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التعاون بين سوق أبو ظبي العاملي وهيئة اإلشراف على الخدمات املالية   تعزيز 

اتية في مجال التكنولوجيا املالية وإدارة االستثمار   الكرو

  ، العاملي ظبي  أبو  سوق لدى  املالية  الخدمات  تنظيم ةسلط وقعت: 2019 نوفمبر  18-أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة 

  التكنولوجيا  مجاالت  في التنظيمي تعاونهما تعزيز ، بهدف الكرواتية املالية الخدمات  على  اإلشراف مذكرتي تفاهم مع هيئة 

 . االستثمار وإدارة  املالية

 
 
اتية  هيئة اإلشراف إدارة مجلس رئيس أنت زيجمان، السيد التفاهم مذكرتي عوق   والسيد   ،على الخدمات املالية الكرو

 .سوق لدى ال املالية الخدمات تنظيم سلطة في  الدولية للشؤون التنفيذي  املدير   ريتشارد فيليب

على الخدمات املالية   هيئة اإلشرافو  سوق أبو ظبي العاملي بين اإلشرافي التعاون  نطاق توسيع على االتفاقيتان وستسهم

 إطار   وتوفر  الكرواتية، 
 
األخرى  و   التنظيمية   التطورات   مواكبة   في  البعض  بعضهم  ملساعدة  السلطتين  بين   املعلومات  لتبادل   ا

 . القضائية والياتهما نطاق في بالسوق  املتعلقة

 إطار  التفاهم مذكرة توفر ،وعلى جانب التكنولوجيا املالية 
 
  في  التكنولوجيا املالية وشركات املالي االبتكار لدعم للتعاون  ا

 . قضائية والية بكل  الصلة ذات التنظيمية  لإلطارات فهم تعزيز ال

اتية هيئة اإلشراف إدارة مجلس رئيس أنت زيجمان، بدوره، قال السيد  تسهم  ": على الخدمات املالية الكرو

  التصدي للتحديات  على القدرة  تعتمدو . تنافسيةال عامليةال  بيئة ال ومواكبة املالية  األسواق  تطويرفي  التكنولوجيا الرقمية 

  على  كبير حد إلى ،املالية الخدمات ومقدمي املالية التحتية البنى قبل من الحديثة التقنيات باستخدام املرتبطة املعقدة

ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع  .  اليوم  النامية  لألسواق  خاص  بشكل  مهمأمر    ويعد ذلك.  الفعالة  الدولي  التعاون   ترتيبات

  في االبتكار بتسهيل ونؤكد التزامنا. املعنية أسواقنا لتطويرأبو ظبي العاملي،  سوق لدى سلطة تنظيم الخدمات املالية 

املركز  و  مختبر تنظيمي للتكنولوجيا املالية في العالم أكبر ثاني مع الحدود عبر التعاون  تعزيز خالل من املالية الخدمات

 . "فريقياأ  وشمال األوسط  الشرق اإلقليمي في منطقة  

  سوق دى سلطة تنظيم الخدمات املالية ل في  الدولية للشؤون التنفيذي املدير  ريتشارد  فيليب د السي قال من جانبه، و 

دور   كرواتيا لعبتحيث  الحدود، عبر للمستهلكين املالية الخدمات لتوفير الرقمية التقنيات تستخدم: "أبو ظبي العاملي

، ونتطلع إلى الشروع  الكرواتية املالية  الخدمات  هيئة ونحن سعداء بترسيخ تعاوننا مع  .في هذا الصدد خاص  بشكل نشط

بين الطرفين، كما سنعمل   في مبادرات من شأنها تحقيق املنفعة املتبادلة، وتعزيز قطاعات االستثمار والتكنولوجيا املالية

 
 
 ". جديدة أسواق في اإلبداعية  حلولهم تطوير في التكنولوجيا مجال  في واملبتكرين  الناشئة  الشركات  ودعم تشجيع  علىمعا

لتكنولوجيا  افي مجال    التنظيميةالجهات    مع  لسوق أبو ظبي العاملي  الثالث والثالثينالتعاون    الجديدة  االتفاقية  هذه  وتمثل

