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سوق أبوظبي المالي وسويس فاينانس  +تكنولوجي اسوسييشن توحدان القوى لتطوير
نشاطات تكنولوجيا التمويل والنظام البيئي العالمي
 6أغسطس  ،2017أبوظبي ،الامارات العربية المتحدة /زيوريخ ،سويسرا :شكل سوق أبوظبي المالي ،المركز
المالي العالمي في أبوظبي ،وسويس فاينانس  +تكنولوجي اسوسييشن ( )SFTAتحالفا جديدا لتقوية النظام
البيئي في مجال تكنولوجيا التمويل لدى كل منهما ولتعزيز الفرص التي تعود بالفائدة على الطرفين والتي
تدعم نمو واستغلال الابتكارات في كلا السوقين .وقد وقع الاتفاقية السيد /جون هكر ،رئيس سويس فاينانس
 +تكنولوجي اسوسييشن والسيد /ريتشارد تينج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية ()FSRA
في سوق أبوظبي المالي.
سويس فاينانس  +تكنولوجي اسوسييشن ،وهي مؤسسة لا تهدف للربح تأسست بموجب القانون
السويسري ،هي مؤسسة مستقلة يمثل أعضاؤها مختلف أصحاب المصالح في النظام البيئي السويسري
لتكنولوجيا التمويل .وسيوفر هذا التعاون قوة تربط المشاركين بتكنولوجيا التمويل في سويسرا والامارات
العربية المتحدة بفرص العمل والخبرات والاستثمارات في كلتا المنطقتين ،وسيسرع تبادل الخبرة في مجال
تكنولوجيا التمويل ،ويعمل على استقرار نشاطات تكنولوجيا التمويل في سوق أبوظبي العالمي ،أبوظبي،
وسويسرا.
"يشرفني الاعلان عن هذا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لتعزيز الروابط ما بين النظامين البيئيين
لتكنولوجيا المعلوم ات في سويسرا وأبوظبي .ومن المتوقع أن يعود هذا الربط بالفائدة على رجال الأعمال
والمستثمرين والشركات من كلا مركزي الثروة والتمويل العالميين .كما نخطط لتبادل المعرفة ،على سبيل
المثال في القمة التالية لتكنولوجيا التمويل التي ستعقد في سوق أبوظبي العالمي ،ولكن أيضا بالربط مع
مجموعة من الشركات ذات العلاقة من القطاع العام في سويسرا .هناك فرصة واضحة ،على وجه الخصوص،
لدخول تحالفات قوة في مواضيع مثل التمويل المشفر وادارة الثروات والتأمين وتكنولوجيا التمويل الأخلاقية.
وعلى مستوى أوسع ،تبين هذه العلاقة اهتمامنا الدائم بتطوير شبكة عالمية محايدة لمراكز تكنولوجيا التمويل
الرائدة بحيث يمكن لكل من الطرفين تطوير المزايا التنافسية مع توسع النظام البيئي العالمي" ،قال السيد/
جون هكر ،CFA ،رئيس سويس فاينانس  +تكنولوجي اسوسييشن.
وقال السيد /ريتشارد تينج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي" ،
طورت سويسرا والامارات العربية المتحدة بصفتها مراكز ادارة ثروات عالمية عدة عقود من العلاقات الثنائية
الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على الطرفين .وبما أن سويسرا واحدة من المراكز الرائدة للعملات المشفرة
وبلوكشين  ،blockchainفان هذا الجسر الجديد في تكنولوجيا التمويل وتلك الشراكة الجديدة سيدعمان محور
تركيز أبوظبي لتصبح مركز تكنولوجيا تمويل عالمي .نتطلع للعمل عن قرب مع سويس فاينانس  +تكنولوجي
اسوسييشن لدعم نظام بيئي شامل لتكنولوجيا التمويل يجذب المبدعين والمؤسسات المالية معا لبناء
امكانات عميقة في السعي للحصول على فرص نمو جديدة ونقل اقتصاد كل من المركزين الى مستويات
أعلى .نحن نؤمن بأن المبتدئين في تكنولوجيا التمويل ومجتمع الأعمال سيستفيدان للغاية من منصات
الابداع في كل من المنطقتين ،بما في ذلك برنامج المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي".
وقد أسس سوق أبوظبي العالمي عددا من جسور تكنولوجيا التمويل العالمية منها مع السلطة النقدية في
سنغافوره ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية وهيئة الأسواق المالية في كينيا وسلطة قيانهاي

