
   

 

 2017في أبوظبي أحد ستة مدن عالمية تستضيف التحدي 

"تحدي سيتي العالمي  يستعد لاستضافةسوق أبوظبي العالمي 

 مايو 15للتكنولوجيا المالية" يوم 

 
 فةلاستضايستعد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2017مايو  8أبوظبي، 

آي(، الحدث العالمي المنظم بالتعاون مع  4للتكنولوجيا من أجل النزاهة" )تي  فعالية "تحدي سيتي

مجموعة "سيتي" المصرفية لاستعراض التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا المالية، والذي يقام في 

فريق للتكنولوجيا المالية من المتأهلين  15بمشاركة أكثر من  الجاريمايو  15العاصمة أبوظبي يوم 

يم أمام لجنة تحك المميزة من مختلف دول العالم، واللذين سيعرضون تطبيقاتهم وحلولهمللتحدي 

 " وقادة القطاع المالي العالمي.مجموعة "سيتيمتخصصة تضم عدداً من كبار المسؤولين في 

 

ز لتحفي المصرفية "ي"سيت مجموعة قودهات، مبادرة تشاركية عالمية "آي 4تي "وتعد فعالية تحدي 

مالي مكافحة الفساد الالمساءلة وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز من معايير وممارسات النزاهة و

. مؤسسات العامة والأطراف المعنيةفي القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع شركاء من ال

قاء المبتكرة المطروحة، وللتعرف على الأفكار اوتتيح الفعالية للهيئات والمؤسسات العامة فرصة 

مطوري الحلول التكنولوجية الفعالة التي ترتقي بجوانب شفافية وكفاءة العمل والخدمات المقدمة، 

كما تمكن المشاركين من الاستفادة من توفر الدعم والبنية التحتية المواتية لتطوير حلول متخصصة 

 تلبي احتياجات السوق المحلي.

 

مدينة حول العالم، حيث سيتمكن  305طلب مشاركة من  1000م أكثر من واستقبل التحدي هذا العا

آي" في أحد المدن العالمية  4فريق متأهل من استعراض حلولهم ضمن برنامج "مسرعات تي  103

الست التي تستضيف فعاليات التحدي والتي تشمل إلى جانب أبوظبي مدن، بيونس آيرس، ودبلن، 

، حيث يأتي دعم سوق أبوظبي العالمي لهذه الفعالية كأحد نغافورةوحيدر آباد، ومكسيكو سيتي، وس

 .2017المبادرات ضمن فعاليات أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" 

 

ويستضيف سوق أبوظبي العالمي فعاليات التحدي في مقره الرئيس بجزيرة الماريه، المنطقة المالية 

ه المبادرة مع الالتزام المستمر طويل الأمد لأبوظبي، الحرة في أبوظبي، حيث تتماشى أهداف هذ

والخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي لتطوير منصة مفتوحة ومتكاملة ومستدامة للتكنولوجيا 

تعزز بناء مجتمع حيوي وبيئة مواتية لتلبية كافة احتياجات مجتمعات المال والأعمال المحلية  ،المالية

 والعالمية.

 

بي المدينة الوحيدة الممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن المدن العالمية الست وتعد أبوظ

المستضيفة لفعاليات التحدي هذا العام، وهي تسعى لتصبح المركز الرئيس للتكنولوجيا المالية في 

 ،من خلال عدة برامج ومبادرات يقودها سوق أبوظبي العالمي المنطقة وأحد أبرز المراكز في العالم

كما تم تصنيفها مؤخراً ضمن تقرير صادر عن "ديلويت"، شركة الدراسات والاستشارات المالية 

العالمية، بالشراكة مع الاتحاد العالمي لمراكز التكنولوجيا المالية، على رأس تصنيف مراكز التكنولوجيا 

أوسط وشمال أفريقيا، نظير جهودها المستمرة في إطلاق البرامج والمبادرات المالية في الشرق ال

 المبتكرة، وتهيئة البيئة المواتية والمجتمع الحيوي لتطور التكنولوجيا المالية وازدهار القطاع المالي.

 

 



يواصل العمل المستمر لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي، وتطوير يذكر أن سوق أبوظبي العالمي، 

ار عمله التنظيمي ومنصته المتكاملة للأعمال، بما يلبي احتياجات وتطلعات كافة المتعاملين إط

وثيق مع أبرز المؤسسات  بشكل  السوق كما يتعاون  محلياً واقليمياً وعالمياً. والأطراف المعنية

المية عوالهيئات المالية مثل مجموعة "سيتي" المصرفية وغيرها من المؤسسات المالية المحلية وال

 لتشجيع الابتكار، والارتقاء بعمل وخدمات القطاع المالي في المنطقة والعالم.

 

 –انتهى  -
 

 المحررين: للسادةملاحظات 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 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  .2015عام  أكتوبر من

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

 م، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائدموقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العال

 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 

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

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

 الإنجليزي العام.

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

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 ) 114ة حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالي

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

ا"، يمقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغالير 

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 مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة 

 أبوظبي.

 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
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