
 

 

 اإلسالمي التمويل خدماتتعزيز في  للتعاون

 لتطوير بيئة تنافسية مبتكرهالعالمي  أبوظبي وسوقالهالل  مصرفبين  شراكة

 أبوظبي في الدوليالمالي  المركز -مصرف الهالل عن شراكة جديدة مع سوق أبوظبي العالمي  أعلن :2018 يويول 31 أبوظبي،

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة أنحاء وجميع اإلمارةاإلسالمي في  لتمويلل أطر التعاون تعزيزتستهدف  -

 الخدمات تنظيم لسلطة التنفيذي الرئيس تنج، وريتشارد الهالل، لمصرف التنفيذي الرئيس كويلو،كل من أليكس  التفاهم مذكرة وقع

 .الماريهسلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة  مبنى  فيوذلك  العالمي، أبوظبي لسوق المالية

في مبادرات ذات منفعة متبادلة لتطوير بيئة مبتكرة  والتعاون والمشورة المعرفة لتبادل للطرفين رسمية منصةالمذكرة  تعتبر

 .وتنافسية للتمويل اإلسالمي

 :اآلتي المذكرة وتشمل

 المالية المنتجاتالعالمي لتطوير  أبوظبيتنظيم الخدمات المالية لسوق  سلطةإلى جنب مع  جنبا  الهالل  مصرف سيعمل 

 . طبقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية

 تنفيذ عدد من  من تمكينهالعالمي ل أبوظبيفي سوق  متخصصة أغراض ذات شركة بإنشاءمصرف الهالل  سيقوم

 .المبادرات االستراتيجية الرئيسية

 خصيصا  لمواجهة تحديات  المصممة التقنيات تطوير وتطبيق علىظبي العالمي مصرف الهالل مع سوق أبو سيتعاون

تقنية البلوك تشين، واجهات  اإلضافية، الرقمية خدماتالخدمات المصرفية اإللكترونية، ال تتضمن، والتياألعمال 

 .واألتمتةبرمجة التطبيقات، 

دور سوق أبوظبي العالمي بالغ  ندرك بأن: "الهالل لمصرف التنفيذي الرئيس كويلو، أليكس قالهذه المذكرة  توقيع وبمناسبة

األهمية بتوسيع نطاق أعمال دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، وإنه لمن دواعي سرورنا أن 

وتضع قيمة مضافة لتحول  مكانتنام على تعزيز هذه الخطوة ستساهراسخ بأن  إيمان   نفع ل هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة. لدينا

والمجتمع الذي نخدمه باإلضافة إلى الشركاء الماليين.  والموظفين، المتعاملين رضا كما ستعمل على تحقيق قطاع الخدمات المالية،

ا بهذه الشراكة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من االنجازات من  بعض تخطي في اهمتس التي الحلول نشر خالل نحن ملتزمون تمام 

 المشتركة في قطاع الخدمات المالية." التحديات

مع مصرف  بالشراكة نسعد: "العالمي أبوظبي لسوق المالية الخدمات تنظيم لسلطة التنفيذي الرئيس تنج، ريتشارد قال جانبه ومن

 في المالية تكنولوجيالل حيوي نظام وتنمية اإلسالمية المالية السوق ماإلسالمية تقدما  في مجال دع مصارفالهالل أحد أكثر ال

 شأنها من التي المبتكرة للحلول المستمر التطوير من تمكن محفزة بيئةتوفير  في مع مصرف الهالل الطموح ونشارك أبوظبي،

 وتطوير لدعمالعروض المصرفية اإلسالمية  تعزيزفمعا  يمكننا  وإقليميا ، محليا   الماليين والشركاء المستهلكين احتياجات تلبية

 ".المالي في إمارة أبوظبي القطاع

 

 - انتهى  -



 :الهالل مصرف عن

يعدُّ مصرف الهالل أحد أسرع المصارف نموا  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو مصرف إسالمي مملوك كليا  لحكومة 

مليارات درهم إماراتي،  4، برأس مال مصرح به يبلغ رأبوظبي لالستثماأبوظبي في مقره بالعاصمة، وقد تأسس من قبل مجلس 

موظف، ويقدم  1,300من  ةكازاخستان، ولديه فرق عمل مؤلفوفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  فروعا  ويملك مصرف الهالل 

، كما يدير المصرفية الخزينةلألفراد والشركات، وخدمات  اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقةمصرف الهالل خدمات مصرفية 

المصرف صندوق الهالل العالمي المتوازن، وصندوق الهالل للصكوك العالمية، وصندوق الهالل لألسهم الخليجية، وقد حصل 

صناديق ضمن فئة ال" سنوات 3كأفضل صندوق خالل " 2017صندوق الهالل للصكوك العالمية على جائزة تومسون رويترز 

اإلسالمية العالمية، كما حاز مصرف الهالل أيضا  على جائزة المصرف اإلسالمي األكثر أمانا  في الخليج من قبل جلوبل فاينانس 

من فيتش من حيث اإلصدارات طويلة األجل و  +A  من موديز و A2، وحصل على تصنيف ائتماني 2017و  2016في عامي 

F1 من حيث اإلصدارات قصيرة األجل. 

 :نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممارسة أعماله رسميا  في يوم  بدأ

يلعب من خالل موقعه وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي االقتصادية، حيث  .2015من عام 

االستراتيجي دورا  هاما  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال واألعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع االقتصادات المتنامية في 

 الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثالث سلطات مستقلة تشمل، 

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات األشخاص والمؤسسات ذوي 

تكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، القيمة المالية العالية، على النشاط في مجاالت رئيسة تعتمد على مر

واالبتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات 

 العموم اإلنجليزي. عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل مركز مالي دولي للعام 

 انفستور".في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا  لجوائز "جلوبال 

كلم  1.14هكتار ) 114ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحالت تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من 

  www.adgm.com علومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيالم

 :لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع

 هاجر الطنيجي، مدير العالقات العامة واإلعالم

 8864 333 2 971+  :رقم الهاتف

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  :اإللكتروني البريد
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