شنزهين -هونغ كونغ مودرن سيرفس اندست ري كوربوريشن زون (سلطة قيانهاي) .وسيستمر سوق أبوظبي
العالمي في وضع مبادرات جديدة والعمل عن قرب مع كبار أصحاب المصالح لتعزيز وفتح مركز تكنولوجيا
تمويل عالمي وشامل لخدمة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل .كجزء من التزامها ببناء
النظام البيئي ،تتضم ن الشبكة العالمي لسوق أبوظبي العالمي لشراكات تكنولوجيا التمويل منطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا والهند وسويسرا واوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها.

نبذة عن الانجازات التي حققها سوق أبوظبي العالمي في مجال تكنولوجيا التمويل والتزامه بها
سيتم افتتاح أول قمة لتكنولوجيا التمويل في أبوظبي ،والتي يعقدها سوق أبوظبي العالمي ،في  23اكتوبر
 .2017وقد حقق سوق أبوظبي العالمي انجازات هامة ورسخ شراكات استراتيجية لدعم النظام البيئي
لتكنولوجيا التمويل منذ مارس  .2016وهو المركز المالي العالمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا الذي يؤسس اطارا تنظيميا مفتوحا ومكرسا في نوفمبر لترخيص أصحاب المصالح في تكنولوجيا
التمويل والذي يطلق مختبرا تنظيميا ( )Reglabلتسريع عمليات الابتكار في مجال تكنولوجيا التمويل .يستمر
سوق أبوظبي العالمي كمركز تكنولوجيا تمويل في تعزيز شبكته العالمية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا وآسيا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا لتسهيل إمكانية الوصول الى
الأسواق ورؤوس الأموال والاعتراف التنظيمي لأصحاب المصالح في تكنولوجيا التمويل .ويعمل سوق
ابوظبي العال مي على اشراك أصحاب المصالح فيه وترسيخ الشراكات وعمليات التعاون لتطوير نظام بيئي
لمزيد من المعلومات حول هذا الحدث ،يرجى زيارة
مساند وفعال في تكنولوجيا التمويل.
 www.fintechabudhabi.comلتسجيل اهتمامكم بالموضوع.
النهاية
نبذة عن سويس فاينانس  +تكنولوجي اسوسييشن
نعتبر نحن مركز الجاذبية لمجتمع تكنولوجيا التمويل في سويسرا ولدينا ما يزيدعن  550عضوا ومكتتبا .تشمل
نشاطاتنا التعارف وتطوير النظام البيئي وابتكار المعرفة والدعم والترويج وتقديم الخدمات لجمهورنا .تبدأ
مشاركتنا مع الأفراد الذين يمكن أن يكونوا في أية مرحلة من مراحل عملهم بدءا من الجامعة حاليا ،ولكن مع
التركيز على المبتدئين الواعدين والشركات العالمية الرائدة وقادة المستثمرين .يجمع مركزنا شركات من
قطاعات مثل المؤسسات المصرفية الخاصة وادارة الأصول والتأمين واعادة التأمين والتمويل الجماعي وأمن
البيانات والسلع وا لتمويل البديل .هدفنا هو ترويج وتسريع نمو تطور المركز المالي السويسري .وتزود
المؤسسة الأعضاء بنقطة دخول واحدة تمكنهم من الوصول الى الشركاء العالميين وصناع السياسات
والمنظمين والشركاء والمستثمرين ورواد الصناعة والأكاديميين والمواهب .رسالتنا هي تعزيز الحصول على
أفضل العوائد لجميع أصحاب المصالح لتشجيع التواصل والقيادة المدروسة والنشاطات التي تركز على
إحداث اثر في تطوير النظام البيئي.

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
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