
 

 بيان صحفي

تعاون التكنولوجيا المالية ضمن سوق أبوظبي العالمي يقود لجنة 

 الجمعية الآسيوية للتعاون المالي

 

: اختير سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ، أبوظبي2019يناير  29

تتضمن . للتعاون الماليالجمعية الآسيوية التي أسستها  تعاون التكنولوجيا الماليةلجنة لرئاسة 

التي تهدف إلى إحدى مبادرات الجمعية الآسيوية  دولة وتعد 12مؤسسة مالية من  60اللجنة 

 دعم القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار المالي في قارة آسيا.

ومجموعة "أنت" الصينية للخدمات المالية إلى جانب  بورصة شانغهايوقد اختيرت كل من 

كنولوجيا المالية وتوفير وتعزيز التعاون في مجال التضاء مؤسسين لرئاسة اللجنة السوق كأع

المزيد من فرص الأعمال وتطوير سياسات التكنولوجيا المالية ومعايير الحوكمة وتبادل المعرفة 

 وأفضل الممارسات وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الصلة في آسيا.

لجنة ، قائلاً: "تهدف جمعية الآسيوية للتعاون الماليللن العام يانج زايبينج، الأمي السيد/صرح 

ة والاستفادة من التكنولوجيا والحوكمإلى دعم الانفتاح والشمولية  التعاون التكنولوجيا المالية

المالية في آسيا، وتضم اللجنة أعضاء من قطاع البنوك والتأمين والأوراق المالية والتعليم 

 خبراتل نظراً  سهم في خدمة أهداف اللجنةستسوق أبوظبي العالمي  إن مشاركة و المالي. 

 ." التكنولوجيا الماليةوتجاربه القيمة في مجال  ةة العالمياتونجاحالسوق 

: الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنج

جمعية الآسيوية للتعاون لل التابعةلجنة التعاون التكنولوجيا المالية "يسعدنا المشاركة في 

وغيرهم  بورصة شانغهاي ومجموعة "أنت" الصينية للخدمات الماليةللعمل إلى جانب  المالي

كنولوجيا مالية متكاملة وشاملة، حيث إيجاد بيئة ت بهدفمن الشركات المالية الرائدة في آسيا 

 .الجهود الجماعية نحو الموجة التالية من التحول الرقميتقود سإن هذه المبادرة 

كة من حيث النمو ن القواسم المشتر سيا في العديد موآي الشرق الأوسط تتتشارك منطق

الشركات الناشئة في  وتوسع مجتمع وتزايد الطلب على الخدمات المتسارعوالتحضر السكاني 

يتشرف سوق أبوظبي و  على الخدمات المالية. الكبيروالطلب مجال التكنولوجيا المالية 

تشارك من منطقة  العالمي بكونه أول مركز مالي دولي وأول جهة لتنظيم الخدمات المالية

الفرص وتروج لنمو قطاع التنولوجيا المالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمثل أبوظبي 

على التزام سوق أبوظبي العالمي تأكيداً تأتي مشاركتنا الكبيرة في آسيا والعالم، حيث إن 

 ".الحزام والطريقوفير قطاع مالي عالمي مستدام وتعزيز مبادرة تب

ضمن ملتقى التكنولوجيا المالية السنوي  لجنة التعاون التكنولوجيا الماليةلقد جاء الإعلان عن 

ة س، تعد الجمعية مؤس2019يناير  23في  الجمعية الآسيوية للتعاون الماليالذي نظمته 



إقليمية غير حكومية لا ربحية تضم مؤسسات من القطاع المالي والقطاعات ذات الصلة إلى 

 خبراء ومختصين من القطاع المالي في آسيا والمنطقة. بجان

ممثلي الجهات ومن رواد القطاع  150يزيد عن  ما لجنة التعاون التكنولوجيا الماليةإطلاق شهد 

التعليمية من سنغافورة واليابان المؤسسات المختصة والتنظيمية والجمعيات والمؤسسات 

ودولة الإمارات وكازاخستان والفلبين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبر الرئيسي 

 الصيني وهونج كونج وماكو وتايوان ودول أخرى. 

 -انتهى-

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر  21الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع 2015من عام 

سوق، من خلال موقعه المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب ال

الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال 

ومن خلال  .والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

اث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي سلطاته المستقلة الثل

أطر تنظيمية ذات ضمن العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق  .قانون الإنجليزي العاممستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من ال

أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة 

الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، 
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