سوق أبوظبي العالمي يطرح الورقة الاستشارية حول الإطار
التشريعي للتكنولوجيا المالية
أبوظبي 31 ،أغسطس  :2016نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي،
اليوم الورقة الاستشارية الخاصة بمقترح الإطار التشريعي الذي يحكم إدارة وتطبيق مبادرة
"المختبر التنظيمي" للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول هذه المبادرة
الجديدة التي تستهدف الشركات التي تطبق الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح “أبوظبي العالمي" خلال شهر مايو الماضي لورقة استشارية
حول مقترح تأسيس "المختبر التنظيمي" ،حيث أسهمت الآراء والملاحظات التي تلقاها السوق
من المختصين والمعنين في تمكين سلطة تنظيم الخدمات المالية من صياغة الإطار التنظيمي
المقترح لمبادرة "المختبر التنظيمي" وتضمينه للقوانين والارشادات التي تجعل من هذه
المبادرة بيئة عمل محكمة تتيح تطوير واختبار الحلول المبتكرة المتصلة بالتكنولوجيا المالية.
وتعد مبادرة "المختبر التنظيمي" وإطار عملها التشريعي الأولى من نوعها في منطقة الشرق
الأوسط وش مال أفريقيا ،وضمن أوائل المبادرات العالمية المتصلة بالتكنولوجيا المالية .وتم
تصميم هذه المبادرة بغرض دعم الشركات والمؤسسات والمشاركين الساعين لتطوير وتطبيق
التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة.
ويهدف "أبوظبي العالمي" من خلال طرح الورقة الاستشارية للحصول على آراء وملاحظات
الجمهور والمختصين حول إدراج نشاط تنظيمي جديد يكون موجه بشكل محدد للمشاركين
الراغبين في تطوير التكنولوجيا المالية عبر منصة "المختبر التنظيمي" ،حيث يتوجب على
المشاركين الساعين للاستفادة من النشاط التنظيمي الجديد تقديم طلب الحصول على تصريح
الخدمات المالية.
ويسعى السوق أيضاً للحصول على الآراء والملاحظات حول مسودة "دليل المختبر التنظيمي
للتكنولوجيا المالية" ،الذي يحدد النهج الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في ترخيص
عمل المشاركين في التكنولوجيا المالية والاشراف عليهم ،حيث يتيح هذا النهج التنظيمي للسلطة
الحفاظ على مرونة تحديد متطلباتها التنظيمية وفقاً للميزات المحددة والمخاطر المرتبطة بكل
مشارك في التكنولوجيا المالية ،بما يراعي الظروف الخاصة للمشاركين والمراحل المختلفة
لتطوير مشاريعهم.
وأكد ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي،
تلقينا مجموعة واسعة من الآراء والملاحظات الإيجابية والبناءة من المختصين والأطراف المعنية
من داخل وخارج الدولة عندما طرح الورقة الاستشارية السابقة حول مقترح تأسيس المختبر
التنظيمي .مشيراً لدعم مراكز التكنولوجيا المالية حول العالم للمبادرة ولجهود السوق في تطوير
مجتمع متكامل وبيئة مستدامة لنمو مجالات التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وأضاف بأن سوق أبوظبي العالمي يواصل فتح أبوابه للشركات الساعية لتطوير وتطبيق التقنيات

الجديدة ،ويعمل دوماً على تهيئة فرص نمو جديدة ،والارتقاء بكفاءة وجودة قطاع الخدمات المالية
في أبوظبي.
ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول
الورقة الاستشارية للإطار التشريعي لمبادرة "المختبر التنظيمي" قبل يوم  26سبتمبر  2016عبر
ارسالها للعنوان التالي:
الورقة الاستشارية رقم 3 :لعام 2016
سلطة تنظيم الخدمات المالية
مربعة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة الماريه
صندوق بريد رقم111999 :
أبوظبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكترونيconsultation@adgm.com :
للحصول على المزيد من المعلومات حول الأوراق الاستشارية ،الرجاء الضغط هنا.

 -انتهى –

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن مبادرة "المختبر التنظيمي" لسلطة تنظيم الخدمات المالية":
يقدم "المختبر التنظيمي" بيئة عمل تشغيلية ُمحكمة تتيح التطور والابداع بما ُيمكن المشاركين في التكنولوجيا
المالية من تركيز جهودهم على تطوير واختبار ابتكاراتهم وحلولهم المنفذة .وسيتم اطلاق "المختبر التنظيمي"
بمجرد الموافقة على الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية وبدء تطبيقه .ويتميز تصميم "المختبر التنظيمي"
بالتالي:


العمل وفق نهج "الورقة الفارغة" أو " ،"Blank – Sheetبما يتيح للمشاركين في التكنولوجيا المالية
عرضة لأنظمة
المرخصين من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية ،القيام بنشاط منظم دون أن يكونوا
ً
الأسواق والخدمات المالية المطبقة على ذلك النشاط .وعوضاً عن تطبيق مجموعة كاملة من القوانين
وأنظمة الترخيص منذ البداية ،ستقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتطبيق مجموعة مخصصة من
القوانين وفقاً لنموذج العمل ،والتكنولوجيا المطبقة ،وملف المخاطر للمشاركين في التكنولوجيا المالية.



يتيح إطار عمل "المختبر التنظيمي" للمشاركين في التكنولوجيا المالية التمتع بفترة عامين لتطوير
واختبار وإطلاق منتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة محكمة ،يتم بعدها نقل المشاركين من أصحاب نماذج
العمل القابلة للنمو إلى الترخيص الكامل والنظام الرقابي بعد اظهار الامتثال بنجاح لمعايير الترخيص،
في حين سيتم اعفاء الشركات التي لا تتمكن من استكمال الجاهزية خلال فترة العامين من المشاركة
في إطار عمل "المختبر التنظيمي".

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 ،دورا ً 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
العالميُ ،
من 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
( 1.14كلم 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 بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.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 :

