
    

 

 

أبوظبي العالمي" يوقع مذكرة تفاهم مع "مصرف أبوظبي اإلسالمي" لتطوير "

 بيئة التكنولوجيا المالية في اإلمارة

 

صرف أبوظبي  وقع -2017سبتمبر  25اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي:  سالمي"، مجموعة الخدمات المالية "م اإل

اإلسالالالالمية الرا،دو، و"سالالالوب أبوظبي ال،المي"، المرال المالي ال،المي ظي أبوظبي، مفارو تُاسس تشرسالالالج لدالالالرااة جديدو بي  

 ةالطرظي  للت،او  والتدالالالالاوأ بدالالالالد  المبادأات الرامية نلو وُل يمو وتطوير بي،ة التايولوجيا المالية ظي نماأو أبوظبي ودول

 اإلماأات ال،ربية المتودو عمومًا.

 

ووقّع مفارو التُاسس ال م  صالالرير مُتي، المدير التيُيفل لل،مليات ظي "مصالالرف أبوظبي اإلسالالالمي"، وأيتدالالاأد تيس، الر،يج 

 التيُيفل لسلطة تيظيس الخدمات المالية ظي "سوب أبوظبي ال،المي"، وفلك بوضوأ س،ادو أومد الصايغ أ،يج مجلج نداأو سوب

أبوظبي ال،المي  والسالاليد خميج بو ساأو  ، يا،ر أ،يج مجلج ااداأو والر،يج التيُيفل باإليابة لمصالالرف أبوظبي ااسالالالمي.  

وبموجر سفه المفارو، سالاليت،او  المصالالرف مع "سالاللطة تيظيس الخدمات المالية" التاب،ة للسالالوب، لتيُيف مجموعة م  المبادأات 

تواظقة مع الدالالالري،ة اإلسالالالالمية. وتدتي سفه الدالالالرااة ظي نطاأ التلاس "سالالالوب أبوظبي ال،المي" المت،لقة بالتايولوجيا المالية والم

د،ة، و"المختبر التيظيمي"  دراات اليا صلة اابتااأ والتطوير ظي مجال التايولوجيا المالية لدعس أواد األعمال، وال المتجدد بموا

وامة تتيح للمبتاري  المختصالالالالي  ظي مجال التايولوجيا المالية وسو نطاأ عمل تيظيمي يوظر بي،ة داعمة وم –إلماأو أبوظبي 

وامة تتمتع بضوابط وتدري،ات موددو.  تطوير واختباأ ميتجاتهس وخدماتهس ضم  بي،ة آمية ومش

 

أبوظبي  مصرف’وبهفه المياسبة، قال صرير مُتي، المدير التيُيفل لل،مليات ظي "مصرف أبوظبي اإلسالمي": "يورص ال م  

علو الترايل وااسالالتاماأ ظي دعس دالالراات التايولوجيا المالية التي توقب قيمة نضالالاظية ‘ سالالوب أبوظبي ال،المي’و‘ ياإلسالالالم

ضم  اليجاح طويل األمد  سي سات المالية وأواد األعمال ظي مجال التايولوجيا المالية  س ل،مال،يا. واليا اقة بد  الت،او  بي  المر

أات ال،ربية المتودو، خاصالالة ظي ظل وجود بي،ة تيظيمية أاسالالخة وموُلو ليمو األعمال. وعيد ليظاس التايولوجيا المالية ظي اإلما

اسالالتامال دالالرااتيا، سالاليصالالبح لد  المصالالرف نطاأ عمل يتيح ل  ااسالالتُادو م  خبرات  المتميلو ظي تطوير ولول التايولوجيا 

 المبتارو لدعس الدراات الياد،ة ظي سفا المجال".

 

تيس، الر،يج التيُيفل لسالالاللطة تيظيس الخدمات المالية ظي سالالالوب أبوظبي ال،المي: "يدالالالال ت،اوييا مع م  جهت ، قال أيتدالالالاأد 

تجسيدًا عمليًا لجهوديا الدروبة وعمليا المستمر مع مختلف األطراف الم،يية لدعس وتدجيع اابتااأ ‘ مصرف أبوظبي اإلسالمي’

داطر اال الطر ستو . اما يت سات، وأعاية ووُل اابتااأ ضم  بي،ة تيظيمية عالمية الم ضل المماأ ظا  الهدف فات  ظي دعس أظ

لتطوير ‘ مصالالرف أبوظبي اإلسالالالمي’وت،ليل اليمو ظي بي،ة التايولوجيا المالية المولية. ويتطلع نلو ال،مل بدالالال وايب مع ظريب 

الية ليا ظي مجال التايولوجيا المالمبادأات والبرامس التي سالالتسالالتُيد م  الُرص التجاأية الجديدو، نضالالاظة نلو توسالاليع يطاب عم

 علو المستويي  المولي وال،المي".

