
 
 
 
 

 أكتوبر  23و 22يومي  برعاية هزاع بن زايد تقام

أبوظبي للتكنولوجيا  قمة"أبوظبي العالمي" يواصل تحضيراته لعقد 

 المالية "فينتك أبوظبي"
 
 

يواصل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2017أكتوبر  11أبوظبي، 

هزاع بن زايد  سمو الشيخرعاية تحت  "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية"فعاليات تحضيراته لتنظيم 

بمشاركة عدد  الجاريأكتوبر  23و 22 يومي، أبوظبي لإمارةنائب رئيس المجلس التنفيذي  آل نهيان

 من أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم.

 
وتعد القمة التي تقام في إطار فعالية "فينتك أبوظبي"، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي 

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

لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، منصة متكاملة والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، 

نولوجيا لتكالاقليمية والعالمية والابتكار في ا تطبيقاتالتطورات والوتبادل الخبرات والرؤى حول 

تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما يشمل ل، وهي فعالية تدعم رؤية حكومة أبوظبي المالية

 الخدمات المالية، ومجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير رأس المال البشري المواطن.

 

عن فخره برعاية سمو  وأعرب سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي،

، لفعاليات الدورة أبوظبي لإمارةنائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، 

الافتتاحية للقمة، مؤكداً على الدعم الكبير والمستمر الذي يحظى به سوق أبوظبي العالمي من 

على خارطة أهم الوجهات  القيادة الرشيدة لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي، وترسيخ اسم أبوظبي

 الاقليمية والعالمية المتميزة في تقديم الخدمات المالية والابتكار في القطاع المالي.

 

من منظومة  وأوضح أن مساهمات سوق أبوظبي العالمي في تطوير التكنولوجيا المالية هي جزء

ويع كومة أبوظبي بتنمتكاملة من المبادرات التي أطلقها السوق لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لح

 أبوظبي ودولة الإمارات. مارةإ الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية ونمو اقتصاد مصادر

 

فريق عمله الإداري ووأكد الصايغ على الالتزام المتواصل لمجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي 

بتحقيق تميز كافة الخدمات المقدمة، والتعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والعالمية، 

والأطراف المعنية المختلفة، ومجتمع التكنولوجيا المالية عموماً، لتفعيل بناء واستدامة مجتمع حيوي 

شارك المعرفة، والعمل المشترك، ومتكامل يتسم بالنزاهة والشمولية المالية، والقدرة على ت

 ولاستفادة من مجالات وفرص الأعمال المتاحة. 
 



مستديرة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمناقشة الطاولة الالقمة عقد اجتماع  أعمال وتشمل أجندة

مساهمتها كأطراف تنظيمية معنية بدعم الابتكار والتطور في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنظيم 

ورش عمل وجلسات متخصصة تتناول عدة مواضيع وتحديات متصلة بالقطاع المالي والابتكار 

لية يوم "استعراض الحلول التجريبية" ضمن التكنولوجي في الخدمات المالية، كما تحتضن فعا

مسابقة "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية، وحفل توزيع جوائز أبوظبي للتكنولوجيا 

 المالية. 

 

وتتيح فعاليات القمة للمدعوين من الحضور المعنيين بالتكنولوجيا المالية، فرص التعرف عن قرب 

ديات الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية، ولقاء على أحدث توجهات وتطورات وتح

شخصيات بارزة وقيادية في القطاع المالي، والمشاركة عبر جلسات الحوار وورش العمل التفاعلية 

في رسم خريطة مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تمكّن المشاركين من التعرف على 

الابتكارية التي يقدمها مبدعون من شركات تكنولوجية ناشئة لمعالجة مجموعة من الحلول والمنتجات 

 وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المالية.

  

العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير  أطلق سوق أبوظبي العالمييذكر أن 

. كما يعد 2016التكنولوجيا المالية وحقق مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص 

يث أطلق مبادرة "المختبر التنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع شركات التكنولوجيا المالية، ح

ة، ، كمركز مالي دولي للتكنولوجيا الماليالسوقالابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. ويواصل 

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

ال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على الاعتراف للأسواق، ورأس الم

 التنظيمي. 
 

يارة الموقع ز  الرجاء "أبوظبيأبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك  فعاليةللمزيد من المعلومات حول  

 www.fintechabudhabi.comالإلكتروني: 

 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 
 سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن 

 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 

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

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

 ا.الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيللأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق 

 

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

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



تويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مس

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات  القانون الإنجليزي العام.

لاق ونة ليتمكن من إطالمصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المر 

 المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 

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

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

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 الطويل، 

افق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة حيث تسهم كافة هذه المر 

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

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

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

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

. كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم 2016منذ مارس مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك 

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

الست  هرونجح السوق خلال الأشالتنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. 

الماضية في تطوير شراكات وثيقة مع ثماني مراكز ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية، حيث تمكن هذه الشراكات 

 السوق من تعزيز مكانته كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخدم مجتمع أبوظبي والمنطقة.

 ة، العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختلفويواصل سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالي

الأطراف المعنية حول العالم لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من 

الحصول على الاعتراف التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجديدة 

سوق أبوظبي عد ويست زيز مختلف مجالات التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية.وتع

تحت رعاية سمو  أكتوبر القادم، 23أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم  فعاليةحالياً لتنظيم  العالمي

س التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة خبراء ومؤسسات عالمية والعديد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجل

 من المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطقة والعالم.

 

أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء  فعاليةللمزيد من المعلومات حول  

 www.fintechabudhabi.comزيارة 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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