لتطوير ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية

تعاون بين سوق أبوظبي العالمي و"هونغ كونغ للأوراق المالية
والعقود المستقبلية"
أبوظبي 6 ،يونيو  :2018كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
وهيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية ،عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك
لتطوير ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية في أسواق أبوظبي وهونغ كونغ.
وو ّقع الاتفاقية كل من جوليا لينغ ،نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات الوسطاء في هيئة
هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية ،وفيليب ريتشارد ،مدير الشؤون الدولية في
سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،وذلك على هامش فعاليات المؤتمر
السنوي للمنظمة الدولية لهيئات التأمين الذي احتضنته العاصة المجرية بودابست مؤخرا.
وتأتي الاتفاقية الجديدة بالتماشي مع التزام كلا الطرفين بتطوير التكنولوجيا المالية ،واطلاق
مبادرات وبرامج مبتكرة لتعزيز الخدمات المالية ودعم مجتمعات التكنولوجيا المالية ،حيث
تساهم الاتفاقية في تمكين الجانبين من العمل بشكل وثيق لتحديد وإحالة المشاريع المبتكرة
وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة للعمل ضمن مبادرة "المختبر التنظيمي" لسوق أبوظبي
العالمي وبرنامج "كونتاكت بو ينت" للتكنولوجيا المالية التابع لهيئة هونغ كونغ للأوراق المالية
والعقود المستقبلية.
واشتملت بنود الاتفاقية على التعاون في تبادل المعلومات ،وتشارك جوانب المعرفة
المتصلة بالابتكار ،ودعم عمليات التفويض عند الحاجة ،وتشجيع الأنشطة العابرة للحدود بما
يعزز نمو القطاعات المالية والتكنولوجيا المالية في أسواق الجانبين.
وقالت جوليا لينغ ،نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات الوسطاء في هيئة هونغ كونغ
للأوراق المالية والعقود المستقبلية " :تعكس هذه الاتفاقية جهودنا المستمرة للتعاون مع
نظرائنا من الهيئات التنظيمية الدولية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية .ونحن
نسعى للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعرفة مع سوق أبوظبي العالمي بما يساهم في
تطوير التكنولوجيا المالية في أسواق الجانبين".
من جانبه ،قال فيليب ريتشارد ،مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية
لسوق أبوظبي العالمي" :تساهم هذه الاتفاقية الجديدة في تعزيز علاقات التعاون المستمرة
بين هونغ كونغ وأبوظبي ،والتأكيد على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم نمو وتطور
القطاع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ونتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا الجدد لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة
وقطاعات الأعمال المبتكرة ،وتمكينها عبر إطار تنظيمي متكامل من تطوير وتطبيق حلولها
المتميزة في الأسواق المالية لأبوظبي وهونغ كونغ".

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل ،من منطلق مكانته كمركز مالي رائد للتكنولوجيا
المالية في المنطقة ،بناء شراكات جديدة مع أبرز الهيئات المعنية والمراكز المالية الدولية
للتكنولوجيا المالية بهدف دعم تطوير منظومة عالمية مستدامة للتكنولوجيا المالية ،والعمل
المشترك مع مختلف شركائه لدعم النمو والابتكار في التكنولوجيا المالية بالقطاعات المالية
في أبوظبي والمنطقة.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
برنامج "كونتاكت بوينت" :أطلقت هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية برنامجها المتخصص
في التكنولوجيا المالية "كونتاكت بوينت" في شهر مارس  2016بهدف تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال
المعنية بتطوير وتطبيق التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ .ويساهم البرنامج في تمكين مجتمع التكنولوجيا
المالية من تكوين فه م متكامل حول الإطار التنظيمي المعمول به ،بما يعزز ريادة الهيئة في تطوير
التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ ،حيث تعمل الهيئة مع المؤسسات لتطوير مشاريع مبتكرة لمساعدتها في
التعرف على النظام التنظيمي ،ومراقبة تطورات السوق بما يتيح لهم تحديد واقتراح أفضل سبل معالجة
القضايا التنظيمية الناتجة .ويعمل فريق التكنولوجيا المالية في الهيئة على دعم الجهود المتكاملة للهيئة
لتعريف المشاركين في سوق هونغ كونغ بإطارها التنظيمي الشامل.
مبادرة "المختبر التنظيمي" :أطلق سوق أبوظبي العالمي مبادرة "المختبر التنظيمي" في شهر نوفمبر 2016
بهدف توفير بيئة عمل محكمة تتيح لقطاعات الأعمال المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة فرص
تطوير واختبار واطلاق منتجاتهم وحلولهم المبتكرة المتصلة بالتكنولوجيا المالية في أسواق المنطقة بما يعزز
خيارات المستهلكين وكفاءة تعاملهم مع القطاعات المالية ،وبما يدعم جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية
التابعة للسوق في تطوير نهج متكامل قائم على الكفاءة التنظيمية والحد من المخاطر لتطوير مجتمع
التكنولوجيا المالية.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسميا في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءا محوريا من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا هاما في ترسيخ مكانة أبوظبي
كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط،
وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر
الصناديق السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على
النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،والابتكار المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة
عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد
قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في
أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة
إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات
تجارية ،وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء
زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
هاجر الطنيجي ،مدير العلاقات العامة والإعلام
رقم الهاتف+971 2 333 8864 :
البريد الإلكترونيHajer.AlTenaiji@adgm.com :

