
  

 
 

 

 

 

سوق أبوظبي العالمي ينظم "القمة الأولى للتكنولوجيا المالية" في 

2017 

 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن  كشف :2016ديسمبر  7أبوظبي، 

، لتوفير منصة 2017وجيا المالية" في بداية عام خططه لتنظيم واستضافة فعالية "أبوظبي للتكنول

شاملة للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، 

تمع الأعمال بشكل عام، لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والهيئات التنظيمية ومج

 وتطبيقات التكنولوجيا المالية في أبوظبي، والمنطقة والعالم. تطوراتوالرؤى حول 

 

ومن المقرر أن تضم الفعالية مجموعة من الفعاليات التي تشمل "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية"، 

ذي يجمع مبرمجي ومطوري التطبيقات، وفعالية استعراض التجارب، بالإضافة و"هاكثون أبوظبي" ال

لتنظيم حفل جوائز أبوظبي للتكنولوجيا المالية. وسيحرص سوق أبوظبي العالمي على التشارك 

مع أبرز المؤسسات والأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية، وأصحاب الخبرة والمتخصصين في 

 بيللمرة الأولى في أبوظالتي تقام إنجاح تنظيم الفعالية للقطاع المالي، الابتكار التكنولوجي وا

 العام القادم.   خلال

 

، بأن أبوظبي، ودولة سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وقال

الإمارات بشكل عام، باتت تتعرض بفضل موقعها الاستراتيجي الرابط مالياً وتجارياً بين الشرق 

فرص متميزة تقدمها مجالات الابتكار في التكنولوجيا المالية القادمة من ووالغرب، لتغيرات مهمة 

التحتية الضرورية لتشكيل مجتمع ابتكاري مختلف أنحاء العالم، ُمشدداً على أن مهمة تهيئة البنية 

 وحيوي، هي مسؤولية مشتركة وجهد جماعي.

 

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل العمل المستمر والتعاون الوثيق مع شركائه وكافة 

الأطراف والهيئات المعنية لتعزيز تميز الخدمات المالية في المنطقة، مؤكداً على التزام السوق 

للوصول للتمويل المحلية والعالمية  وقطاعات الأعمالير المنصة الفعالة للشركات بتوفدوماً 

 والخدمات المناسبة التي تدعم مجالات التطور الاستراتيجي ونمو الأعمال في الحاضر والمستقبل.

 

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أعلن في مارس الماضي، عن طموحه ليصبح المركز الرائد 

لماضي في الشهر ا السوق الية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أطلقللتكنولوجيا الم

مبادرة "المختبر التنظيمي" التي تعد المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تتيح للمشاركين 

في التكنولوجيا المالية تصميم وتطوير واختبار منتجاتهم وحلولهم المبتكرة ضمن بيئة ُمحكمة، دون 

ل ت التقليدية، حيث تساهم الحلوالمفروضة على الشركا أن يكونوا عرضًة للمتطلبات التنظيمية

الجديدة في تطوير وتعزيز قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات. كما سيقوم السوق 



بتوفير كافة سبل الدعم التنظيمي والتوجيه الشامل لمساعدة المشاركين في التكنولوجيا المالية 

 على فهم واتباع المتطلبات التنظيمية المحددة.

 

لجميع المهتمين بالتكنولوجيا المالية، زيارة الموقع الإلكتروني ويمكن 

www.fintechabudhabi.com والحصول  2017فعالية أبوظبي للتكنولوجيا المالية ، للتسجيل في

 على المزيد من التفاصيل والمعلومات.

 

 -انتهى  -
 

 حررين:ملاحظات للسادة الم

 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 

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

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

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

 آسيا.

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

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

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

 القانون الإنجليزي العام.

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

درجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع ب

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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 

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

 في العاصمة أبوظبي.

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

 

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

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.adgm.com/
mailto:rashid.shaali@adgm.com


 حجازيميرنا 

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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