بيان صحفي

سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق ابوظبي العالمي تصدر إطارا
تنظيميا جديد ا لخدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث
 1أبريل ْ ،2021ابوظبي ،االمارات العربية المتحدة :أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية
لدى سوق أبوظبي العالمي ،إطار عمل تنظيمي للتفويض واإلشراف على شركات التكنولوجيا
المالية التي تزود الخدمات كطرف ثالث لعمالئها من المؤسسات المالية .
وتجدر اإلشارة إلى أن مزودي الخدمات كطرف ثالث يعملون عادة كوسطاء بين العمالء
والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات لمساعدة العمالء تمكنهم من إدارة واستخدام بياناتهم
الخاصة بشكل أكثر فعالية عند إجراء التعامالت المالية .
وسيعزز اإلطار الجديد من كيفية إدارة الشؤون المالية الشخ صية من خالل تركيز أنشطة مزودي
الخدمات التكنولوجية كطرف ثالث الخاضعة للتنظيم على إتاحة الوصول إلى فئات معينة من
بيانات العمالء ومعالجتها ونقلها ضمن المتطلبات التنظيمية لخدمات التكنولوجيا المالية للطرف
الثالث ،والتي تختص بحماية البيانات وخ صوصية البيانات وكيفية سير األعمال ومخاطر التكنولوجيا
باإلضافة إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ومع إصدار إطار العمل الجديد ،بات بإمكان مزودي خدمات التكنولوجيا المالية كطرف ثالث العمل
مع المؤسسات المالية بطريقة فعالة ومحمية تسهل تعامالت العمالء مع مراعاة حماية بياناتهم .
وكما سيوفر إطار العمل الجديد أي ضا أساسا لدعم نمو التمويل المفتوح مع استمرار التركيز على
منح العمالء والشركات المزيد من التحكم فيما يخص بياناتهم المالية بما فيها االستثمار
والمنتجات المالية األخرى  .هذا ويأتي إطار عمل خدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث ضمن
جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتطوير بيئة أعمال متكاملة للتكنولوجيا المالية تدعم
االبتكار وتطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وتعليقاً على إطار العمل الجديد ،صرح إيمانويل جيفاناكس ،الرئيس التنفيذي لسلطة
تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي" :يسعدنا إطالق هذا اإلطار الذي
يستند إلى أف ضل الممارسات الدولية ،والذي سيتيح لمزودي الخدمات كطرف ثالث والمؤسسات
المالية من التعاون لخدمة العمالء بشكل أكثر فعالية  .وال شك بأن إطار العمل الجديد سيمهد
الطريق أي ضاً لنمو التمويل المفتوح في المنطقة ،وكما سي ضمن حماية م صال ح العمالء
والمؤسسات المالية من خالل مطالب ة مزودي الخدمات كطرف ثالث بالعناية ببيانات العمالء
والتأكد من متانة وتطور أنظمتهم .نحن نتطلع إلى إطالق المزيد من المبادرات المبتكرة التي
ستعزز من تجربة المتعاملين مع المؤسسات المالية ".
هذا وسيسهم إطار عمل خدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث الجديد في تلبية احتياجات
مجموع ة واسعة من خدمات التكنولوجيا المالية التي تخ ضع لتنظيم سلطة تن ظيم الخدمات
المالية ،وذلك بما يدعم أجندة التحول الرقمي ألبوظبي ويعزز مسيرة التنويع االقت صادي لقطاع
الشركات في الدولة .
النسخة المحدثة من اللوائح والقوانين الخاصة بسلط ة تنظيم الخدمات المالية تجدونها على
الروابط التالية:
 لوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية. -قوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية.

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له ،في
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة
 21أكتوبر .2015
ُ
وواسعة النطاق تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة
وصل ا ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء
ٍ
العالم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة
أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية
والسلع واالبتكار المالي واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم
سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره
مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114
هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات
المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على
القانون العام .وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي
وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو
متابعة صفحاته على من صات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد
إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
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