
  

 

 تجمع كبرى المؤسسات المالية العالمية لتعزيز كفاءة الأسواق

سوق أبوظبي العالمي ينضم لعضوية "مجموعة البنية التحتية 

 للأسواق"
 

انضم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، لعضوية : 2017فبراير  14أبوظبي، 

ية شين"، شركة التكنولوجيا المالتأسستها "إكوي المبادرة التي"مجموعة البنية التحتية للأسواق"، 

المؤسسات الواقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن. وتضم المجموعة في عضويتها كبرى 

ة "ليدجر تطوير وتطبيق تقنيلة، وتسعى لتفعيل الحوارات المشتركة الهادفة يملوالهيئات المالية العا

أسواق يعزز كفاءة ال بما ،والحلول ذات الصلة عبر منصات التعاملات الرقمية "البلوك تشين"الموزعة" 

 ويرتقي بممارسات إدارة المخاطر في أسواق رأس المال العالمية.

 

" على تأسيس مجلس إدارة متميز للمجموعة يضم شخصيات مالية بارزة وذات وعملت "إكويتشين

خبرة واسعة يتقدمهم بيتر ساندز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ستاندر تشارترد العالمي، وهيو مادن، 

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة "أي إن إكس" العالمية، أحد أكبر الشركات 

 لحلول منصات التعاملات الرقمية "البلوك تشين". المزودة

 

وتتيح العضوية الجديدة في "مجموعة البنية التحتية للأسواق" لفريق عمل التكنولوجيا المالية في 

سوق أبوظبي العالمي، العمل الوثيق مع مختلف أعضاء المجموعة لتفعيل الحوارات الثنائية، وتبادل 

مارسات، وتقييم المقترحات والمشاريع التجريبية المتصلة الخبرات والمعارف حول أفضل الم

 بمجالات تطبيق تقنيات التعاملات الرقمية "البلوك تشين" في الأسواق المالية.

 

وقال، ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: 

الجهود  ،إكويتشين" و"مجموعة البنية التحتية للأسواق""تخدم عضويتنا الجديدة في مبادرة شركة "

المستمرة لسوق أبوظبي العالمي لتطوير قدرات تنظيمية مميزة مرتبطة بمنصات التعاملات 

الرقمية "البلوك تشين"، وتعزيز الابتكار في تطوير الأنظمة الفعالة للمخاطر. ونتطلع للمساهم في 

ول المستثمرين للأسواق الناشئة والحدودية، والتأكيد على الارتقاء بكفاءة الأسواق، وتفعيل وص

 الالتزام بتطبيق أعلى الممارسات التنظيمية". 

 

وأضاف: "حقق سوق أبوظبي العالمي منذ مارس الماضي خطوات كبيرة نحو جعل أبوظبي مركزاً 

حدد كإطار عمل مرائداً للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث أطلقنا مبادرة "المختبر التنظيمي" 

يدعم المشاركين في التكنولوجيا المالية لتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في القطاع المالي. 

ونحن نواصل تشجيع الشركات والمؤسسات الابتكارية للانضمام لمبادرة "المختبر التنظيمي" لتطوير 

 ا بشكل فعلي للأسواق".واختبار حلولهم المتميزة في بيئة عمل محكمة ومتكاملة قبل إطلاقه

 

"نحن سعداء  جانبه قال، نيكولاس بون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكويتشين": من

بانضمام سوق أبوظبي العالمي كأحد الأعضاء الرئيسيين في "مجموعة البنية التحتية للأسواق"، 

وهي عضوية تعكس اهتمام المجموعة بتعزيز الفاعلية الاستثمارية في الأسواق الناشئة والحدودية 

ًة بأسواق الشرق الأوسط. ونحن على تواصل مستمر مع سوق أبوظبي العالمي وندعم التزامه بداي

 الكبير بتطوير مجتمع متكامل للتكنولوجيا المالية في المنطقة

 

 



ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فعالية سوق أبوظبي العالمي للتكنولوجيا المالية، 

والتسجيل والتعرف على البرنامج المتنوع للفعالية عبر زيارة الموقع الإلكتروني: 

www.fintechabudhabi.com. 
 

 

 –انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية

 للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

بي ظومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو

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

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

 الإنجليزي العام.

مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة  وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل

الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع 

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114نطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي م

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

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

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.

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

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة 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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