
 
 
 

 

مجالات الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الخدمات  في خطوة تهدف إلى تعزيز

 المالية

"أبوظبي العالمي" يتعاون مع "ماسترد كارد" لتطوير التكنولوجيا 

 المالية
 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن  :2017أكتوبر  18أبوظبي، 

ر لتطويحلول الدفع، مجال في الرائدة ية المتخصصة م، الشركة العال"كارد"ماستر التعاون مع 

مجتمع وبيئة التكنولوجيا المالية في أبوظبي، وتأسيس إطار عمل مشترك لتبادل الخبرات 

تعزز مجالات الابتكار واستخدام التكنولوجيا في  من شأنها أن رات التيالمعرفة، وإطلاق المبادو

 قطاعات الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

 

التطوير ز تعزيبفي إطار التزامهما المشترك كلا الجانبين  وتتيح الشراكة الجديدة تسخير خبرات 

شهد قطاع م تغييرويسهم في إضافية بما يشكل قيمة  الخدمات الماليةالتكنولوجي والابتكار في 

إطار تعاونها المستمر مع سوق أبوظبي وضمن  ،"ماستركاردكما تعد "الأعمال في المنطقة. 

دعم تقديم ال فيالتي تساهم الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع المؤسسات  حدىأالعالمي، 

ة في شركات الناشئوالتوجيه لعدد من المشاركين في برنامج تحدي ابتكار "فينتك أبوظبي" لل

 تكنولوجيا المالية.ال

 

"تأتي  :منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمي لماستركارد في رئيسالخالد الجبالى،  قالو

 منض ، وذلكلدعم مبادرات التكنولوجيا المالية في أبوظبيشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي 

 تكاريةذات التوجهات الاب علاقاتنا مع أبرز الشركات الناشئةوتوطيد هودنا المستمرة للتواصل إطار ج

ديد حلول الدفع، فإننا نرى وجود العوكشركة عالمية رائدة في تقنيات التكنولوجيا المالية.  مجال في

من الفرص المتاحة أمام شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ونأمل أن تساهم هذه الشراكة 

 ياغةصستلعب دوراً محورياً في التي و ،لشركاتالمثل هذه  جهودنا لتوفير الدعم اللازمفي تعزيز 

 في السنوات القادمة".الأعمال التجارية مستقبل 

 

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

وير " لتطماستركارد" ومكانة عالمية بحجمتكنولوجية : "نسعى عبر التعاون مع مؤسسة العالمي

الأجندة و الواسعة ونحن على ثقة بأن الخبراتمجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة. 

 شمال أفريقيا، وعملها المستمر مع رواد التكنولوجياوفي الشرق الأوسط شركة للالمميزة الابتكارية 

مية لسوق الخبرات التنظيستساهم في إثراء المالية لتطوير مفاهيم مبتكرة لتقنيات وحلول الدفع، 

لدعم وتوجيه المشاركين في "المختبر التنظيمي" للتكنولوجيا المالية وبرنامج  أبوظبي العالمي



كارد للابتكار للشركات الناشئة. ونحن ملتزمون بمواصلة التعاون مع كافة شركائنا ماستر 

 جديدة تلبي تطلعات مجتمع الخدمات المالية".الاستراتيجيين في القطاع المالي، وإطلاق مبادرات 

 

 

" عملت على تطوير وتصميم العديد من المنتجات والحلول المبتكرة التي ماستركارديذكر أن "

. محول العال الأطراف المعنيةغيرهما من و أسهمت في تسهيل عمليات الدفع للأفراد والمؤسسات

ورك، نيويفي أهم المراكز المالية الدولية مثل  لها بتأسيس مكاتبمختبرات ماستركارد وقامت 

 ولندن، وسنغافورة. 
 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن شركة ماستركارد: 
هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، تقوم بإدارة أسرع نظام  (MA)المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز  ماستركارد

بلدًا ومنطقة. وتقوم منتجات وحلول  210دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 
د  ارة األعمال واإلدارة المالية بكل سهولٍة وأماٍن وفعالية. ماستركارد بتسهيل األنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وا 

 @MastercardMEAتابعونا على تويتر:  .www.mastercard.comلمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة موقعنا االلكتروني على العنوان: 
 MEA Engagementواشتركوا في خدمة ، (Beyond The Transaction Blogمدونة ماستركارد )، وتابعوا @MastercardNewsو

Bureau  األخبارللحصول على آخر . 
 

 للتواصل مع قسم االتصال في ماستركارد 
 8603 563 4 971+عمر أبو هنود، 

omar.abuhanoud@mastercard.com 
 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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 

ركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، كم

 وجنوب آسيا.

 

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

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

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

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات  من القانون الإنجليزي العام.
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ية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من المصرف

 إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 

كتار ه 114يقع 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 

واكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لم

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  ن اتحادي.بموجب قانو

  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 

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

بر التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المخت يقوم بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات

لأشهر ونجح السوق خلال االتنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. 

الست الماضية في تطوير شراكات وثيقة مع ثماني مراكز ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية، حيث تمكن هذه 

 ت السوق من تعزيز مكانته كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخدم مجتمع أبوظبي والمنطقة.الشراكا

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

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

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.

أكتوبر  23أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم  فعاليةحالياً لتنظيم  الميسوق أبوظبي العويستعد 

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة خبراء  القادم،

 والعالم.ومؤسسات عالمية والعديد من المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطقة 

 

أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء  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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