تتيح العمل مع المشاركين في "المختبر التنظيمي" لتطوير واختبار حلول مبتكرة

شراكة بين "أبوظبي العالمي" و"مجموعة الإمارات العربية المتحدة
للصرافة" لتطوير مجتمع التكنولوجيا المالية
أبوظبي 12 ،أغسطس  :2017كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،عن
توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ،شركة الخدمات المالية الرائدة
عالمياً في مجال صرف العملات الأجنبية والحوالات المالية وحلول الدفع ،لتأسيس شراكة استراتيجية
تتيح للطرفين التعاون المتكامل لدعم وتطوير بيئة ومجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة
الإمارات.
و ّقع المذكرة بروموث مانغات ،الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة،
وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ،حيث
الفعال مع شركات
تشمل المذكرة تمكين مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة من التعاون
ّ
التكنولوجيا المالية الابتكارية العاملة تحت مظلة "المختبر التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي،
والعمل الوثيق معها لتطوير واختبار وتطبيق الحلول المبتكرة والواعدة في تطبيقات التكنولوجيا
المالية المتصلة بمجالات التحويلات المالية ،وصرف النقد الأجنبي ،وعمليات الدفع المالي .و يتيح
"المختبر التنظيمي" لشركات التكنولوجيا المالية اختبار حلولها المبتكرة المقدمة للقطاع المالي ضمن
بيئة آمنة ومحكمة ،دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة منذ البداية ،وتعزيز معرفتهم تدريجياً
للضوابط التنظيمية تماشياً مع نمو أعمالهم.
وسيعمل سوق أبوظبي العالمي في إطار هذه الاتفاقية بشكل وثيق مع مجموعة الإمارات العربية
المتحدة للصرافة لتحديد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والتي يمكن معالجتها عبر طرح
الحلول المبتكرة للتكنولوجيا المالية لتحسين التجربة الشاملة للمتعاملين .كما سيقوم الطرفان بإطلاق
برامج ابتكارية مشتركة لدعم توظيف التكنولوجيا في مجالات متعددة مثل حلول الدفع ،ومنصات
التعاملات الرقمية "البلوك تشين" ،والتشارك المتكامل للبيانات الموزعة ،والذكاء الاصطناعي،
واستخدامات بروتوكول "بي  2بي" وغيرها من التقنيات المتطورة للتكنولوجيا المالية.
وقال بروموث مانغات ،الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة" :يمثل التعاون
الفعال بين مقدمي الخدمات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة أحد الأمور الهامة لبناء
ّ
مجتمع ابتكاري مستدام في القطاع المالي .وتسهم شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي في تعزيز
جوانب الابتكار في التكنولوجيا المالية عبر حاضنات ومسرعات الأعمال ،والبرامج الأكاديمية".
وأضاف" :نحن سعداء بتقديم خبراتنا الواسعة في القطاع ومعرفتنا الشاملة بالأسواق العالمية
وخيارات المتعاملين والبيئة التنظيمية والتجارية مع الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية
المتحدة .وتضيف مثل هذه الشراكات المميزة بعداً عميقاً لقطاع الخدمات المالية ،كما تقدم قيمة
اضافية للمتعاملين عبر تقديم الخدمات بشكل الكتروني".

من جانبه ،رحب ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي
العالمي ،بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة التي تعد أحد أبرز
شركات الخدمات المالية في دولة الإمارات والمنطقة ،مشيراً لمجالات العمل المشترك الواسعة التي
تتيحها الشراكة للجانبين لتطوير البنية التحتية ومنظومة خدمات التكنولوجيا المالية في أبوظبي
والدولة ،ولتماشيها مع رؤية سوق أبوظبي العالمي لتأسيس مجتمع حيوي ومتكامل للتكنلوجيا
ويسهل تدفق الاستثمارات ونمو نشاطات قطاع الخدمات المالية
المالية يدعم جوانب الابتكار المالي،
ّ
بشكل عام.
وأوضح تنج ،بأن التعاون مع مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة سيتيح لسوق أبوظبي
العالمي ،إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تخدم القطاع المالي ،التعرف على ملاحظات وآراء الشركات
بما يمكّنه كهيئة تنظيمية للخدمات المالية من تطوير وتحسين لوائحه ونهجه التنظيمي لتحقيق
الابتكار المالي ،مؤكداً على التزام السوق المستمر بالتعاون الفعال مع مختلف الأطراف المعنية
بالتكنولوجيا المالية ،ومواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير مجتمع متكامل
للتكنلوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات.
 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة:
تأسست عام  1980بأبو ظبي ،شركة خدمات مالية رائدة عالمياً في
ُتعتبر "الإمارات العربية المتحدة للصرافة" ،والتي
ّ
مجال الصرافة والحوالات المالية وبيع وشراء العملات الأجنبية وحلول الدفع ،من خلال فروعها العالمية والمباشرة في
 31بلدا في القارات الخمس والتي تناهز  800فرعا .إضافة إلى العلاقات القوية التي تتمتع بها مع أكثر من  140مصرفاً
وتوظف "الإمارات العربية المتحدة للصرافة" أكثر من  9000موظفاً محترفاً يمثلون أكثر من  40جنسية حول
عالمياً.
ّ
العالم ويقدمون خدمات ممتازة إلى أكثر من  15مليون من العملاء في جميع أنحاء العالم ،وتشمل التحويل الفوري الى
الحساب البنكي ،التحويلات المالية ،الدفعات النقدية في الخارج ،صرف العملات ،تسليم الرواتب ،وتسديد الفواتير ،تعبئة
رصيد الهاتف النقال ،دفعات الخيارات الآمنة للتوفير ،وبطاقة السفر وما إلى ذلك من الخدمات المالية الاخرى .وبسبب
الاهتمام بالجودة في تقديم خدماتها ،حصلت "الإمارات العربية المتحدة للصرافة" على شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة،
وعلى العديد من الجوائز العالمية وتميز الأعمال .ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد المواقع:
http://www.uaeexchangeblog.com/ https://www.facebook.com/uaeexchange www.uaeexchange.com

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في
المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من 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
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
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
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com

أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:
أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق
مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس  .2016ويستعد السوق حاليا ً لتنظيم قمة أبوظبي الأولى
للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم  23أكتوبر القادم ،كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم بتأسيس
إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية ،حيث أطلق مبادرة "المختبر التنظيمي" لدعم
وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية .ويواصل سوق أبوظبي العالمي ،كمركز مالي دولي
للتكنولوجيا المالية ،العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختلف الأطراف المعنية حول العالم لتسهيل الوصول
للأسواق ،ورأس المال ،وتمكين المشاركين في التكنولوجيا 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 .للمزيد من المعلومات حول قمة أبوظبي الأولى للتكنولوجيا
المالية "فينتك أبوظبي" ،وتسجيل الاهتمام بالحضور ،الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.fintechabudhabi.com :
للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
راشد محمد الشعالي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيrashid.shaali@adgm.com :
ميرنا حجازي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيmirna.hijazi@adgm.com :

