
 

 

 

 بيان صحفي

 

سوق أبوظبي العالمي ينضم إلى التحالف العالمي للمراكز المالية 

 الدولية كعضو مؤسس

 

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي  :2018أكتوبر   11 –ظبي، الإمارات العربية المتحدة  أبو

 الدولية،تحالف العالمي للمراكز المالية عضو مؤسس وعالمي للك الدولي في أبوظبي، عن انضمامه

مركزاً مالياً دولياً، ويستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم الابتكار  11والذي يضم في عضويته 

 لحدود ذات منفعة متبادلة في مختلف الأسواق.لوتعزيز فرص عابرة  وتبادل أفضل الممارسات

دي المستدام، من خلال التطورات الجارية والنمو الاقتصادعم تلعب المراكز المالية دوراً حيوياً في 

سيركز التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، بدوره ، وللاستثمار والادخار توفيرها الهيكل الأساسي 

مجال المالية في إسهاماتها و  باعتباره كياناً موحداً، على مشاريع تتضمن بيانات عن المراكز المالية

مجال التكنولوجيا المالية التطورات الجديدة في بالإضافة إلى  الاستثمار والهياكل الأساسية الخضراء

 ودور المراكز المالية في تمويل الاقتصاد.

وباعتباره عضو مؤسس في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، قدم سوق أبوظبي العالمي 

في  من نوعها د الأولىسلسلة من المبادرات الجديدة تتراوح بين الأطر التنظيمية للابتكار والتي تع

لتكنولوجيا المالية في مجال االجذابة، والتعاون عبر الحدود  اتالمنطقة، وهياكل الشركات والاستثمار 

احتياجات الأسواق في المستقبل. وتتضمن المبادرات التي بما يلبي لتعزيز الخبرة المالية والمعرفة 

 ما يلي:المالي تركز على القطاع 

 

  الشامل والمختبر التنظيميالإطار التنظيمي 

في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير واختبار منتجاتهم  المبتكرةللشركات ُمَنظَمة يوفر بيئة 

 وخدماتهم مع عملاء حقيقيين في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 البيئة الرقمية 

جديدة تتيح لشركات التكنولوجيا  مبادرة "البيئة الرقمية لسوق أبوظبي العالمي"، هي منصة رقمية

المالية عرض منتجاتها المبتكرة للاختبار من جانب رواد وخبراء القطاع المالي بتفاعل مباشر من 

الهيئة المنظمة. وستمكن "البيئة الرقمية" المؤسسات والشركات الناشئة من التواصل وتبادل 

 ع وتيرة نشر وتبني الحلول الرقمية.البيانات، والحلول، والأفكار والرؤى بما يساهم في تسري

وتتيح البيئة الرقمية لسوق أبوظبي العالمي منصة رقمية متكاملة ومفتوحة لتعزيز التعاون والعمل 

المشترك بين المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية لتسهيل عمليات 

لى القطاع المالي عاختبار وتبني المنتجات والخدمات المالية الرقمية المبتكرة التي تعود بالفائدة 

في المنطقة، ويمتلك السوق الرقمي القدرة اللازمة لتمكين التواصل الفعال عبر الحدود مع المراكز 



العالمية الأخرى للتكنولوجيا المالية. وتتماشى هذه المبادرة بشكل متكامل مع نهج إمارة أبوظبي في 

 دعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

 

 شبكة أسيان للابتكار المالي 

في إطار التزامه المستمر بتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، سيعمل سوق أبوظبي العالمي 

بالشراكة مع شبكة أسيان للابتكار المالي للاستفادة من منصة "إيه بي آي إكس" العالمية لجمع 

سيا المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآ

 والمحيط الهادي ضمن منصة رقمية متكاملة تدعم واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

 

 لأصول المشفرة في منطقة الشرق الأوسط اأنشطة أول إطار تنظيمي عالمي شامل ل

 وشمال أفريقيا

متكامل وفق أفضل الممارسات العالمية لتنظيم الأنشطة التجارية والوصاية على الأصول إطار 

 المشفرة في مجال بلوك تشين وشبكة الدفاتر المحاسبية الموزعة.

