
  

 
 

 

 

 

 يسعى لتحويل أبوظبي لمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة

" لتنظيم قمة بي دبليو سيسوق أبوظبي العالمي يتشارك مع "

 أبوظبي للتكنولوجيا المالية

 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2017 مارس 29أبوظبي، 

، شركة الاستشارات الإدارية والاقتصادي بي دبليو سي() برايس ووترهاوس كوبرز"مع " شراكته

 يشهر أكتوبر القادم، والتخلال للتكنولوجيا المالية في أبوظبي  لتنظيم القمة الأولىالعالمية، 

ي ومجموعة من الشركاء المؤسسات المعنية في أبوظبعدد من يطلقها السوق بالتعاون مع 

 الرئيسيين محلياً وعالمياً.

 

ة ، وفعالية مكملالتكنولوجيا المالية لسوق أبوظبي العالمي اتمن مبادر هاماً  اً جزء وتشكل القمة

للمبادرات والأنشطة المحلية والعالمية المتصلة بالتكنولوجيا المالية التي أطلقها سوق أبوظبي 

توفير منصة شاملة العالمي في نوفمبر الماضي والتي تستمر على مدار العام الجاري، بهدف 

ن، ، والمستثمريللمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية

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

 والرؤى حول تطورات وتطبيقات التكنولوجيا المالية في أبوظبي، والمنطقة والعالم.

 

ة الخليج منطقويسعى سوق أبوظبي العالمي لتحويل أبوظبي لمركز فعال للتكنولوجيا المالية في 

ته مكانوالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالاعتماد على مرتكزات قوته كمركز مالي دولي، و

هيئة تنظيمية معترف بها عالمياً تتمتع ببيئة عمل متكاملة، ومنصة جاذبة للاستثمارات ورؤوس ك

من منطلق إيمان وجه الأموال والكوادر المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا الت

سوق أبوظبي العالمي بأن مهمة تهيئة البيئة والمجتمع الضروريين لتشكيل مجتمع ابتكاري وحيوي 

مستدام، هي مسؤولية مشتركة تتوزع بين كافة المشاركين في القطاع المالي ومختلف الأطراف 

 المعنية.

 

، ميالمالية في سوق أبوظبي العالوأكد ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات 

دور الشراكة الجديدة مع "بي دبليو سي" في دعم جهود سوق أبوظبي العالمي لتنظيم أهمية على 

للتكنولوجيا المالية تسهم في رسم صورة شاملة للتكنولوجيا المالية في  المستوى قمة عالمية

ي ف السوق لمبادرة "المختبر التنظيمي"المنطقة، مشيراً إلى أن تنظيم القمة التي تأتي بعد إطلاق 

وجيا تناقش وتبحث التحديات والقضايا المتصلة بالتكنول ريادية، يهدف لجعلها فعالية نوفمبر الماضي

 المالية، وسبل تحفيز ودعم تطوير مجتمع ابتكاري للتكنولوجيا المالية.

 



ف ون والشراكات بين مختلوأوضح بأن القمة تشكل منصة مفتوحة وتفاعلية لتعزيز مجالات التعا

المهتمين والمعنيين بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، وفعالية تجمع وتتيح بناء وتوطيد العلاقات 

ضمن مجتمع التكنولوجيا المالية والمشاركين فيه من جميع القطاعات، مشدداً على التزام سوق 

دوات يئة البيئة الضرورية وتوفير الأدولي وهيئة تنظيمية عالمية، بتهأبوظبي العالمي كمركز مالي 

التي تتيح للمؤسسات والشركات المالية العمل معاً لتحقيق الابتكار والنجاح في مجال التكنولوجيا 

 المالية.

 

 :من جانبه، قال هاسكل جارفينكل، الشريك في "بي دبليو سي" والرئيس المشارك للتكنولوجيا المالية

"نحن سعداء بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد في المنطقة 

الات مجللتكنولوجيا المالية، وتطوير إطار العمل المتكامل والالتزام المطلوب لتمكين ودعم نمو 

كل قمة وتشالابتكار في التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

أبوظبي للتكنولوجيا المالية منصة مميزة لتسليط الضوء على مميزات الإطار التنظيمي لسوق 

أبوظبي العالمي، واستعراض مبادراته الفريدة مثل "المختبر التنظيمي" للتكنولوجيا المالية، 

ز ر وصياغة رؤية لاستشراف مستقبل التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي بمشاركة أب

 الخبراء والمختصين والرواد في القطاع".

 

ومن المقرر أن تجمع قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء في 

 والمؤسسات القياداتمن أهم  اً ، وعددالشؤون المالية وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع المالي

 ،من المنطقة، ولندن، وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم في التكنولوجيا الماليةالريادية 

عبر جلسات حوار متخصصة مختلف المواضيع والتوجهات المرتبطة القمة حيث ستناقش 

بالتكنولوجيا المالية بما يخدم المنطقة. وسيسعى سوق أبوظبي العالمي عبر الشراكة الجديدة 

ب إلى جانوالخبرات المميزة لشركة "بي دبليو سي"،  استفادة من الشبكة العالمية الواسعةلل

ة ر الوثيق مع مختلف شركائه لإنجاح تنظيم واستضافة هذه الفعالية التي تقام للم العملمواصلة 

 الأولى في أبوظبي.

 

وتتناول القمة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالتكنولوجيا المالية والخدمات الموجهة 

تمكين تضمين الخدمات المالية، مثل، خدمات الدفع، والبنية التحتية للأسواق، و للقطاع المالي

والمعاملات والخدمات المتصلة بالإيداع النقدي، والإقراض، وزيادة رؤوس الأموال، إلى جانب إدارة 

 الاستثمارات، وأنظمة التكنولوجيا المالية، والعلاقات بين الجهات الاستشارية والمتعاملين، وخدمة

الشرائح التي لا تمتلك خدمات مصرفية متكاملة، وغيرها من المواضيع التي تهم القطاع المالي في 

 المنطقة.

 

فينتك " هي جزء من فعاليات أبوظبي للتكنولوجيا المالية أبوظبي للتكنولوجيا الماليةيذكر أن قمة 

 جمع مبرمجيت التي"هاكثون أبوظبي" التي تضم إلى جانب تنظيم القمة، فعاليات  أبوظبي"

 ومطوري التطبيقات، وفعالية استعراض التجارب، وحفل جوائز أبوظبي للتكنولوجيا المالية.

 
  

 FinTechAD and #FinTechAD@تابعونا على تويتر 

  



ويمكن لجميع المهتمين بالتكنولوجيا المالية، زيارة الموقع الإلكتروني 

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

 على المزيد من التفاصيل والمعلومات.

 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

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.

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

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

ن شريعية تستمد قواعدها مالضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ت

 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 

 ر الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.مع مرو

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

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

لمتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز مقر خارج الولايات ا

"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى 

لي دولي، وكوجهة حيوية الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز ما

 في العاصمة أبوظبي.

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

 

  comwww.adgm. 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:
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