Media Release

سوق أبو ظبي العالمي يبدأ استقبال طلبات إنشاء بنوك رقمية
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة – 10يوليو  :2019أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية ،التابعة لسوق أبو ظبي
العالمي ،عن ترحبيها باستقبال الطلبات المحلية والعالمية إلنشاء بنوك رقمية في مركزها المالي الدولي في العاصمة أبو
ظبي ،وذلك إدراكاً منها بالدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التحول السريع للقطاع المصرفي ،وتأكيداً على التزامها بدعم

وتعزيز االبتكار.

وتأتي هذه المبادرة تلبية لالستفسارات اإلقليمية والدولية التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص
وتطوير السوق ،وتعزيز االبتكار ،وتدعم استقرار أنشطة األعمال بما يعود بالفائدة على المنطقة وذلك كون سوق أبو ظبي
العالمي يوفر سلطة قضائية وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية.
يشار إلى أن البنك الرقمي هو بنك يقبل الودائع ،ويمارس أنشطة الخدمات المالية األخرى ذات الصلة ،وذلك من خالل
الوسائل اإللكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العمالء ،وتعد البنوك الرقمية مؤسسات مالية
تسعى إلى توفير حلول جديدة للعمالء والمعامالت .وترى سلطة تنظيم الخدمات المالية أن البنوك الرقمية في سوق أبو ظبي
العالمي ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة ،وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام
البيئي المالي الشامل ،وتشجيع اإلدماج ،وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبو ظبي العالمي وخارجه.

وقال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي" :يأتي هذا اإلعالن والتوجه
استجاب ًة لالهتمام الجاد من القطاع وتأكيداً على التزام سوق أبو ظبي العالمي باالرتقاء باالبتكار ودعم النمو مع إدارة
المخاطر لتشجيع الوصول إلى نظام بيئي مالي متين ومستدام.
ويمكن للمصارف الرقمية تلبية احتياجات العديد من القطاعات التي تفتقر إليها المؤسسات التقليدية في الوقت الحالي ،مثل

الفجوة االئتمانية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ونحن نرحب بالنماذج المبتكرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول
المالي ،وتلبية احتياجات القطاعات التي تواجه نقص الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين .وستعمل البنوك الرقمية عل
زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبو ظبي والمنطقة ،مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها وقدرتها على التكيف".

طلبات البنوك الرقمية والمعايير التنظيمية
ستقبل سلطة تنظيم الخدمات المالية الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية وكذلك
طلبات من شركات عروض القيمة المبتكرة .كما ترحب سوق أبو ظبي العالمي أيضاً بالشراكات بين شركات التقنية والمؤسسات
ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية.
المالية في سعيها للحصول على ا

ولضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي ،ستطلب سلطة تنظيم الخدمات
المالية التزاماً بمتطلبات رأس المال األساسية بنحو  10ماليين دوالر ،وهياكل حوكمة قوية ،وسياسات االمتثال وإدارة
المخاطر ،وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات ،وبعض التعيينات اإللزامية في فريق اإلدارة العليا .وبالتزامن مع هذا اإلعالن،

تصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية دليالً لترخيص البنوك الرقمية في سوق أبو ظبي العالمي.

واستناداً إلى نوع الحلول المبتكرة المقدمة ،سيجري تقييم جميع الطلبات بشكل مناسب للحصول على ترخيص للخدمات
المصرفية الرقمية .ومن ناحية أخرى ،يمكن للشركات التي تتطلع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفوعات ،مثل المحافظ

اإللكترونية والرموز المميزة وبطاقة القيمة المختزنة ،أن تأخذ في اعتبارها األشكال األخرى من التراخيص التي تتطلب عبئاً

تنظيمياً ورأسمالياً أقل من ترخيص بنك رقمي كامل.

انتهى-نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر
من عام  . 2015وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع
المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال موقعه
الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال
والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا .ومن خلال
سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي
العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وضمن أطر تنظيمية ذات
مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام .وينشط سوق
أبو ظبي العال مي 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،
وفقا لاحتياجات السوق .للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
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