
  
 

 
 

للصرافة لتطوير  لفردانمذكرة تفاهم بين "أبوظبي العالمي" وا

 التكنولوجيا المالية

 
سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي،  كشف: 2017 نوفمبر 26أبوظبي، 

عن ، الإماراتدولة أحد أقدم وأعرق الأسماء في سوق التحويلات المالية في ، والفردان للصرافة

المالي  وتعزيز الابتكار في القطاعلتكنولوجيا المالية ل نظام حيويلتطوير مؤخراً  مذكرة تفاهمتوقيع 

 في أبوظبي، ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

 

ج، الرئيس ، وريتشارد تنالتنفيذي لشركة الفردان للصرافةالرئيس ، أسامة آل رحمةوّقع المذكرة كل من 

تأسيس إطار عمل التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، بهدف 

وتطوير الحلول المبتكرة التي تركز على كفاءة الخدمات مشترك لتبادل الخبرات ومجالات المعرفة، 

 مع الشركات الناشئة ضمن الفردان للصرافةعيل تعاون ، وتفالمالية وتعزيز تجارب المتعاملين

  .مبادرة "المختبر التنظيمي" وغيرها من المبادرات المبتكرة لسوق أبوظبي العالمي

 

: "نسعى دوماً لتطوير قطاع خدمات أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافةوقال 

والعالمية، وتقديم المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة الدفع على المستويات المحلية والاقليمية 

للمتعاملين. ونأمل أن تساهم شراكتنا الجديدة مع سوق أبوظبي العالمي في تعزيز جهودنا 

 المشتركة وتحقيق الفائدة لمجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات".

 

لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي 

 عالةفتأتي شراكتنا مع الفردان للصرافة في إطار جهودنا المستمرة لبناء علاقات تعاون : "العالمي

في  التكنولوجيا الماليةنظام مع المؤسسات المالية المعنية محلياً وعالمياً بما يعزز نمو واستدامة 

وجيا لتطوير وتعزيز الخدمات والبنية التحتية للتكنول مع شركائنا الجدد الوثيقالدولة. ونتطلع للعمل 

 المالية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".
 

العديد من المبادرات والبرامج أطلق خلال الفترة الماضية سوق أبوظبي العالمي يذكر أن 

ز . وتعد مبادرة "المختبر التنظيمي" أحد أبر ماليةوالشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا ال

طار إ، وهي تقدم وأول مبادرة من نوعها في المنطقة مبادرات السوق لتطوير التكنولوجيا المالية

ر واختبار تطويوتمكينها من عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، 

 .للمتعاملينمنة ومحكمة حلول ومنتجات مالية مبتكرة ضمن بيئة آ

 

 –انتهى  -

 



 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 :الفردان للصرافةنبذة عن 

 

ها خدمات متقدهي ، والإماراتدولة أحد أقدم وأعرق الأسماء في سوق التحويلات المالية في الفردان للصرافة تعد 

نمت خدماتها مع الشركة قبل قيام الاتحاد، وسنة. وتأسست  46المالية المختلفة لمجتمع دولة الإمارات على مدار 

نمو الدولة لتساهم في دعم النجاح المجتمعي والاقتصادي. وتعد الفردان للصرافة جزءاً من مجموعة الفردان التي 

، والتي تتوزع انشطتها في قطاعات متعددة تشمل العقارات، والمجوهرات، 1954يعود تاريخ تأسيسها لعام 

التجارة. للمزيد من المعلومات حول الفردان للصرافة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: والخدمات المالية و

www.alfardanexchange.com  :أو متابعة صفحات الشركة في موقعي فيس بوك وتويترalfardanuae 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم سوق  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول  .2015أكتوبر من عام 

أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية 

خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي 

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 أبوظبي 

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية 

مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم 

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات  من القانون الإنجليزي العام.

المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من 

 من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق. إطلاق المزيد

 

هكتار  114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14)

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز  وأول

"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى 

ظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبو

ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس  في العاصمة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع  بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com الإلكتروني

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية 

. كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة 2016وحقق مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

بر التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المخت يقوم بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات

لفترة ونجح السوق خلال االتنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. 

الماضية في تطوير شراكات وثيقة مع عشرة مراكز ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية، حيث تمكّن هذه الشراكات 

 وق من تعزيز مكانته كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخدم مجتمع أبوظبي والمنطقة.الس

ويواصل سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع 

ين المشاركين في التكنولوجيا مختلف الأطراف المعنية حول العالم لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمك

http://www.alfardanexchange.com/
http://www.adgm.com/


المالية من الحصول على الاعتراف التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، ويعمل على بناء 

 الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجالات التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية.

 ،الماضيوبر أكت فيأبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي"  فعاليةنظيم تب سوق أبوظبي العالمي وقام

 بمشاركة خبراء ومؤسسات عالمية والعديد من المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطقة والعالم.

 

لحضور، الرجاء اأبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام ب فعاليةللمزيد من المعلومات حول  

 www.fintechabudhabi.comزيارة الموقع الإلكتروني:  

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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