بالتعاون مع أبرز المؤسسات المالية في الدولة

سوق أبوظبي العالمي يستكمل المرحلة الأولى من تطوير الآلية
الإلكترونية لإجراءات عملية "أعرف عميلك"
أبوظبي 28 ،نوفمبر  :2018كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
عن نجاح استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية "اعرف
عميلك" ،واصدار سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق بالتعاون مع شركة "كي بي إم
جي" تقريراً شاملاً يلخص نطاق ومتطلبات المشروع ،وأبرز المكتسبات والفوائد التي تعود
بالنفع على القطاع المالي في الدولة.
وكان المشروع قد انطلق في مارس الماضي بالتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية
ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات بما يضم بنك أبوظبي التجاري،
ومصرف أبوظبي الإسلامي ،وبنك أبوظبي الأول ،والأنصاري للصرافة ،والفردان للصرافة،
ومجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ،وذلك بهدف تطوير نموذج اختباري أولي لتحديد
الإطار الحاكم والمتطلبات الوظيفية للمشروع الجديد ،واختبار العمليات التشغيلية والتقنيات
المستخدمة بما يشمل تقنية "الدفاتر المحاسبية الموزعة" ومنصة التعاملات الرقمية "البلوك
تشين" بما يضمن عمل المشروع بشكل شمولي ومستدام.
وقال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي:
"أسهم استخدام التقنيات الحديثة مثل منصات "البلوك تشين" في تمكين وتعزيز قدرة الآلية
الإلكترونية لإجراءات عملية "اعرف عميلك" على تحقيق فوائد ملموسة تنعكس ايجابياً على
عمل المؤسسات المالية في دولة الإمارات .وتعمل الآلية الجديدة على تحسين اجراءات عملية
"اعرف عميلك" ،وتقليص النفقات وتعزيز الشمول المالي المدعوم باستخدام معايير موحدة
في القطاع المالي".
وأضاف" :يشكل استخدام المنصات الرقمية لمشاركة المعلومات والمعاملات واختبار الحلول
جزءاً رئيساً من استراتيجية التكنولوجيا المالية لسوق أبوظبي العالمي .ونشكر كافة شركائنا
على مشاركتهم الهامة في تطوير هذا المشروع والتزامهم المستمر بتطوير عمل منظومة
الخدمات المالية في الإمارات .ونتطلع لمواصلة تعزيز قيمة ونتائج استخدام حلول مبادرة
"البيئة الرقمية" بما يساهم في بناء وتسهيل الشراكات بين مؤسسات التكنولوجيا المالية
وتقديم حلول مالية متميزة مثل الآلية الإلكترونية الجديدة لإجراءات عملية أعرف عميلك".
من جانبه ،قال عمير حميد ،شريك الخدمات المالية في شركة "كي بي إم جي" " :من المشجع
للغاية رؤية مبادرة سوق أبوظبي العالمي المميزة تجمع مؤسسات القطاعين العام والخاص
معاً للتعاون المشترك وتعزيز مسيرة الابتكار في دولة الإمارات .وتتماشى مثل هذه الجهود
المشتركة للتعاون مع رؤية الدولة لتطوير التكنولوجيا المالية ودفع عجلة التقدم التكنولوجي
في مختلف القطاعات".

أبرز مميزات وفوائد المشروع:
عملت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائها من
المؤسسات المالية في الدولة على تطوير مشروع الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية "أعرف
عميلك" واختبار النموذج الأولي للمشروع ،والتعاون لبناء عمليات وقواعد وأنظمة قابلة
للتطبيق في النموذج الأولي للمشروع لخدمة المتعاملين الأفراد في القطاع المالي ،والسعي
لتوفير حزمة متكاملة من المعايير الموحدة لإجراءات عملية "أعرف عميلك" .وتشمل أبرز
مميزات المشروع التالي:










تمكين المشاركين في تطوير المشروع من مشاركة والتأكد من صحة وثائق عملية
"أعرف عميلك" ،والتحديثات التي تطرأ على بيانات العملاء ضمن النموذج الأولي ضمن
بيئة آمنة ومدعومة بتقنية منصة التعاملات الإلكترونية "البلوك تشين" .ويمكن الاطلاع
على عرض تجريبي للنموذج الأولي عبر الرابط التالي .https://vimeo.com/303206295
ضمان جودة البيانات ومعايير الامتثال مع المتطلبات المطبقة لعملية "أعرف عميلك"،
وتقديم ارشادات واضحة وتحديد المتطلبات المسبقة للأعضاء المؤهلين للمساهمة
كمشاركين في سجلات عملية "أعرف عميلك" أو المعلومات المتضمنة في منصة
المشروع.
تقديم نموذج تجاري يعمل وفق رسوم حوافز تقدم للمساهمين بالبيانات .وتشارك رسوم
النجاح مع مشغل أداة "أعرف عميلك" ،وطلب رسوم على المستفيدين من البيانات
بما يعزز استدامة وجدوى النموذج التشغيلي للمشروع.
تمكين المتعاملين الأفراد من تحديد كيفية تشارك بياناتهم الشخصية عبر منصة
المشروع ،بما يتماشى مع متطلبات حماية البيانات لتحفيز المتعاملين على ضمان
تحديث ودقة بياناتهم في النظام.
العمل وفق هيكلية ملكية لآلية عملية "أعرف عميلك" بما يضمن الحفظ الآمن
لمعلومات المتعاملين ،والعمل على أساس غير ربحي لتعزيز الثقة بين الأطراف
المعنية.

ويمكن الاطلاع على ملخص نطاق ونتائج المشروع عبر الرابط التالي Concept Paper
المرحلة الثانية :تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية
وتواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي العمل على تطوير المرحلة
الثانية من المشروع بعد استكمال المرحلة الأولى بنجاح ،حيث تهدف المرحلة الثانية لتسهيل
حصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية .وترحب سلطة الخدمات
المالية بكافة الملاحظات والمشاركات من مؤسسات القطاع المالي للمساهمة في تطوير
وانجاح المرحلة الجديدة من المشروع.
يذكر أن تطوير الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية "أعرف عميلك" وما يرتبط بها من ممارسات
شكلت أحد محاور نقاش اجتماع الهيئات التنظيمية الإقليمية ضمن فعالية قمة أبوظبي
للتكنولوجيا المالية التي نظمها سوق أبوظبي العالمي في سبتمبر الماضي بمشاركة العديد
من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية المعنية مثل سلطة تنظيم الخدمات المالية،
والمصرف المركزي لدولة الإمارات ،وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ،وسلطة دبي

للخدمات المالية ،ومصرف البحرين المركزي ،ولجنة الرقابة على المصارف في لبنان ،وهيئة
أسواق المال الكويتية ،وهيئة السوق المالية السعودية ،ومؤسسة النقد العربي السعودية.
 انتهى -نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز
رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب
آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق
السيادية ف ي العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في
مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار
المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر
تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم
الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لثلاث أعوام متتالية
بجائزة "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة
في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية،
وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة
الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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