
 
 

 بيان صحفي

 إطارا   تصدروق ابوظبي العالمي سدى لسلطة تنظيم الخدمات المالية 

 ف الثالثلطرا لخدمات التكنولوجيا المالية لتنظيميا جديد

 

سلطة تنظيم الخدمات المالية  أصدرت: االمارات العربية المتحدة ْابوظبي، ،2021أبريل  1

على شركات التكنولوجيا  واإلشراف العالمي، إطار عمل تنظيمي للتفويض يأبوظبلدى سوق 

 .لعمالئها من المؤسسات الماليةالخدمات كطرف ثالث  التي تزود المالية

بين العمالء  وسطاءعادة ك يعملون مزودي الخدمات كطرف ثالثوتجدر اإلشارة إلى أن 

إدارة واستخدام بياناتهم  تمكنهم منوالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات لمساعدة العمالء 

  .المالية التعامالتالخاصة بشكل أكثر فعالية عند إجراء 

أنشطة مزودي ز الشخصية من خالل تركي الماليةشؤون ال من كيفية إدارة اإلطار الجديد  وسيعزز

معينة من  فئات إلىالوصول  إتاحةعلى  خاضعة للتنظيمال كطرف ثالث الخدمات التكنولوجية

لخدمات التكنولوجيا المالية للطرف ضمن المتطلبات التنظيمية  هاونقل تهاومعالجبيانات العمالء 

 التكنولوجيا البيانات وكيفية سير األعمال ومخاطر وخصوصيةحماية البيانات والتي تختص ب، الثالث

 اإلرهاب. وتمويلغسل األموال  مكافحةباإلضافة إلى 

 كطرف ثالث العمل خدمات التكنولوجيا الماليةومع إصدار إطار العمل الجديد، بات بإمكان مزودي 

. مراعاة حماية بياناتهم العمالء معتعامالت  ومحمية تسهل فعالةبطريقة مالية ال المؤسساتمع 

استمرار التركيز على التمويل المفتوح مع  نمو أيضا أساسا لدعم إطار العمل الجديدسيوفر وكما 

االستثمار فيما يخص بياناتهم المالية بما فيها تحكم ال المزيد من منح العمالء والشركات

ضمن  خدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالثويأتي إطار عمل هذا . المالية األخرى منتجاتالو

بيئة أعمال متكاملة للتكنولوجيا المالية تدعم  المستمرة لتطويرظبي العالمي جهود سوق أبو

 نماذج جديدة لتقديم الخدمات المالية.االبتكار وتطوير 

جيفاناكس، الرئيس التنفيذي لسلطة  إيمانويل صرحوتعليقاً على إطار العمل الجديد، 

 ذيال اإلطارهذا  إطالقيسعدنا ": العالمي يظبأبوتنظيم الخدمات المالية لدى سوق 

 والمؤسسات الخدمات كطرف ثالث لمزوديسيتيح  والذي، ةرسات الدوليالمما أفضل إلى يستند

 هدمسي إطار العمل الجديدوال شك بأن  .فعالية أكثربشكل عمالء ة الخدملتعاون ال من ماليةال

ح العمالء مصال حمايةيضمن سوكما  التمويل المفتوح في المنطقة، نموأيضاً لالطريق 

ببيانات العمالء بالعناية ثالث ة مزودي الخدمات كطرف مطالبمن خالل  المالية والمؤسسات

المبادرات المبتكرة التي د من مزيال إطالق ىحن نتطلع إلن نظمتهم.متانة وتطور أ من والتأكد

 ".ستعزز من تجربة المتعاملين مع المؤسسات المالية

احتياجات تلبية  في جديدال خدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالثهذا وسيسهم إطار عمل 

ظيم الخدمات سلطة تن تنظيمل تخضعالتي جيا المالية ة واسعة من خدمات التكنولومجموع

ي لقطاع تصادقاالتنويع ويعزز مسيرة ال يظبألبوتحول الرقمي ال ةجندوذلك بما يدعم أ المالية،

 .الشركات في الدولة

ة تنظيم الخدمات المالية تجدونها على بسلطالنسخة المحدثة من اللوائح والقوانين الخاصة 
 الروابط التالية:

 لوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية. -
 قوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية. -

https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/31-march-fsra-regulations-third-party-providers
https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/31-march-fsra-rules-third-party-providers


 
 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

راً له، في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقافتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة 

نوب آسيا وسائر أنحاء ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجاوصلٍ 

 العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم  والسلع واالبتكار

سوق باعتباره السوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 114مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 كلم مربع(. 14.1ار )هكت

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 

لي للعام في منطقة الشرق القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز ما

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

و"لينكد   adglobalmarket@صات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": متابعة صفحاته على من

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

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

 

 للتواصل: 

 media@adgm.com 

mailto:media@adgm.com

