
 

 

لتطوير  و"أبوظبي الوطنية للتأمين""أبوظبي العالمي"  شراكة بين

 في قطاع التأمين التكنولوجيا المالية

 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2017 نوفمبر 27أبوظبي، 

 المنطقة في الرائدة التأمين شركات إحدىتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، 

لتفعيل التعاون حول فرص  والمؤسسات، الأفراد من لعملائها الُمبتكرة التأمين ُحلول توفير في

 يتصل بتقنيات وحلول التأمين في أبوظبي ودولة الإمارات. والذيومجالات تطوير التكنولوجيا المالية 

 

، وريتشارد تنج، لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين أحمد إدريس، الرئيس التنفيذيوّقع المذكرة كل من 

سوق أبوظبي العالمي، لتمكين الطرفين من الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في 

العمل المشترك لإطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية والناشئة 

المعنية بتطوير حلول وتقنيات التأمين، وبحث المشاركة في المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالتأمين 

 وإدارة التأمين.

 

"تساهم التقنيات الرقمية اليوم  :لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين الرئيس التنفيذيأحمد إدريس، وقال 

نواصل باستمرار بحث أفضل سبل توظيف مجالات  الشركةحياتنا، ونحن في  تغييرفي بشكل متزايد 

التكنولوجيا الحديثة لخدمة كافة المتعاملين معنا، كما نسعى دوماً عبر تفاعلنا مع مجتمع رواد 

للمساهمة في تطوير وتعزيز ثقافة الابتكار التكنولوجي. ونأمل أن تدعم الأعمال والشركات الناشئة 

لمي مختلف قطاعات التأمين في الدولة وتعزز من تنافسيتها شراكتنا الجديدة مع سوق أبوظبي العا

 وخدماتها المقدمة للمتعاملين والشركات".

 

من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي 

لك مع توقع أن "بدأ قطاع التأمين بشكل عام يدرك الفرص التكنولوجية الواسعة المتاحة وذ العالمي:

ونسعى عبر . 2019مليار دولار بحلول  200يتجاوز حجم الانفاق التكنولوجي على قطاع التأمين 

للتعاون الوثيق حول تطوير وتطبيق التقنيات والحلول  شركة أبوظبي الوطنية للتأمينشراكتنا مع 

عرفة الواسعة التي تتمتع المبتكرة في قطاع التأمين، كما نتطلع للاستفادة من الخبرات الكبيرة والم

 لإطلاق المبادرات التي تخدم احتياجات أبوظبي ودولة الإمارات".  الشركةبها 

 

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، يواصل التعاون المستمر وبناء الشركات الجديدة 

جتمع ر بناء ممع الأطراف المعنية والشركات الكبرى المتخصصة في قطاع التأمين لدعم وتطوي

 متكامل لتكنولوجيا التأمين في دولة الإمارات والمنطقة.

 

 -انتهى  -
 

 

 

 

 

 



 ملاحظات للسادة المحررين:

 
 

 :شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك" عننبذة 

هي إحدى شركات التأمين الرائدة في تزويد التغطيات التأمينية للأفراد  ADNIC شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مينا(. ولدى الشركة شبكة واسعة من الفروع داخل دولة 

الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مراكز البيع وتقديم الخدمات. شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شركة مساهمة 

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة  .1972في عام  عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم تأسيسها

 www.adnic.aeالموقع الإلكتروني: 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في وجاء إطلاق سوق أبوظبي  .2015أكتوبر من عام 

المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال 

بوظبي كمركز موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أ

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 

أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي 

الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

 وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات القانون الإنجليزي العام.

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.

هكتار  114 يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14)

وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 

ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأ

الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 

ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس  في العاصمة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع  ب قانون اتحادي.بموج

  www.adgm.com الإلكتروني

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق 

. كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم 2016مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر  بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات

ونجح السوق خلال الفترة التنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. 

الماضية في تطوير شراكات وثيقة مع عشرة مراكز ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية، حيث تمكّن هذه الشراكات 

 وق من تعزيز مكانته كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخدم مجتمع أبوظبي والمنطقة.الس

ويواصل سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع 

ين المشاركين في التكنولوجيا مختلف الأطراف المعنية حول العالم لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمك

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.

 ،الماضيأكتوبر  فيأبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي"  فعاليةنظيم تب سوق أبوظبي العالمي وقام

 بمشاركة خبراء ومؤسسات عالمية والعديد من المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطقة والعالم.

http://www.adgm.com/


 

الحضور، الرجاء أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام ب فعاليةللمزيد من المعلومات حول  

 www.fintechabudhabi.comزيارة الموقع الإلكتروني:  

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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