
  

 

 

 لتعزيز الشمولية والأخلاقيات والممارسات المسؤولة في القطاع المالي

و"آر إف آي" حول ممارسات التكنولوجيا  ”أبوظبي العالمي“ شراكة بين

 المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
 

 

: كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن 2017أغسطس  6أبوظبي، 

"، المنظمة العالمية المتخصصة في تشجيع شراكة استراتيجية جديدة مع مؤسسة "آر إف آيإطلاق 

قطاعات التمويل الإسلامي والحوكمة والممارسات المالية المسؤولة، لتعزيز نمو واستدامة مجتمع 

لتكنولوجيا المالية عبر تفعيل مجالات الشمولية المالية، والأخلاقيات والممارسات المالية المسؤولة ا

 في القطاع المالي. 

 

وّقع اتفاقية الشراكة كل من بلايك جاود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "آر إف آي"، وريتشارد تنج، 

راكة حيث تأتي الشالرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، 

ص ر والاستفادة من فلتؤكد على الالتزام المشترك للطرفين لتطوير ودعم التكنولوجيا المالية، 

خدمات والتعاون الثنائي لتعزيز ريادة المشاريع المحلية، وتشجيع الاستثمارات الأخلاقية والمسؤولة، 

 ،التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأنشطة التمويل الإسلامي المقدمة للمنطقة

خدمات المالية، وتطورات الإلى جانب تمكين الطرفين من مناقشة التوجهات الناشئة في التكنولوجيا 

ن الدخول م المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمكين شركات التكنولوجيا المالية

  لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

ي" لمنصة مفتوحة لتبادل الخبرات آق أبوظبي العالمي ومؤسسة "آر إف وتؤسس الشراكة بين سو

لتعزيز وتطوير المجتمع الحيوي بين الجانبين العمل المشترك تفعيل ووالرؤى ومجالات المعرفة، 

ارس الجهود المتواصلة التي بدأها السوق في م للتكنولوجيا المالية بما يتماشى معوالبيئة المتكاملة 

لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تتيح الشراكة للطرفين مجالات التعاون  2016

اختبار لكين ومساعدة المستثمرين، والرواد والمبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية الثنائي لتم

ختبر لمبادرة "الم متكاملةالمنظمة والبيئة الضمن  المبتكرة المالية وتقديم منتجاتهم وحلولهم

  التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي.

 

رص "تتمتع تطبيقات التكنولوجيا المالية بف وقال بلايك جاود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "آر إف آي":

تواصل المؤسسات المالية الإسلامية مع المتعاملين معها، وتعزيز نهج مميز كيفية كبيرة لتغيير 

. ونحن نتطلع لمساهمة هذه الشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي الذي للخدمات المالية

ي عم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على تبنيتمتع ببيئة تنظيمية متكاملة، في تشجيع ود

المنهجيات الإسلامية والممارسات المالية الأخلاقية والمسؤولة. كما نسعى للعمل الوثيق مع 

شركائنا في سوق أبوظبي العالمي لتعزيز مفاهيم وممارسات التكنولوجيا المالية المسؤولة بما 

 قطاعات المالية".يشجع النمو العادل والشمولي والمستدام لل

 

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

"تساهم التكنولوجيا المالية بشكل متزايد في تشكيل وتعزيز المجتمع المالي في أبوظبي العالمي: 

ي" لتؤكد على الالتزام المستمر لسوق آلشراكة المميزة مع مؤسسة "آر إف والمنطقة. وتأتي هذه ا

 



أبوظبي العالمي بتطوير بيئة مالية متكاملة تدعم جوانب الابتكار، وتحّفز الثقة والشفافية في 

يق مع ثالأسواق المالية، وتشجع الاستقرار والنمو المستدام للقطاع المالي. ونحن نتطلع للعمل الو

عدة الوا وبرامج مشتركة للاستفادة من الفرص ي" لتطوير مبادراتآشركائنا في مؤسسة "آر إف 

 للأعمال، وتعزيز الجهود التي نبذلها في المنطقة والعالم لدعم التكنولوجيا المالية".

 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة حول مؤسسة "آر إف آي":

قيمة محايدة ونزيهة وعالمية لتشجيع تبني الممارسات والمفاهيم  تسعى لتقديمتعد "آر إف أي" مؤسسة غير ربحية 

ي" على تطوير ممارسات الاستثمار المستدام والمسؤول والفّعال، والحوكمة "آر إف آ المالية المسؤولة. وتعمل

ر يعلى تحقيق التقارب في المعاي ميمؤسسات القطاع المالي الإسلا وتشجيعوالممارسات البيئية والاجتماعية، 

المشتركة، والتفاعل مع الأطراف المعنية لبناء قطاع تمويل مسؤول يحّفز  تحقيق تنمية اقتصادية شمولية ونزيهة 

  "تويتر" بعة حساب، ومتاfoundation.org-www.rfiومستدامة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: 

@RFIFoundation ،:"وحساب "لنكند إن Responsible Finance & Investment (RFI) Foundation. 

 

 أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق 

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

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

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

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

 ا.سط، وأفريقيا، وجنوب آسيللأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأو

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 من 

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

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

يتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ل

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 سيزونز أبوظبي"، وأولكلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فور 

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

ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث 

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

 أبوظبي.

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

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

http://www.rfi-foundation.org/
https://twitter.com/rfifoundation
https://www.linkedin.com/company-beta/10608934/
http://www.adgm.com/


 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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