 

اما سالاليقوس ال م  "مصالالرف أبوظبي اإلسالالالمي" و"سالالوب أبوظبي ال،المي" باسالالتادالالاف وتوديد مدالالاأيع اابتااأ المدالالتراة 

مية، وتايولوجيا لت،امالت الرقلتطوير وتطبيب تقييات مال الدظع الرقمي، والدظع بواسطة الهاتف المتورك، وتقيية "بلوك تدي " ل

السالالجالت الموةعة، والفااا ااصالالطياعي. وسالاليسالال،و الطرظا  نلو تطوير أيادو األعمال المتخصالالصالالة بالتايولوجيا المالية م  

عات األعمال والبرامس األااديمية والتدأيبية. سّرِّ  خالل اإلأداد ويقل الم،رظة عبر برامس واضيات ومش

 

ويواصالالل مصالالرف أبوظبي اإلسالالالمي دمس أظضالالل ولول التايولوجيا المالية ضالالم  مجموعت  الواسالال،ة م  الخدمات المصالالرظية. 

واا  المصرف قد دخل ظي درااة مع بيك "ظيدوأ" األلمايي إلطالب أول ميصة مصرظية أقمية قا،مة علو التُاعل مع المجتمع 

ة متطلبات يمط الوياو الجديد للدالالالالبار أو ما ي،رف بجيل األلُية، نلو جاير ظي الميطقة. وتس تصالالالالميس الميصالالالالة الجديدو لموااب

 



وخالل ال،اس الجاأل، أطلب المصرف ظ،ة  .المستهلاي  الفي  يبواو  ع  ولول أقمية تلبي اوتياجاتهس المصرظية بسهولة وأاوة

ص سبرج م  م سس "نا صرظية الملودو بدودث الولول الرقمية توت ا سالمي". وتتيح سفه جديدو م  ظروع  الم رف أبوظبي اإل

 الُروع لل،مالا تجربة مصرظية مميلو تجمع بي  الخدمات المصرظية الرقمية وخدمة ال،مالا الدخصية ظي الُروع.

 

م  الم،امالت المصرظية عبر ميصات  الرقمية، بما  %67وخالل اليصف األول م  ال،اس الجاأل، دهد المصرف تيُيف أاار م  

يو  م،املة دالالالالهريًا ظي المتوسالالالالط عبر تطبيب الهواتف الفاية. وظي نطاأ اسالالالالتراتيجيت  لالبتااأ الرقمي، قاس مل 1.7ظي فلك 

المصالالالالرف مرخرًا بتوديث وتطوير ميصالالالالات  للخدمات المصالالالالرظية عبر اإليتريت والهواتف الفاية لتماي  ال،مالا م  نجراا 

    استخداس مختلف األجهلو الرقمية.م،امالتهس المصرظية بطريقة أاار بساطة وسهولة وتُاعلية ب

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

أطلب سوب أبوظبي ال،المي ال،ديد م  المبادأات والبرامس والدرااات ااستراتيجية لتطوير التايولوجيا المالية ووقب مجموعة 

. ويست،د السوب والياً لتيظيس قمة أبوظبي األولو للتايولوجيا المالية "ظييتيك 2016م  اايجاةات المميلو المتصلة بفلك ميف ماأج 

بر القادس، اما ي،د أول مرال مالي دولي ظي الميطقة يقوس بتدسيج نطاأ عمل تيظيمي متاامل ومُتوح أاتو 23أبوظبي" يوس 

لترخيص دراات التايولوجيا المالية، ويث أطلب مبادأو "المختبر التيظيمي" لدعس وتدجيع الولول والمداأيع اابتااأية المتصلة 

امرال مالي دولي للتايولوجيا المالية، ال،مل لت،ليل دباة عالقات  الدولية  بالتايولوجيا المالية. ويواصل سوب أبوظبي ال،المي،

مع مختلف األطراف الم،يية وول ال،الس لتسهيل الوصول لألسواب، وأأج المال، وتماي  المداأاي  ظي التايولوجيا المالية م  

وي،مل علو بياا الدرااات الجديدو وت،ليل الوصول علو ااعتراف التيظيمي. ويتُاعل السوب بدال ويول مع ااظة دراا، ، 

