مذكرة تفاهم بين "أبوظبي العالمي" و"الأنصاري للصرافة" لتطوير
التكنولوجيا المالية
أبوظبي 19 ،أكتوبر  :2017كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،اليوم عن
توقيع مذكرة تفاهم مع "الأنصاري للصرافة" ،الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية
وصرف العملات الأجنبية ،لدعم تطوير مجتمع وبيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع
المالي في أبوظبي ،ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وقع المذكرة كل من راشد علي الأنصاري ،المدير العام لشركة "الأنصاري للصرافة" ،وريتشارد تنج،
ّ
الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،بهدف تأسيس إطار عمل
مشترك لتبادل الخبرات ومجالات المعرفة ،وإطلاق المبادرات التي تعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات
كمركز رائد للابتكار المالي واستخدام التكنولوجيا المالية ،وتفعيل تعاون "الأنصاري للصرافة" مع
الشركات الناشئة ضمن مبادرة "المختبر التنظيمي" وغيرها من المبادرات المبتكرة لسوق أبوظبي
العالمي ،لتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من تطوير واستخدام الحلول والتطبيقات المالية
التي تعود بالنفع على قطاع الخدمات المالية في أبوظبي.
وقال راشد علي الأنصاري ،المدير العام لشركة "الأنصاري للصرافة"" :تأتي هذه الشراكة من منطلق
حرصنا على دعم الجهود المتميزة لسوق أبوظبي العالمي لتطوير التكنولوجيا المالية في العاصمة
أبوظبي ،ومن صميم إدراكنا بأن الريادة في المستقبل تتحقق للأطراف التي تنجح في التوظيف
الأمثل للابتكار التكنولوجي .ونتطلع لمشاركة خبراتنا الطويلة مع الشركات المحلية الناشئة ورواد
الأعمال ،والاستفادة من تجاربهم المختلفة ودعمهم لتطوير تقنيات مبتكرة للقطاع المالي".
من جانبه ،قال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي:
"نواصل بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف المؤسسات المالية المعنية مثل الأنصاري
للصرافة للتأكيد على التزامنا المستمر بتطوير وتعزيز الخدمات والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في
أبوظبي ودولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ،بما يدعم الجهود المشتركة والمستمرة
لتمكين المبتكرين في التكنولوجيا المالية من تقديم حلول وخدمات متميزة للقطاع المالي .ونأمل أن
يساهم تعاوننا الوثيق مع الأنصاري للصرافة في دعم جهودنا ومبادراتنا المشتركة لتحقيق أهدافها
المرجوة وتطوير مجتمع متكامل للتكنولوجيا المالية".
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والبرامج والشراكات
الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية  .وتعد مبادرة "المختبر التنظيمي" أحد أبرز مبادرات السوق
لتطوير التكنولوجيا المالية وأول مبادرة من نوعها في المنطقة ،وهي تقدم إطار عمل تنظيمي
متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية ،وتمكينها من تطوير واختبار حلول ومنتجات
مالية مبتكرة ضمن بيئة آمنة ومحكمة دون فرض متطلبات مالية أو تنظيمية كاملة على المشاركين.
 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن "الأنصاري للصرافة":
تعد "الأنصاري للصرافة" شركة رائدة في مجال توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية بالإضافة إلى
العديد من الخدمات المصرفية في دولة الإمارات .ومنذ تأسيسها في عام  ،1966استطاعت الشركة ان تبني شبكة
واسعة من الفروع تجاوزت الـ 170فرعاً موزعة بشكل استراتيجي على مختلف مناطق الدولة لتكون أكثر قرباً من
المتعاملين معها.
وتتمتع شركة "الأنصاري للصرافة" بعلاقات وشراكات استراتيجية متينة مع أبرز المؤسسات المصرفية في جميع أنحاء
العالم ،ما يعزز التزامها بتوفير الخدمات المصرفية الأساسية لقاعدة عملائها المتنامية .وتسعى الشركة الى تعزيز
موفر ًة تجربة مصرفية فريدة من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية
العروض والمكافآت التي تقدمها لهمّ ،
التي تتناسب مع احتياجاتهم وفق احدث الأساليب التكنولوجية .وتضم "الانصاري للصرافة" فريق عمل على درجة عالية
كون من  2500موظف متعدد اللغات والجنسيات ،لخدمة أكثر من  2.5مليون عميل شهرياً من
من الخبرة والكفاءة ،م ّ
مختلف الجنسيات والثقافات وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والتميز في تقديم الخدمات المالية.
توفر "الأنصاري للصرافة" حزمة من الخدمات المصرفية تشمل ،دفع الفواتير ،السحب النقدي على بطاقة الائتمان،
كما ّ
اعادة شحن رصيد الهاتف المتحرك دولياً ،برامج الاستثمار والادخار ،برامج ولاء المتعاملين ،التحويلات الالكترونية ،دفع
الرواتب للعمال والموظفين والايداعات النقدية للمؤسسات والشركات بالإضافة إلى خدماتها الأساسية في بيع وشراء
العملات الأجنبية والتحويلات المالية حول العالم .للمزيد من المعلومات حول الشركة ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
http://www.alansariexchange.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  .2016كما 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 .ونجح السوق خلال الأشهر الست
الماضية في تطوير شراكات وثيقة مع ثماني مراكز ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية ،حيث تمكن هذه الشراكات
السوق من تعزيز مكانته كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخدم مجتمع أبوظبي والمنطقة.
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 .ويستعد سوق أبوظبي
العالمي حالياً لتنظيم فعالية أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم  23أكتوبر القادم ،تحت رعاية سمو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ،بمشاركة خبراء ومؤسسات عالمية والعديد
من المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطقة والعالم.
للمزيد من المعلومات حول فعالية أبوظبي 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 :

