وفقا ً لتقرير "ديلويت" والاتحاد العالمي لمراكز التكنولوجيا المالية لعام 2017

أبوظبي أفضل مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة

أبوظبي 17 ،أبريل  :2017صنف تقرير حديث حول مراكز التكنولوجيا المالية العالمية لعام  2017صادر
عن "ديلويت" ،شركة الدراسات والاستشارات المالية العالمية ،بالشراكة مع الاتحاد العالمي لمراكز
التكنولوجيا المالية ،إمارة أبوظبي ،على رأس تصنيف مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا ،وذلك في إصدار خاص للتقرير تناول مراجعة المراكز المالية في  44مدينة
حول العالم ،وتم الكشف عنه على هامش فعاليات "القمة العالمية للابتكار المالي"  2017التي
انعقدت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن بحضور أكثر من  2500خبير ومختص في التكنولوجيا
المالية.
وكان سوق أبوظبي العالمي ممثلاً في ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية
التابعة لسوق أبوظبي العالمي ،قد شارك في فعاليات القمة ضمن جلسة مراكز التكنولوجيا المالية
العالمية إلى جانب متحدثين من المملكة المتحدة ،والولايات المتحدة الأمريكية ،وسنغافورة والهند،
ناقشوا خلالها تطورات التكنولوجيا المالية حول العالم ،وسبل تفعيل مجالات التعاون المشترك بين
المراكز المالية العالمية.
وتضمن التقرير دراسة تحليلية لأداء مراكز التكنولوجيا المالية في  44مدينة حول العالم وفقاً لستة
محاور شملت ،سهولة إطلاق شركات التكنولوجيا المالية ،وتنافسية المراكز المالية ،والمساهمة
الابتكارية في دعم الاقتصاد .ووصف التقرير إطلاق سوق أبوظبي العالمي لمبادرة "المختبر
التنظيمي" الموجهة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ،والتي تعد المنصة التشريعية والتنظيمية
المتكاملة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تلقت طلبات المشاركة من  11شركة ضمن الدفعة
الأولى من المشاركات ،بأنها نجاح باهر لأبوظبي ،مع الإشادة بالدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة
من الجهات التنظيمية والحكومية ،ومساهمتها الفعالة في تعزيز الابتكار في الخدمات المالية.
وأشار التقرير إلى أن التعاون الكبير بين البنوك والشركات الناشئة ،وارتباطه بالاستراتيجيات المبتكرة
للبنوك أسهم في التأكيد على نجاح نموذج أبوظبي ،وكشف عن التوجه العام للمؤسسات الرئيسة
في أبوظبي نحو تبني مفهوم وممارسات تطبيق التكنولوجيا المالية.
وقال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،بأن
هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة بحثية عالمية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمراكز التكنولوجيا
المالية ،هو اعتراف وتأكيد عالمي جديد على تميز المبادرات والجهود التي يبذلها السوق لتطوير
إطار عمله التنظيمي ومنصته المتكاملة للأعمال اللذين يشكلان الأساس لنظام سوق أبوظبي
العالمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة ،بما يلبي احتياجات وتطلعات كافة المشاركين والأطراف
المعنية بالتكنولوجيا المالية.

وأضاف ،بأن الدعم الاستراتيجي المتواصل الذي يتلقاه سوق أبوظبي العالمي من الحكومة الرشيدة،
والشركاء الذين تربطهم مذكرات تفاهم وتعاون مع السوق ،ومختلف قطاعات المجتمع ،شكل دافعاً
مستداماً لتطوير أنشطة ومجالات نمو التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات ،مؤكداً على
التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر بتطوير منصة أعماله ومجتمعه المتكاملين للتكنولوجيا المالية
بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمنطقة في الحاضر والمستقبل ،وأن السوق سيواصل التعاون مع
كافة الأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية ،والمؤسسات المحلية والعالمية المقدمة للخدمات لتحديد
الفرص المتاحة ومختلف مجالات الابتكار.
وأوضح تقرير مراكز التكنولوجيا المالية العالمية لعام  ،2017بأن الموقع الاستراتيجي المميز لأبوظبي
الواصل بين الشرق والغرب أهلها لتصبح المحور الرائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة ،حيث تعد
أبوظبي مركزاً اقتصادياً رئيساً لدولة الإمارات ،تضم مركزاً مالياً فعالاً وتتمتع بعوامل الاستقرار
السياسي ،وتطبيق الأنظمة والقوانين المتوافقة مع القوانين التنظيمية العالمية ،وتحتضن بيئة عمل
متطورة وصديقة للأعمال ،وتنعم بنية تحتية حديثة ،ووفرة في رأس المال.
 -انتهى –

ملاحظات للسادة المحررين:
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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