
   

 
 المالية بسهولة وفقاً ��على المعايير العالمية ايتيح للشركات إعداد تقاريره

"أبوظبي العالمي" يطلق نظام التقارير ا��حترازية ا��لكترونية بالتعاون 
 يلنغ"امع "كور ف

 
 

أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، نظام : 2017 سبتمبر 20أبوظبي، 
يلنغ"، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير ابالتعاون مع "كور ف"التقارير ا��حترازية ا��لكترونية" 

لتبادل المعلومات وتوريد حلول التقارير المالية وتقنيات ا��متثال مع معايير "إكس بي آر إل" 
 الجاري. سبتمبر 17يوم منذ العمل به ية، ليبدأ المال

 
المبادرات المستمرة لسلطة تنظيم في إطار ويأتي إط��ق النظام ا��لكتروني الجديد ��عداد التقارير 

 الخدمات المالية التابعة للسوق لتلبية احتياجات كافة ا��طراف المعنية، ونشر أفضل ممارسات
النظام لمتعاملين مع سوق أبوظبي العالمي، حيث يتمتع اإعداد التقارير المالية بين كافة 

بمرونة كبيرة وتوافق شامل مع مخلف صيغ إعداد التقارير مثل "إكس إل"، و"سي إس  ا��لكتروني
فقاً ��على كفاءة والمالية بسهولة و ابما يتيح للشركات إعداد تقاريره في"، و"إكس بي آر إل"،

 المعايير العالمية. 
 

هيرشي، المدير التنفيذي لقطاع المصارف والتأمين في سلطة تنظيم الخدمات وأكد توماس 
، بأن المنظومة الجديدة ��عداد التقارير المالية ا��لكترونية تساهم المالية لسوق أبوظبي العالمي

في دعم وتمكين الشركات المرخصة العاملة في سوق أبوظبي العالمي من تلبية التزاماتها 
ثال مع المعايير العالمية المتبعة، وإعداد التقارير المالية ا��حترازية بشكل فّعال التنظيمية وا��مت

 وسريع بغض النظر عن موقع تواجدها الجغرافي.
 

وأضاف، بأن إط��ق النظام ا��لكتروني الجديد للتقارير يضاف لمبادرات سلطة تنظيم الخدمات 
لتعزيز إطار عملها وتحقيق تميز خدماتها المقدمة للمتعاملين، مشيراً ��لتزام سوق  المالية الهادفة

تهيئة أفضل بيئة منظمة ومستدامة ل��عمال بما يتماشى مع أفضل بأبوظبي العالمي المستمر 
 نظمة للقطاعات المالية والمصرفية.  المعايير الدولية المُ 

 
عن سعادته بالتعاون مع سوق ، ذي لشركة "كور فايلنغ"فيليب ألين، الرئيس التنفي عبرمن جانبه، 

لتقديم أنظمة وحلول مالية مبتكرة في المنطقة،  المتواصلةأبوظبي العالمي لتعزيز مساعيه 
مؤكداً مساهمة الشركة في تطوير عدد من ا��نظمة العالمية المتكاملة المعتمدة على مفاهيم 

تقديم حلول مؤتمتة شاملة تحظى بثقة العديد من الجهات الحكومية والتنظيمية حول والتصنيف، 
 العالم مثل هيئة الضرائب البريطانية. 

 
"، أتى نظراً لما تتمتع به الشركة من غ"كور فايلنيذكر أن اختيار سوق أبوظبي العالمي للتعاون مع 

داد التقارير المالية ا��لكترونية سجل عالمي متميز وخبرة دولية واسعة في تطوير أدوات إع
المتوافقة مع معايير "إكس بي آر إل"، ومساهماتها في دعم العديد من هيئات التنظيم المالي 

والتحقق من صحتها  في إطار منصة  تصنيف وتحليل البيانات،لالعالمية، وإنشاء برمجيات حديثة 
 لمالية. إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية ��عداد التقارير ا

 –انتهى  -

 



 المحررين: للسادةم��حظات 

 نبذة عن شركة "كور فايلنغ":

تعد "كور فايلنغ"، شركة عالمية رائدة في تقديم حلول برمجيات ا��متثال التنظيمي وإعداد تقارير ا��عمال، وخدمات 
البيانات لشركات التأمين، والمصارف، والمشاريع والهيئات التنظيمية مثل هيئة رقابة السلوك المالي وهيئة  نمذجة

الضرائب البريطانية وغيرهما من الهيئات المالية في المملكة المتحدة. وتحظى منتجات وخدمات الشركة بثقة العديد 
من  ث��ث المتعاملين مع الشركةوتضم قائمة  .لشركاتمن السلطات المختصة، والجهات التنظيمية، والموردين وا

دولة  26مؤسسة في  200بنوك ل��فراد في بريطانيا، وأكبر أربعة شركات محاسبة في العالم، وأكثر من أكبر خمسة 
حول العالم أمثال "كومبانيز هاوس"، و"برودينشال"، و"فورتيز"، و"كي بي إم جي"، و"بي دبليو سي" وغيرهم. ومنذ 

 8مليون إيداع ضريبي للشركات، وحوالي   11، تم استخدام البرمجية التي طورتها الشركة في معالجة حوالي 2011 عام
مليون وثيقة وفق معايير  30م��يين إيداع حسابي للشركات في المملكة المتحدة ، بما يشمل التحقق من ومعالجة 

تصنيفات المستخدمة عالمياً. للمزيد من المعلومات، "إكس بي آر إل". كما قامت الشركة بتطوير عدد من أكثر ال
 https://www.corefiling.comالرجاء زيارة الموقع ا��لكتروني: 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة ا��مارات، أبوابه لممارسة ا��عمال في يوم  فتح
وجاء إط��ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا��مارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا��قتصادية، حيث يلعب السوق، من خ��ل 
راً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز موقعه ا��ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دو

رائد ل��عمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا��قتصادات المتنامية في الشرق ا��وسط، وأفريقيا، وجنوب 
 آسيا.

ومن خ��ل سلطاته المستقلة الث��ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 
ُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من العالمي، س

الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 
 القانون ا��نجليزي العام.

ة مجا��ت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ث��ث
الثروات، وإدارة ا��صول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط��ق المزيد من النشاطات 

 مع مرور الوقت، وفقاً ��حتياجات السوق.

هكتار  114تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة
كلم مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14(

وأول مقر خارج الو��يات المتحدة ا��مريكية للمستشفى التخصصي "كليف��ند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 
ومساحات مكتبية من الدرجة ا��ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية وا��قتصادية على المدى "الغاليريا"، 

الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 
 في العاصمة أبوظبي.

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

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا��لكتروني

 

 ل��ستفسارات ا��ع��مية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:
 mom.cdga@rashid.shaali البريد ا��لكتروني:

  

http://www.adgm.com/
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 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:
    mocm.dg@amirna.hijazi البريد ا��لكتروني:
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