مختلف مجاات الت،او  لتطوير مجتمع متاامل وبي،ة تواصلية ظ،الة للتايولوجيا المالية. للمليد م  الم،لومات وول قمة أبوظبي 

 األولو للتايولوجيا المالية "ظييتك أبوظبي"، وتسجيل ااستماس بالوضوأ، الرجاا ةياأو الموقع اإللاترويي: 

www.fintechabudhabi.com 

 

 -ايتهو-

 

 نبذة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي

ملياأ دأسس. ويبلغ عدد  122ي،د "مصرف أبوظبي اإلسالمي" أود المصاأف الرا،دو ظي دولة اإلماأات ال،ربية المتودو بدصول تتجاوة 

 720ظرعًا وما يليد ع   81عميل يستُيدو  م  االث أابر دباة توةيع ظي القطاع المصرظي بالدولة والتي تتاو  م   951.000عمال،  

ميل المصرف بخدمات  المصرظية المتميلو عبر اإليتريت واألجهلو الفاية ليتيح لل،مالا سهولة الوصول نلو وساباتهس ويتجهاة صراف آلي. 

المصرظية علو مداأ الساعة. ويوظر مصرف أبوظبي اإلسالمي مجموعة واس،ة م  الميتجات والخدمات المصرظية لألظراد والدراات 

، ويجرل تداول أسهم  1997خاصة ونداأو الاروات. تدسج مصرف أبوظبي اإلسالمي ظي عاس واألعمال نلو جاير الخدمات المصرظية ال

 (.ADIBظي سوب أبوظبي لألوأاب المالية توت الرمل )

موظف، وا يلال المصرف الرا،د ظي مجال توظيف وتطوير واستقطار  2000ويتاو  ظريب عمل المصرف ظي دولة اإلماأات، مما يليد ع  

 %40ية ظي ااظة األسواب التي يتواجد ظيها، ويتجلو فلك م  خالل م،دل التوطي  المرتُع لد  المصرف والفل يبلغ أاار م  المواسر المول

 م  نجمالي القو  ال،املة لدي  ظي دولة اإلماأات ال،ربية المتودو. 

ظرعًا، باإلضاظة نلو المملاة  70يمتلك ظيها ويواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي ت،ليل وضوأه ظي األسواب الدولية، بما ظي فلك مصر، التي 

 ال،ربية الس،ودية والمملاة المتودو والسودا  وال،راب.

وتاريمًا لتميله وورص  الدا،س علو اابتااأ، وصد المصرف جا،لو "أظضل مصرف ظي دولة اإلماأات" م  قبل مجلة "فا بايار" التاب،ة 

. ويتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل واظل بالتميل علو سفا الص،يد، ويتجسد فلك ظي لمرسسة "ظاييايدال تايمل" اإلعالمية ال،ريقة

ميتجات  المتيوعة وم  بييها وسار التوظير "غيو"، والبطاقات المرطاو بالدرااة مع "ااتواد للطيرا " و"اتصاات"، نلو جاير مجموعة 

 ا.واس،ة م  ميتجات التمويل التي تلبي مختلف اوتياجات ال،مال

 ، أو ااتصال مع:www.adib.aeلمليد م  الم،لومات، الرجاا ةياأو الموقع اإللاترويي 

 بريلويكمجموعة     مصرف أبوظبي اإلسالمي

http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.adib.ae/


 موظب الوجاأ    أضو  يصرالدي  دهار

 مدير عالقات عامة   أ،يج ال،القات اإلعالمية والخاأجية

 8183 174 56 971+متورك:    4482 473 50 971+ متورك:

 ADIB@brunswickgroup.comبريد نلاترويي:   Radwa.shehab@adib.comبريد نلاترويي: 

 

 

 لوجيا المالية:أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنو

أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق 

. ويستعد السوق حالياً لتنظيم قمة أبوظبي الأولى 2016مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

أكتوبر القادم، كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم بتأسيس  23بي" يوم للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظ

إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر التنظيمي" لدعم 

لي دولي أبوظبي العالمي، كمركز ماوتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. ويواصل سوق 

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 

ع كافة شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجالات التعاون لتطوير السوق بشكل حيوي م

مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية. للمزيد من المعلومات حول قمة أبوظبي الأولى للتكنولوجيا 

 www.fintechabudhabi.comقع الإلكتروني:  المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء زيارة المو

 

 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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