
 

 

 مايو 15مدن عالمية لاستضافة الفعالية يوم  6اختيار أبوظبي لتكون أحد 

لتنظيم التحدي "سيتي بنك" يتعاون مع سوق أبوظبي العالمي 

 أبوظبيفي  2017العالمي للتكنولوجيا المالية 
 

 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي،  :2017 فبراير 28أبوظبي، 

للتكنولوجيا من أجل  لتنظيم فعالية "تحدي سيتي، "سيتي بنك"مع الجديدة عن شراكته 

آي(، الحدث العالمي المخصص لاستعراض التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا  4النزاهة" )تي 

مدن مختارة  6 كونها أحدمايو القادم  15أبوظبي يوم العاصمة الذي يقام في والمالية، 

 نغافورة.، وسسيتي ومكسيكوس، ودبلن، وحيدر آباد، بيونس آير إلى جانب لاستضافة التحدي 

 

، مبادرة تشاركية عالمية يقودها "سيتي بنك" لتحفيز تطوير حلول (آي 4تي )وتعد فعالية تحدي 

تعزز من معايير وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد المالي في القطاعين تكنولوجية مبتكرة 

العام والخاص، وذلك بالتعاون مع شركاء من المؤسسات العامة والأطراف المعنية، حيث 

الشركات والأفراد المبتكرين في القطاع  تستقطب الفعالية مشاركة أعداد كبيرة من

بارة عن "مسرعات افتراضية" لتطوير حلول ابتكارية التكنولوجي، وتقدم برنامج عالمي فريد ع

 تدعم تحقيق الشفافية والنزاهة. 

 

استعراض حلولهم النهائية من التحدي،  وتتيح الفعالية للمشاركين المتأهلين للمراحل

التي تحتضن التحدي  الية في أحد المدن العالمية الستالمتخصصة في التكنولوجيا الم

أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم  تقديم عروض خدماتهم وحلولهم، و2017العالمي في عام 

 .معنية والشريكةختلف الأطراف الومفي "سيتي بنك"  والمعنيين عدد من كبار المسؤولين

 

 وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:

ي ف لتنظيم هذا التحدي العالمي للتكنولوجيا المالية"تكمن أهمية شراكتنا مع "سيتي بنك" 

 الأمد، في تماشي أهداف هذه المبادرة مع الالتزام المستمر طويل مقرنا بجزيرة الماريه

لأبوظبي، والخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي لتطوير منصة مفتوحة ومتكاملة 

حتياجات اكافة وبيئة مواتية لتلبية  ومستدامة للتكنولوجيا المالية تعزز بناء مجتمع حيوي

 مجتمعات المال والأعمال المحلية والعالمية". 

 

وأضاف: "تمثل هذه الفعالية تحدي مفتوح لجمع وتسخير أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة 

 وندعو جميعالقطاعين العام والخاص.  في التي تعزز مفاهيم النزاهة، والمساءلة، والشفافية

الابتكار التكنولوجي داخل وخارج الدولة بالقدوم لأبوظبي لاستعراض حلولهم المتميزة، رواد 

 والاستفادة من البيئة المتكاملة للتكنولوجيا المالية التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي".



 

مجموعة  لية فيحلبي، الرئيس العالمي لتسريع التكنولوجيا الما من جانبها، قالت لورا غافيريا

"نشكر سوق أبوظبي العالمي على دعمه واستضافته لهذه الفعالية، ي" المصرفية: "سيت

والتزامه المستمر بتعزيز مكانة التكنولوجيا المالية وممارسات الابتكار للمساهمة في تمكين 

قطاعات الأعمال المحلية والأسواق من تحقيق الانتشار العالمي. ونحن نتطلع لرؤية أدوات 

يق كبر التحديات العالمية عبر تطبلية تساهم بفعالية في ايجاد الحلول لأحد أالتكنولوجيا الما

 التقنيات المبتكرة التي تعزز كفاءة الأداء والمساءلة في القطاع العام ومختلف القطاعات".

 

القطاع  والمتمرسة في وتفتح الفعالية أبواب المشاركة في التحدي أمام جميع الشركات الناشئة

مارس القادم،  12التكنولوجي، حيث يجب على كافة المهتمين التسجيل للمشاركة قبل يوم 

، على أن يتم الكشف www.techforintegritychallenge.comوذلك عبر الموقع الإلكتروني 

 لاحقاً عن المزيد من تفاصيل التسجيل للمشاركة في فعالية استعراض الحلول المبتكرة.

 

للتكنولوجيا من أجل النزاهة" )تي  "تحدي سيتيسوق أبوظبي العالمي لفعالية  دعميذكر أن 

. 2017ي" "فينتك أبوظبضمن فعاليات أبوظبي للتكنولوجيا المالية  المبادراتأحد ك يأتيآي(،  4

قد كشف في مارس من العام الماضي عن خططه ليتحول لمركز رائد للتكنولوجيا  السوقوكان 

لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلق في نوفمبر الماضي "المختبر المالية في منطقة ا

التنظيمي"، وهو مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة تتيح للشركات والمؤسسات المالية 

تطوير واختبار وانتاج حلول وخدمات ابتكارية متصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة 

ات محددة دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة. وتسهم هذه وُمحكمة تتمتع بضوابط وتشريع

الخطوات في تعزيز تطوير قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات، حيث يلتزم 

سوق أبوظبي العالمي بتوفير الأطر التنظيمية المناسبة ومختلف سبل دعم وارشاد 

هار ت الضرورية لتحقيق نمو وازدالمشاركين في التكنولوجيا المالية لفهم وتلبية المتطلبا

 أعمالهم.

 

 

 –انتهى  -
 

 المحررين: للسادةملاحظات 

 نبذة عن "سيتي بنك":

مليون حساب للعملاء، ويزاول عملياته  200من أحد البنوك الرائدة عالمياً ولديه ما يقرب من  ”سيتي بنك“يعد 

للمستهلكين والشركات والحكومات  "بنكسيتي ". يوفر وهيئة تنظيميةدولة  160التشغيلية في أكثر من 

 ،والقروض ،والمؤسسات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد

 ،وخدمات الوساطة في الأوراق المالية ،الاستثماريةوالخدمات المصرفية  ،والخدمات المصرفية للشركات

  .توإدارة الثروا ،وخدمات المعاملات

 | Citi@ :تويتر | www.citigroup.comالإلكتروني:  المواقع التاليةللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة 

لينكت  | www.facebook.com/citi:فيسبوك | new.citi.comm مدونة | www.youtube.com/citi :يوتيوب

 www.linkedin.com/company/citi : إن

http://www.citigroup.com/
http://www.citigroup.com/
http://www.youtube.com/citi
http://www.facebook.com/citi
http://www.linkedin.com/company/citi


 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد  .2015أكتوبر من عام  21

ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث 

استراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في يلعب السوق، من خلال موقعه ال

ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في 

 الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

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

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

بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية 

 نجليزي العام.تستمد قواعدها من القانون الإ

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 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز  1.14)

جزئة كليفلاند كلينك"، ومتاجر تأبوظبي"، وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "

فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية 

والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز 

 وظبي.مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أب

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

  www.adgm.com 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:

 rashid.shaali@adgm.com البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mirna.hijazi@adgm.com    البريد الإلكتروني:
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