وهونج   وفرنسا وإستونيا  ومصر  والصين وكندا  والبحرين  أستراليا  مع  األخير  تعاونها  بعدوذلك  ، دولة 19في أكثر من  املالية

 . اإلمارات دولةداخل و  وسويسرا وسنغافورة وماليزيا ولوكسمبورغ  والكويت وكازاخستان واليابان والهند كونج 

  والعاملية  املحلية  الجهات املعنية على املستويات  مع   كثب  عن   والعمل  جديدة  مبادرات  خلق  العاملي  ظبي   أبو  سوق   وسيواصل 

  فريقيا أ وشمال األوسط الشرق  ومنطقة ظبي أبو لخدمةللتكنولوجيا املالية  وشامل مفتوح عاملي مركزلترسيخ مكانته ك

 .بشكل أوسع



  وهيئة  سوق دى الل املالية  الخدمات تنظيم  سلطة وقعت ،البديلة االستثمار  صناديق  مديري  نطاق عمل صعيد علىو 

  االستثمارات إلدارة  األوروبية واألسواق  املالية   األوراق  هيئة تفاهم مذكرة على  الكرواتية  املالية  الخدمات  على اإلشراف 

   . البديلة

 ذلك في بما) البديلة االستثمار  صناديق وتسويق بإدارة العاملي ظبي  أبو  سوق  في الصناديق  ملديري  االتفاقية تسمحو 

  بموجب األوروبية االقتصادية  املنطقة في للمستثمرين( العقارات  وصناديق الخاصة  األسهم  وصناديق التحوط صناديق

   .البديلة  االستثمار صناديق مديري  اتتوجيه

  اتتوجيه تفاهم  مذكرات  بالفعلسوق أبو ظبي العاملي تنظيم الخدمات لدى  وقعت سلطة: "ريتشارد فيليب  السيد وقال

  ويبرز(. 28 أصل من)  األوروبي  االتحاد من أعضاء دولة 20 السلطات املختصة في  البديلة مع  االستثمار صناديق مديري 

  تدفقات  وتسهيل لحدودل ةبر اعال الفرص  أمام لفتح املجال ن تيميينظ الت السلطتين  كال جهوداليوم   التفاهم  مذكرة توقيع

  صناديق وقطاع املستثمرين  من  لكل الفرص  من  أكبر   مجموعة إلى  الوصول   يتيح ما القضائية  الواليات  عبر االستثمار 

 ". االستثمار

  بهذه وأرحب ،هي األولى لهيئة اإلشراف على الخدمات املالية الكرواتية االتفاقية   هذه"تعتبر : زيجمانأنت   السيد  قالو 

  مع الوثيق  التعاون  إلى  نتطلعو . االستثمار صناديق مجال في لحدودل براعال  االستثمار تدفقات تعزيز في الهامة  الخطوة

  على التركيز   مع ،البديلة  االستثمار صناديق مديري   كيانات على باإلشراف يتعلق مافي سلطة تنظيم الخدمات املالية

 لنا  االتفاقية مثل وت. النظامي واالستقرار الثقة  على  والحفاظ املالية  والسالمة والسوق  املستثمر حماية
 
  ملبادرات  بداية

  اتفاقية  إلى  تستند األوروبي لالتحاد تابعة غير  قضائية جهات  من  التنظيمية  الهيئات   مع الدولي بالتعاون  تتعلق أخرى 

 ."البديلة  االستثمار صناديق مديري  اتتوجيه

 -انتهى -

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي

 له، في افُتتح 
 
س السوق املالي  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا . وتأس 

سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل 
ُ
بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

 ستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.ا، وحلقة وصٍل ومزاولة األعمال

ستراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات املصرفية اترتكز و 

املالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العاملي ثالث سلطات  رة األصول وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكارالخاصة وإدارة الثروات وإدا

 على المستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما يشرف 
 
 دوليا

 
 ماليا

 
سوق باعتباره مركزا

 كلم مربع(.  14.1هكتار ) 114املاريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ إدارة جزيرة 

