خبر صحفي:

على هامش إطالق برنامج مرصد الخليج االقتصادي

وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير لتأسيس مركز التكنولوجيا العالمي في الدولة
أبوظبي 1 ،مايو  :2019انطالقاً من جهودها المتواصلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية في الدولة
وتوفير خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة لدعم النمو في القطاع المالي ،وقعت و ازرة المالية صباح

اليوم مذكرة تفاهم مع كل من سوق أبوظبي العالمي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،بهدف تأسيس

مركز التكنولوجيا العالمي في الدولة ،وذلك على هامش انعقاد فعالية إطالق مرصد الخليج االقتصادي،

ربيع  ،2019والذي تعقده و ازرة المالية بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي ومجموعة البنك الدولي تحت
عنوان "بناء أسس االستدامة االقتصادية – :رأس المال البشري والنمو في دول الخليج العربية".

ووقع مذكرة التفاهم سعادة يونس حاجي الخوري وكيل و ازرة المالية عن جانب دولة اإلمارات،

السيد/ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ،والدكتور
عصام أبو سليمان المدير اإلقليمي للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير في منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا ،وذلك في مقر سوق أبوظبي العالمي بحضور معالي /أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس
مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم ،أكد سعادة يونس حاجي الخوري على التزام دولة اإلمارات العربية

المتحدة بالمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والمالية المستدامة ،والتنويع االقتصادي ،من خالل

تبني االبتكارات التكنولوجية الحديثة وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالي .وأشار

سعادته إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الو ازرة على تعزيز عالقاتها مع مختلف
الهيئات والمؤسسات المالية العالمية الفاعلة وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي والبنك الدولي لإلنشاء

والتعمير.
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وقال سعادة يونس حاجي الخوري" :سيعمل مركز التكنولوجيا العالمي في الدولة على تحقيق األهداف
المشتركة لكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،والمتمثلة في تحقيق
النمو االقتصادي الشامل ،عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال وضع
التشريعات والسياسات المالية ،وتشجيع تبني أحدث التقنيات الحديثة من قبل الحكومات ومؤسسات

القطاعين العام والخاص".

ومن جانبه صرح معالي /أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:

"يسرنا التعاون مع و ازرة المالية والبنك الدولي لتطوير بيئة األعمال للشركات الناشئة في قطاع
التكنولوجيا وجذب الشركات المحلية والعالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا .لطالما كانت دولة اإلمارات

شريكاً استراتيجياً للبنك الدولي وإننا من خالل هذه االتفاقية ،سنتمكن من تعزيز هذه الشراكة ونتطلع
إلطالق المزيد من المبادرات العالمية التي ستسهم في دعم النمو االقتصادي وتنمية المجتمع على

المدى البعيد .وبدورنا كمركز مالي دولي في أبوظبي ،فإننا ندعم الخطط الحكومية الهادفة لتحقيق
التنوع االقتصادي وتعزيز تنافسية السوق اإلماراتي من خالل الريادة واالبتكار في التكنولوجيا"

ووفقاً لمذكرة التفاهم؛ سيتم تأسيس مركز التكنولوجيا العالمي في مكتب البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
في أبوظبي ،ليكون مق اًر لعقد الشراكات المالية التي تجمع الحكومات وشركات القطاع الخاص على
المستوى اإلقليمي والعالمي ،كما سيدعم المركز جهود تبني التكنولجيا المالية واالقتصاد الرقمي في

دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وسيسمح المركز للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بممارسة
عملياته التنموية في المنطقة بعد استشارة األطراف الموقعة على مذكرة التفاهم.
واتفقت األطراف الموقعة على االتفاقية على أن يتم تمويل مركز التكنولوجيا العالمي من قبل دولة

اإلمارات وكذلك عن طريق مصادر تمويلية أخرى يقترحها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وبما يسمح
للمركز بتأدية المهام المناطة به ،على أن يتم تحديد آلية التمويل التفصيلية في اتفاقية الدعم الخاصة
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بالمركز .وستلتزم عمليات المركز بالمعايير والسياسات المعتمدة في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير،
وبما ينسجم مع حرص دولة اإلمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشراكة بين

القطاعين العام والخاص.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش عقد مجموعة البنك الدولي ،وبالتعاون مع و ازرة المالية وسوق

أبوظبي العالمي ،فعالية مرصد الخليج االقتصادي – ربيع  ،2019يوم األربعاء  1مايو في العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ،والذي تم خاللها إطالق مجموعة البنك الدولي للتقرير النصف سنوي الذي يستعرض

أهم اإلنجازات التنموية التي تحققت في منطقة الخليج العربي ،عبر إلقاء الضوء على توجهات االقتصاد
الكلي وأبرز تحديات التنمية التي تواجهها المنطقة .وصدرت النسخة الرابعة من التقرير تحت عنوان:

"بناء أسس االستدامة االقتصادية :رأس المال البشري والنمو في دول الخليج العربية" ،حيث يركز

التقرير بشكل خاص على تنمية العامل البشري في دول المنطقة.

واستهلت فعالية مرصد الخليج االقتصادي – ربيع  ،2019بكلمات افتتاحية قدمها معالي أحمد علي

الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،وسعادة يونس حاجي الخوري ،والدكتور

عصام أبو سليمان ،ومن ثم تم تقديم عرض توضيحي بعنون "نبض المنطقة" تناول التطورات

االقتصادية في منطقة الخليج وقدمها كبير خبراء االقتصاد في مجموعة البنك الدولي الدكتور خالد

الحمود ،تالها تقديم عرض توضيحي بعنوان "رأس المال البشري والنمو في دول الخليج العربية" قدمه
الدكتور سامح السحرتي من مجموعة البنك الدولي ،ليختتم الحدث بإتاحة الفرصة للحضور لطرح

أسئلتهم ليتم الرد عليها من قبل الخبراء والمختصين المتحدثين في الفعالية.
-انتهى-
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نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات ،أبوابه لممارسة األعمال في يوم  21أكتوبر من عام .2015
وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما يش ّكل السوق
جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في
العالم ،دو ار محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق
األوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا .ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو
ظبيُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وضمن أطر تنظيمية
ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام .وينشط سوق أبو ظبي العالمي
بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة األصول ،علما بأن السوق سيتمتع بدرجة
عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت ،وفقا الحتياجات السوق .للمزيد من المعلومات حول سوق أبو

ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comلالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
راوند القاضي
رقم الهاتف0502627078 :

البريد اإللكترونيrawand.alqadi@adgm.com :
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