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سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرتي تفاهم مع شركتي الاتصالات الرائدتين في 

 الإمارات لتعزيز الابتكار الرقمي في المنطقة الحرة المالية
 

على أكثر تكاملًا ال اتتصاللاا خدماتودو لتوفير  "اتصالات"ظبي العالمي يتعاون مع وسوق أب

 أرقى مستوى 

 

 

المركز المالي العالمي في العاصمة  اليوم سوق أبوظبي العالميأعلن  : 2018 سبتمبر 19أبو ظبي، 

شركة مع إحداهما ، 2018فينتك أبوظبي  خلال فعاليات قمةعن توقيعه مذكرتي تفاهم  أبوظبي،

وذلك شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة )دو(، الأخرى مع و للاتصالات "اتصالات"مجموعة الإمارات 

في جزيرة استخدامها  نشرو المبتكرة والخدمات المتكاملة التقنية من الحلولمتقدمة مجموعة  لتجربة

خدمات تقنية ب الارتقاءبهدف  -المنطقة الحرة المالية والاستثمارية الرائدة في أبوظبيوهي - المارية

تجدر الإشارة إلى أن و. غير مسبوقةمستويات  في جزيرة المارية الى الرقميةالمعلومات والاتصالات 

التي ينظمها سوق أبوظبي « 2018فينتك أبوظبي »الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتقنية المالية 

آل نهيان نائب رئيس المجلس انطلقت اليوم الاثنين تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد قد العالمي 

 يومين.  لمدة التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر 

 

الظاهري مدير عام اتصالات  محمد سلطان ،"اتصالاتمن جانب "مذكرة التفاهم  قام بتوقيعتفصيلًا، و

وخالد السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، بحضور  ،في إمارة أبوظبي

د الهاجري رئيس ومعالي سيف محمسوق أبوظبي العالمي  مجلس إدارة أحمد الصايغ، رئيس سعادة

 . قتصادية عضو المجلس التنفيذيادائرة التنمية ال

 

عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات  شركة دومع فاهم وقع على مذكرة التو

 سعادة بحضور ،للعمليات في سوق أبوظبي العالميخالد السويدي، الرئيس التنفيذي المتكاملة و

أحمد الصايغ،  سعادةرئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة و ،محمد الحسيني

د الهاجري رئيس دائرة التنمية ومعالي سيف محم سوق أبوظبي العالمي رئيس مجلس إدارة

 .قتصادية عضو المجلس التنفيذياال

 



 

 

  

 

المبتكرة  الاتصالاتحلول من  واسعة جموعةتقديم مب وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "اتصالات"

 كما تتيح هذه الاتفاقية أيضاً  والمتكاملة للشركات والهيئات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

تقنية و الأمن الرقميمجالات التي تنفذها في  هاتطوير مرافقها وبرامج أبحاثلشركة "اتصالات" 

بصورة تجريبية عدًدا من  أيضاً  في إطار هذا التعاون "اتصالات"شركة  طرح. وست"تشين البلوك"

التابعة لسوق أبوظبي العالمي لمالية المنطقة الحرة ا ها المناسبة للشركات فيوخدمات هامنتجات

في الإمارات  عملائها جمهورعلى نطاق واسع ل طرحهاقبل للتأكد من فعاليتها في جزيرة المارية 

 العربية المتحدة. 

 

سعداء  إنناالظاهري، مدير عام "اتصالات" في إمارة أبوظبي: "محمد وقال بهذه المناسبة سلطان 

 لحلولبأن تستمر "اتصالات" في تعزيز موقعها التكنولوجي الريادي عبر تبنيها للعديد من المبادرات  وا

"قيادة المستقبل الرقمي لتمكين بـ  المتمثلةالطموحة  هاستراتيجيتا بما يتسق معالرقمية الحديثة، 

بأن تكون شريكاً استراتيجياً لـ "سوق أبوظبي العالمي" بهدف لافتاً أن "اتصالات" تفخر المجتمعات"، 

تنمية وتطوير البيئة الرقمية العامة وللنهوض بمنصات الابتكار التكنولوجي، ولتوفير الحلول المبتكرة 

جميع أفراد المجتمع والجهات والشركات الُمسجلة مع "سوق أبوظبي العالمي" والخدمات الذكية ل

 ". اريةفي المنطقة المالية الحرة بجزيرة الم

 

وبصورة مماثلة، تتيح مذكرة التفاهم بين دو وسوق أبوظبي العالمي استكشاف آفاق التعاون 

تية والمنصات المبتكرة والأعمال والتطوير والفرص في مجالات الاتصالات وتطوير تقنيات البنية التح

الجديدة والخدمات الرقمية والمشاريع التجريبية وغيرها من سبل التعاون المشترك، وذلك لخدمة 

 على جزيرة المارية. والعاملة المتطلبات المتنامية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي 

 

من أهدافنا »الإمارات للاتصالات المتكاملة دو ومن جانبه، قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة 

الرئيسة في دو أن نعزز شراكاتنا مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتمكين تقنيات 

التحول الرقمي وجعلها واقًعا ملموًسا في دولة الإمارات. إن تعاوننا الاستراتيجي مع سوق أبوظبي 

علومات والاتصالات يمثل انعكاًسا لثقة شركائنا في الخدمات العالمي بالاعتماد على قوة تقنية الم

المبتكرة التي نقدمها لهم ونحن نسعى إلى دعم أجندة التحول الرقمي عبر كافة المجالات والقطاعات 



 

 

  

 

الاقتصادية في الدولة. وستتيح لنا هذه الشراكة فرصة تطوير وابتكار حلول رقمية وخدمات مصممة 

 «وق أبوظبي العالمي في المنطقة والعالم.خصيًصا لترقى بمكانة س

 

مبيًنا أهمية المذكرتين  خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالميتحدث و

البيانات  لأحدثأصبحت التقنية وتوفير إمكانية الوصول اللحظي »في تطوير خدمات السوق فقال 

نعمق يسرنا أن ال الفرص واتخاذ القرارات الصحيحة. و استغلومدخلًا لركيزة أساسية لنجاح الشركات 

الاتصالات الرائدتين في البلاد لنقدم لعملائنا في جزيرة المارية وعلى خدمات شركتي مع تعاوننا 

اتساع أبوظبي والإمارات كاملة، منتجات وخدمات أكثر ابتكارًا وذكاًء تمكنهم من تطوير أداء أعمالهم 

 «.افي إدارته وتحسن كفاءتهم

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أعماله مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال للمال والأفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يالاقتصادية

وغيرها من مناطق  على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم

 

سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  اتسلط ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

يسة تعتمد العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئ

 ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتعلى مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي 

  الإنجليزي. قانون العمومواعدها من محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد ق

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل 

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال 

 لجوائز "جلوبال انفستور". بالمنطقة وفقاً 

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الإلكتروني

 التواصل مع:للمزيد من المعلومات، الرجاء 

http://www.adgm.com/


 

 

  

 

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 سوق أبوظبي العالمي

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد
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