ار ويلتزم سوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة العمل واالبتك

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في  والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على

 ملبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع املالي وأسواق رأس املال ف
 
ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا

 املنطقة.*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32011L0061


أو متابعة صفحاته على منصات التواصل  www.adgm.comرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، ي

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* املصدر: جوائز 

 تواصل مع:ملزيد من املعلومات، يرجى ال

 راوند القاض ي 

Rawand.alqadi@adgm.com 
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Note for editors 

Overview of ADGM’s FinTech Achievement and Commitment 

ADGM’s first FinTech Abu Dhabi Summit has been launched in 2017.  Since then, ADGM has achieved 
notable successes and established strategic partnerships to bolster the FinTech ecosystem. ADGM is 
the first International Financial Center (IFC) in the MENA region to establish a dedicated and open 
regulatory framework to licence FinTech stakeholders and allow their participation in a Regulatory 
Laboratory (Reglab) to accelerate financial innovation.   

As a global FinTech Hub, ADGM continues to enhance its international network with the MENA 
region, Asia, Australia, US, UK, Europe to facilitate greater access to markets and regulatory 
recognition for Fintech players.  

ADGM actively engages its stakeholders, forge partnerships and collaborations to develop a 
conducive and effective FinTech ecosystem. For more details of the ADGM’s FinTech Abu Dhabi 
event, visit www.fintechabudhabi.com. 

About Abu Dhabi Global Market 

Abu Dhabi Global Market (ADGM), an international financial centre (IFC) located in the capital city of 
the United Arab Emirates, opened for business on 21 October 2015. Established by a UAE Federal 
Decree as a broad-based financial centre, ADGM augments Abu Dhabi’s position as a global trade 
and business hub serving as a strategic link between the growing economies of the Middle East, 
Africa and South Asia and the rest of the world. 

ADGM’s strategy is anchored by Abu Dhabi’s key strengths panning over private banking, wealth 
management, asset management, derivatives and commodities trading, financial innovation, 
sustainability and more. Comprising three independent authorities: ADGM Courts, the Financial 
Services Regulatory Authority and the Registration Authority, ADGM as an IFC governs the entire 114 
hectares (1.14sqkm) of Al Maryah Island which is a designated financial free zone.  

It enables registered financial and non-financial institutions, companies and entities to operate, 
innovate and succeed within an international regulatory framework based on common law. Since its 
inception, ADGM has been awarded the “Financial Centre of the Year (MENA)” for four consecutive 
years for its initiatives and contributions to the financial and capital markets industry in the region.* 

About ADGM FSRA  

The FSRA is a statutory body established under Abu Dhabi Law No. 4 of 2013, which is vested with the 
powers of licensing, supervision and investigation, and has the ability to exercise its powers for the 
purpose of co-operation with foreign authorities.  The FRSA is responsible for the regulation, 
supervision and inspection of all financial services in and from within the Abu Dhabi Global Market. 
Such financial services include banking, insurance, capital markets, collective investment funds, asset 
management and trust services.  

For more details on ADGM, please visit www.adgm.com or follow us on Twitter and Instagram: 
@adglobalmarket and LinkedIn: @Abu Dhabi Global Market (ADGM) 

http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.adgm.com/


* Source: The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards 

For further enquiries, please contact: 
Joan Lew 
Associate Director Communications 
Joan.lew@adgm.com 

 

About Hanfa  

The Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa) is a supervisory body whose scope of 
activities and competence cover the supervision of financial markets, financial services and supervised 
entities providing those services.  
The principal objectives of Hanfa are fostering and safeguarding the stability of the financial system 
and supervising the legitimacy of supervised entities' operations. In achieving its objectives, Hanfa is 
governed by the principles of transparency, building confidence among financial market participants 
and reporting to consumers. 

For more details on Hanfa please visit www.hanfa.hr or follow us on Linkedin.  

For further enquiries, please contact:  
 
Nataša Vuletić  
Press officer  
Phone: +385 1 6173 457  
Mobile: + 385 99 3100 153 
e-mail: press@hanfa.hr  
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