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صاحب السمو الملكي  دوق يورك يزور سوق أبوظبي العالمي المركز المالي 

 عاصمة الالدولي في 
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من قبل  يباستضافة الزيارة الحصرية التي قام بها صاحب السمو الملكي، دوق يورك، ووفده في جزيرة الماريه اليوم. تم الترحيب بصاحب السمو الملك

 التنفيذيين لهيئات سوق أبوظبي العالمي.سعادة أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي والرؤساء 

 ويقوم صاحب السمو الملكي حاليا بزيارة الى أبوظبي الستضافة الفعاليات المتعلقة بمبادرة 

 “Pitch@Palace UAE”  و الداعمين  من إنشائها والوصل بين رجال األعمال والشركات في المرحلة المبكرة دعموهي مبادرة عالمية تعمل على

 المحتملين. 

عية نوأطلع سعادة الصايغ صاحب السمو الملكي على اإلنجازات العالمية والمبادرات المبتكرة لسوق أبوظبي العالمي والتي أحدثت نقلة إيجابية و

ن، المسجل اال-من السيدة ليندا فيتزللخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة  خالل السنتين الماضيتين. كما التقى صاحب السمو الملكي دوق يورك بكل 

طة تنظيم لوالرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، والسيدة ناتيال سفرعلي، مدير سلطة التسجيل، والسيد ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لس

ركز مالي دولي وإدارة جزيرة الماريه بصفتها المنطقة الخدمات المالية لفهم إطار العمل المالي والنظام القضائي الذي يوفره سوق أبوظبي العالمي كم

 الحرة المالية ألبوظبي.

أس جمع رل بفرص جديدةأطلع الرؤساء التنفيذيون صاحب السمو الملكي على مختلف مبادرات سوق أبوظبي العالمي التي زودت األسواق اإلقليمية 

في المنطقة، بما في ذلك نظام شركات ائتمان  لمبادرات التي تطرح ألول مرةافي أبوظبي. وهي تشمل العديد من  ووسعت نطاق األعمالالمال 

العالمي  وظبياالستثمارات العقارية الخاص، وإطار رأس المال االستثماري المعاير لمدراء الصناديق، ونظام تمويل الطيران والمختبر التنظيمي لسوق أب

(RegLab( لشركات التكنولوجيا المالية )FinTechكم .) ا تم تصنيف سوق أبوظبي العالمي كبوابة التكنولوجيا المالية األولى في منطقة الشرق األوسط

بفضل إنجازاته في مجال التكنولوجيا المالية. ومع مجموعته المبتكرة من الشركات والبيئة ذات التنظيم  2017وشمال إفريقيا من قبل ديلويت في ابريل 

 ضا منصة فَعالة لالستثمارات الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى.     الجيد، يمثل سوق أبوظبي العالمي أي

"يشرفنا الترحيب بصاحب السمو الملكي في سوق أبوظبي العالمي  قال سعادة أحمد الصايغ، رئيس مجلس اإلدارة، سوق أبوظبي العالمي:

 يدوللسمو الملكي دوق يورك على فهم هدف وتكليف سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي وجزيرة الماريه اليوم. اننا نشعر بالسعادة لحرص صاحب ا

ع صاحب وإشرافه على نمو وتطوير جزيرة الماريه بصفتها المنطقة الحرة المالية األحدث وذات الطراز العالمي في هذه المنطقة. نحن ممتنون إلطال

والتي أحدثت نقلة في القطاع المالي في ماضيتين قدمها سوق أبوظبي العالمي خالل السنتين الالسمو الملكي على المبادرات المبتكرة العديدة التي 

 المنطقة. وسيستمر سوق أبوظبي العالمي في تطوير عالقات وثيقة مع مجتمع المال واألعمال البريطاني على المستوى العالمي."

عالمي  بزيارة صاحب السمو الملكي دوق يورك الى سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك رحب العديد من الشركات البريطانية المسجلة في سوق أبوظبي ال

لدز براكهوس يابردين اسيت مانيجمنت، وبيروين اليتون بيزنر، وبيرد آند بيرد، وبرادفيلد جروب، وكليفورد تشانس، وكونسليوم، وديماث كابيتال، وفريشف

وبرايس ووترهاوس كوبرز، وتوني بلير انستيتيوت، وسيمفوني، وفي بيه ام دي هولدينجز ليمتد، على ديرينجر، ولينكليترز، ونورتون روز فولبرايت، 

 سبيل المثال ال الحصر. 

 النهاية

 

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق 

. ويستعد السوق حالياً لتنظيم قمة أبوظبي الأولى 2016مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

 



بر القادم، كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم بتأسيس أكتو 23للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم 

إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر التنظيمي" لدعم 

كز مالي دولي كمر  وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. ويواصل سوق أبوظبي العالمي،

للتكنولوجيا المالية، العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختلف الأطراف المعنية حول العالم لتسهيل الوصول 

للأسواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على الاعتراف التنظيمي. ويتفاعل 

ويعمل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجالات التعاون لتطوير السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، 

مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية. للمزيد من المعلومات حول قمة أبوظبي الأولى للتكنولوجيا 

 www.fintechabudhabi.com المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: 

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 حجازيميرنا 

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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