
  

 
 خبر صحفي

  

سوق أبوظبي العالمي يشارك في مهرجان "التكنولوجيا 

 المالية" في سنغافورة
  

 العالمي أبوظبي سوق و في أبوظبي جناح يستعرض خطط وفرص التكنولوجيا الماليةال

 

 سنغافورة في" المالية التكنولوجيا"إقبال لافت على الجناح خلال معرض 
 

 

يشارك سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في : 2016نوفمبر  16أبوظبي، سنغافورة، 

المقام في سنغافورة خلال الفترة بين  2016أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان "التكنولوجيا المالية" 

القادمين من مختلف أنحاء العالم. نوفمبر الجاري بمشاركة رواد وخبراء التكنولوجيا المالية  18و 14

معرض "التكنولوجيا المالية" جناح ضمن خلال مشاركته في المهرجان،  سوق أبوظبي العالميينظم و 

 أجنحة دول عارضة مثل اليابان والهند.مشاركة أيضاً  يشهدنوفمبر، الذي  17و 16خلال يومي 

 

س كلاً من ريتشارد تينج، الرئيبسنغافورة ويضم وفد سوق أبوظبي العالمي المشارك في الفعالية 

وعدد من كبار المدراء في إدارات أسواق رأس المال، التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، 

والموارد البشرية، وشؤون الأعمال والاستراتيجية، حيث يعقد الوفد إلى جانب حضوره للفعالية، 

، ويستعرض الفرص طراف المعنيةوالأمجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المشاركة 

 والمجالات المتعددة المتصلة بالتكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات.

 

في أعقاب إطلاق السوق  في مهرجان "التكنولوجيا المالية"سوق أبوظبي العالمي وتأتي مشاركة 

نطقة الشرق الأوسط مؤخراً لمبادرة "المختبر التنظيمي"، وهي المبادرة الأولى من نوعها في م

وشمال أفريقيا التي تضم أحكاماً تشريعية وإطار عمل تنظيمي متكامل يتيح للمشاركين في 

"التكنولوجيا المالية" بيئة عمل ُمحكمة لابتكار وتطوير واختبار الحلول التكنولوجية الموجهة للقطاع 

ل أبوظبي مركزاً رائداً المالي. كما تعكس المبادرة التزام سوق أبوظبي العالمي بتطوير وجع

ويعقد السوق لقاءات مستمرة مع المستثمرين والأطراف العالمية للتكنولوجيا المالية في المنطقة. 

المشاركة في التكنولوجيا المالية، لتعريفهم بمبادرة "المختبر التنظيمي"، ودورها في تعزيز ودعم 

 الابتكار في التكنولوجيا المالية.

 

"التكنولوجيا المالية" في سنغافورة فعالية عالمية تجمع رواد مجتمع "التكنولوجيا ويعد مهرجان 

والخبرات، واستكشاف أحدث  الأفكار وتبادلالمعرفة  تشاركبهدف  ،المالية" من كافة أنحاء العالم

 "توجهات وجوانب الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي. كما يشارك في معرض "التكنولوجيا المالية

 ،الشركات الناشئةدولة ضمن قطاعات مالية ومعنية تشمل،  45آلاف مشارك من  10أكثر من 

          البنوك المركزية، وإدارة الأصول، وإدارة المخاطر، والهيئات التنظيميةو ،وأصحاب رؤوس الأموال

، معلومات متكاملة حول دولة  هيقدم سوق أبوظبي العالمي عبر جناحوغيرها من القطاعات، حيث 

ة في الرائدالعالمية كز االإمارات وعاصمتها أبوظبي، وحول المكانة المتزايدة لأبوظبي كأحد أبرز المر 

 الأعمال والخدمات المالية. 

      



 

بي ، أهمية مشاركة سوق أبوظوأكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية

في دعم مجتمع التكنولوجيا المالية في سنغافورة  والمساهمةالعالمي في هذه الفعالية العالمية، 

، مشيراً لتلقي السوق منذ إطلاقه مؤخراً لمبادرة المختبر التنظيمي وإطار عملها المحدد، والعالم

ة من الهيئات المعنية في أبوظبي ومجتمع العديد من ردود الأفعال المشجعة والملاحظات الإيجابي

 التكنولوجيا المالية العالمي.

 

مميزة لسوق  شكل فرصةً سنغافورة ت أن المشاركة في مهرجان "التكنولوجيا المالية" في وقال

المجالات استعراض أبوظبي و المقدمة فيأبوظبي العالمي لتعزيز الوعي حول الخدمات المالية 

بالإضافة للتواصل المباشر مع الشركات المهتمة بالإطار التنظيمي لسوق ، الاستثمارية المتاحة

ظبي أن سوق أبو مضيفاً أبوظبي العالمي وبيئته الحيوية الحاضنة لمجتمع التكنولوجيا المالية، 

العالمي يتطلع للقاء الأطراف المعنية بعمل وخدمات السوق، والجهات المشاركة في التكنولوجيا 

 المالية بما يعزز بيئة ومجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي. 

 

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي نجح منذ تأسيسه في اجتذاب اهتمام عالمي متزايد بما يقدمه من 

موثوقة وخدمات مالية متميزة ضمن إطار عمل تنظيمي رائد، كما عزز مكانته كهيئة تنظيمية مبتكرة 

 لمية.اومتكاملة تلبي كافة متطلبات وتطلعات قطاعات الأعمال المحلية والعوذات بيئة عمل منظمة 
 

  

 -انتهى  -
 ADGlobalMarket@تابعونا على تويتر 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

مركز رائد بوظبي كموقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أ

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

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

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

الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون 

 الإنجليزي العام.

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

الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع 

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114 يقع 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 

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث ومساحات مكتبية من الدرجة الأ

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

 أبوظبي.



 بموجب قانون اتحادي.ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، 

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

 ADGlobalMarket@تابعونا على تويتر 

 

 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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