 

 "آلية إلكترونية لإجراء عملية "اعرف عميلك 

 

من أبو ظبي العالمي بالتعاون مع عدد من أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات  تمكن سوق

عبر منصة "البلوك  تطوير نموذج إلكتروني أولي لخدمة "أعرف عميلك"، لتمكين انجاز المعاملات

 تشين"، بما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف المرتبطة بمثل هذه المعاملات في قطاع التجزئة.

 

 نظام الترخيص الجديد لشركات التكنولوجيا الناشئة وبرنامج دعم الخدمات المهنية 

خيص تستهدف المبادرة دعم وتنمية قطاع الشركات الناشئة في أبوظبي، حيث تمكّن منظومة تر 

تمنحهم ذات  شركات التكنولوجيا الناشئة، رواد الأعمال المبتكرين من الحصول على رخصة تشغيل

الخدمات والمعايير التشغيلية العالمية المتبعة في السوق، والحصول على التمويل والدعم 

 التشغيلي اللازمين لتنمية المشاريع الناشئة في ظل بيئة مبتكرة شاملة في أبوظبي.

 

  التمويل الخاصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطةمنصات 

ركات للش التمويل الخاص يقدم بدائلالمخاطر  م للحد منمتكامل مصمإطار تنظيمي 

ومنطقة  خصوصاً  الخاصة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي

  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

 

  عمل شامل لمديري صناديق رأس المال المخاطرأول إطار 

وتسهيل أعمال  أعمالهاتوسعات تمويل من شركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية اللتمكين 

 استثمارات رأس المال المخاطر.

 

 دورات تعليمية حول التكنولوجيا المالية في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي 

 

، مركز التدريب والتطوير للقطاعات المالية والمصرفية في العالميسوق أبوظبي توفر أكاديمية 

المالية، بما في ذلك الخدمات دورات تدريبية في مجال  وشمال إفريقيا، منطقة الشرق الأوسط

التكنولوجيا و تكنولوجيا إدارة الثرواتو تكنولوجيا التأمينمثل  التكنولوجيا الماليةتخصصات 

 .وغيرها من المواضيع والتمويل المشفر بلوك تشينوالابتكار المؤسسي و التنظيمية



أكتوبر من قبل أحد عشر مركزًا  1انطلق في يشار إلى أن التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية قد 

 :مماليًا ه

 سوق أبوظبي العالمي 

 هيئة مركز أستانا المالي الدولي 

 نادي التمويل البلجيكي 

 لدولي للترويج المالي، بيبامركز بوسان ا 

 هيئة مدينة الدار البيضاء المالية 

 فرانكفورت الرئيسية للتمويل 

 لوكسمبورغ للتمويل 

 موسكو: منتدى المركز التحليلي 

 ُعمان: هيئة السوق المالية 

 باريس يوروبليس 

 تورونتو المالية الدولية 

لتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، يلتزم سوق أبو ل، وعضو مؤسس دوليوباعتباره مركز مالي 

تجاري وتسوية القضائي والو تنظيميالبنية تحتية متينة تشمل الجانب ظبي العالمي بالحفاظ على 

 ظبي والنمو الشامل للمنطقة. أبوإمارة المنازعات والبنية التحتية التي تدعم التنمية الاقتصادية ل

 

 -انتهى-

 

 للسادة المحررين:ملاحظات 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم  .2015أكتوبر من عام  21يوم 

المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، معتمد ومسؤول في المجتمع 

حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً 

تصادات محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاق

 المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

أبوظبي العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 

رائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية بيئة خالية من الض

 تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، 

يتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق س

 من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 

http://www.adgm.com/


 التواصل مع: للاستفسارات الإعلامية، يرجى

 راوند القاضي

  رقم الهاتف:

 9653 177 56 179+ 

 

  البريد الإلكتروني:

adgm.com@Rawand.alqadi 


