لتطوير التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار

تعاون بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة النقد في هونغ كونغ

أبوظبي 26 ،يونيو  :2018و ّقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
وهيئة النقد في هونغ كونغ ،اليوم اتفاقية تعاون مشتركة لتعزيز مجالات الابتكار في قطاع
الخدمات المالية ،وتفعيل فرص أعمال التكنولوجيا المالية العابرة للحدود بين هونغ كونغ ودولة
الإمارات.
وتتيح الاتفاقية لهيئة النقد في هونج كونغ وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق احالة
الأعمال والأنشطة المبتكرة لأسواق الطرفين ،وتشارك المعلومات ذات الصلة ،وتبادل الخبرات،
وتقديم الدعم الثنائي حول اجراءات التفويض عند الحاجة ،وبحث المشاريع واطلاق المبادرات
ذات النفع المشترك.
وتم توقيع الاتفاقية في هونغ كونغ من جانب نيلسون تشاو ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
المالية في هيئة النقد في هونغ كونغ ،وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات
المالية في سوق أبوظبي العالمي ،حيث تمثل هذه الاتفاقية الجديدة التعاون الاستراتيجي
الحادي عشر لسوق أبوظبي العالمي مع هيئات تنظيمية عالمية رائدة حول تطوير التكنولوجيا
المالية والابتكار المالي.
وقال نيلسون تشاو ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد في هونغ كونغ" :يسهم
تعاوننا الجديد مع سوق أبوظبي العالمي في تعزيز دعم الابتكار المالي لدى الطرفين.
ويتماشى التزام السوق بدعم الابتكار مع الطموح الكبير لهونغ كونغ ،كما يساهم هذا التعاون
المشترك الجديد في تعزيز جهود الجانبين فيما يتصل بمهام ومبادرات التكنولوجيا المالية.
ونتطلع للعمل الوثيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لبناء شبكة أعمال عابرة للحدود
توظف تقنيات البيانات المالية الموزعة".
من جانبه قال ،ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق
أبوظبي العالمي " :نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع هيئة النقد في هونغ كونغ حول تطوير
التكنولوجيا المالية عبر هذه الاتفاقية الجديدة .ولطالما كانت هونغ كونغ شريكاً استراتيجياً
واقتصادياً لأبوظبي ودولة الإمارات على المدى الطويل .وتأتي شراكتنا اليوم لتؤكد على
التزامنا الراسخ بدعم نمو وتطور القطاع المالي في أبوظبي والدولة والمنطقة .ونسعى للعمل
عن قرب مع شركائنا الجدد في هونغ كونغ لتحفيز الابتكار في قطاع الأعمال ودعم شركات
التكنولوجيا المالية الناشئة ،وتشجيع تبني حلولها الابتكارية في أسواق الجانبين".

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي ،ومن منطلق مكانته كمركز متنامي للتكنولوجيا المالية في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،يسعى باستمرار لبناء شراكات استراتيجية جديدة مع
أبرز المراكز المالية العالمية والهيئات التنظيمية الدولية لتطوير مجتمع متكامل ومستدام
للتكنولوجيا المالية ،وتعزيز موقع أبوظبي كمركز عالمي شمولي ومفتوح للتكنولوجيا المالية
يساهم في خدمة مختلف قطاعات الأعمال والأطراف المعنية في أبوظبي ودولة الإمارات
والمنطقة بشكل عام.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً 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 وفقاً 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
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