدعم
وتشجيع التنمية الاقتصادية ،وتوجه مستمر نحو التعاون وبناء الشراكات مع الأطراف المعنية
لتعزيز بناء مجتمع مالي عالمي مستدام .وتمثل هذه المذكرة توسيع لمجالات تعاوننا الحالية
مع الهيئة السنغافورية ،وتأكيد على التزامنا المتواصل بتسهيل وتشجيع الأنشطة المالية
العابرة للحدود وفرص الاستثمار المواتية في أسواق الجانبين .ونتطلع للعمل الوثيق مع شركائنا
في سنغافورة والاستفادة من خبراتنا ونقاط قوتنا المشتركة لتقديم مبادرات مبتكرة تخدم
احتياجات وتطلعات وأهداف اقتصاداتنا".
 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:
أسست هيئة النقد في سنغافورة في أغسطس  2015مجموعة التكنولوجيا والابتكار المالي "إف تي آي جي"
بهدف تطوير وتطبيق المبادرات المبتكرة للهيئة ،حيث تتولى المجموعة صياغة السياسات التنظيمية وتطوير
تسهل استخدام التكنولوجيا والابتكار لأهداف تحسين إدارة المخاطر ،وتعزيز الكفاءة
الاستراتيجيات التي
ّ
والتنافسية في القطاع المالي.
أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي في نوفمبر  2016مبادرة "المختبر التنظيمي"
بهدف توفير بيئة آمنة ومحكمة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة لتطوير واختبار حلولهم التكنولوجية
الم وجهة للقطاع المالي ،ودعم سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطوير نهج قائم على المخاطر والفعالية
التنظيمية والابتكار.
وفيما يتصل بتسهيل الأنشطة العابرة للحدود ،منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية مؤخراً الموافقة لأحد
الشركات السنغافورية المتخصصة في تقديم خدمات الائتمان لممارسة أعمالها في السوق ،كما تواصل السلطة
محادثاتها مع عدة شركات مالية سنغافورية مثل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية الراغبة في توسيع أعمالها
بالمنطقة وتأسيس صناديق استثمارية في أبوظبي والمنطقة .وكانت أربع شركات سنغافورية قد شاركت في
فعاليات تحدي التكنولوجيا المالية ضمن قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية التي انعقدت في العاصمة أبوظبي
خلال أكتوبر الماضي ،حيث فازت شركة سنغافورية بالتحدي من جملة المشاركين وتأهلت لعرض حلولها المبتكرة
في مهرجان التكنولوجيا المالية المقام في سنغافورة خلال نوفمبر الجاري.
نبذة عن هيئة النقد في سنغافورة:
تعد هيئة النقد في سنغافورة ،البنك المركزي السنغافوري ،الجهة المسؤولة عن تعزيز النمو المستدام وغير
المتضخم في اقتصاد سنغافورة عبر فرض السياسات النقدية المناسبة ،والرقابة الشاملة على القطاع المالي،
والاتجاهات الصاعدة ،وجوانب الضعف المحتملة في بنية القطاع المالي .وتدير الهيئة معدل صرف العملة،
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،
والمستشارين الماليين ،وسوق الأوراق المالية .وتعمل الهيئة ضمن صلاحياتها المفروضة على ضمان سلامة
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 أيضاً 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.
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني/http://www.mas.gov.sg :

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم
 21أكتوبر 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
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن
أبوظبي العالميُ ،

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،
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
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 :

