
 

 

 

 شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي التجاري

 لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في أبوظبي
 

، أعلن اليوم كل من سووووق أبوظبي العالمي، المركل المالي اليولي في أبوظبي 2017أكتوبر  12في أبوظبي 

وبنك أبوظبي التجاري، أحي أكبر البنوك الوطنية الرائية في الإمارات، عن دخولهما في شووووراكة جييية  هي  

يقتين ر إلى  عليل العمل المشترك و بادل وجهات النظر والمعلومات والتشاور والتعاون بين المؤسستين الع

لبناء بيئة خصوووووبة لتطوير التكنولوجيا المالية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتلية المتلية 

بصوو ة عامةو و ي  ام بتو يم مركرة الت ا ك كل من عء ء عريقات الرئيا التن يري وع ووو مجلا إدارة بنك 

في  لخيمات المالية لسوق أبوظبي العالميأبوظبي التجاري وريتشارد  نج الرئيا التن يري لسلطة  نظيك ا

 مقر مركل التلول إلى التكنولوجيا الر مية بالمبنى الرئيسي لبنك أبوظبي التجاريو 

 هي   ره ال   ا ية إلى مسووواعية كل من بنك أبوظبي التجاري وسووووق أبوظبي العالمي على المسوووا مة 

عمال بشووكل حقيقي وملموم م ل الخيمات في مشوواريم مشووتركة في العييي من المجال ت التي  خيم ال 

المصووورفية عبر الهوا ل المتلركة والخيمات المصووورفية ال لكترولية والخيمات المصووورفية الر مية وسووولسووولة 

 الكتل والمنصات المرله م ل واجهة برمجة التطبيقات والك ير من مجال ت التقنية الليي ة ال خرىو

التجاري إلى التعاون مم سوولطة  نظيك الخيمات المالية لسوووق ومن خء ل  ره الشووراكة يتطلم بنك أبوظبي 

أبوظبي العالمي في مجموعة من المبادرات وال لشووووطة المتعلقة بالتكنولوجيا الماليةو ويهي  البنك أي ووووا  

إلى دعك مجهودات سووووووق أبوظبي العالمي المسوووووتمرة في مجال ال بتكارات التقنية وإلى دعك الشوووووركات 

والمؤسسات المالية القائمة وأع اء "المختبر التنظيمي" للتكنولوجيا المالية الري يوفر الجييية في السوق 

إطار  نظيمي و شريعي متخصص وموجه لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من  طوير واختبار منتجا ها 

 وخيما ها ضمن بيئة آمنة وملكمة  تمتم ب وابط و شريعات مليدةو

وليان  ايلور، رئيا مجموعة إدارة الخيمات و جربة العمء ء في بنك أبوظبي التجاري:  وبهره المناسووبة  ال أف

جييية لخيمة العمء ء و لظى  ره المعايير و طوير ا  جاري على وضوووووم معايير  نك أبوظبي الت "دأب ب

نا اد باسووتمرار، ومن  را المنطلي يسووعيلا اليخول في  ره الشووراكة التي ل مل أن يكون من توو لها  عليل ري

لهرا التلول التكنولوجي في الصناعة المصرفية من خء ل  بني بيئة التكنولوجيا المالية والخيمات المصرفية 

الر مية بما يعود بالن م على عمء ئنا ومسوووا مينا وشوووركائنا وموظ يناو وللن لتطلم إلى لجاا  ره الشوووراكة 

عليل التعاون في سووبيل النهوب بصووناعة في التوصوول إلى حلول مبتكرة لبعم من التلييات المشووتركة و 

 التكنولوجيا المالية كمل ل للتعبير ال يجابي في بيئة ال عمال"و 

 



و ال ريتشووووارد  نج الرئيا التن يري لسوووولطة  نظيك الخيمات المالية لسوووووق أبوظبي العالمي: "يسووووعيلا 

بوظبي في مجال الخيمات التعاون مم بنك أبوظبي التجاري، أحي أكبر المؤسوووووسووووووات المالية الرائية في أ

المصووووورفية الر مية والتكنولوجيا المالية ل قتنا بقير ه على دعك و طوير اليور الري يمكن أن  لعبه البنوك 

والمؤسووسووات المالية في دفم عجلة  طور  را القطاو الواعي وللن  تطلم إلى أن يسوواعيلا التعاون مم بنك 

اء بمتطلبات العمء ء من ال فراد و مكين مؤسوووسوووات ال عمال أبوظبي التجاري على  طوير حلول مبتكرة للوف

من  وسوووعة  واعي عمء ئها و شوووجيعها ومسووواعي ها على  لقيي أ يافها من خء ل فتم الباب أمامها ليخول 

 أسواق جييية على الصعييين المللي والإ ليمي"و 

ي بن راتووي آل مكتوم ل بتكار وأضووا  "للن على ةقة  امة ب ن بنك أبوظبي التجاري اللاصوول على جائلة ملم

ال عمال ليية كافة ال مكاليات التي  ؤ لة لء ضوووطء و بيوره كشوووريك في مجال التكنولوجيا المالية لما يتمتم 

 به من  جارب رائية في مجال النمو على الخيمات المصرفية الر مية"و

 

 لبرة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21اليولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة ال عمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركل المالي  فتم

وجاء إطء ق سوق أبوظبي العالمي كامتياد طبيعي ليور الإمارة كمسا ك معتمي ومسؤول في  و2015أكتوبر من عام 

سوق، من خء ل المجتمم المالي العالميو كما يشكّل السوق جلءا  ملوريا  من رؤية أبوظبي ال  تصادية، حيث يلعب ال

مو عه ال سترا يجي في  لب أحي أكبر الصناديي السيادية في العالك، دورا  ملوريا  في  رسيخ مكالة أبوظبي كمركل رائي 

 لء عمال والتمويل على الصعيي اليولي، ير بط مم ال  تصادات المتنامية في الشرق ال وسط، وأفريقيا، وجنوب آسياو

ء ث و ي سلطة التسجيل، سلطة  نظيك الخيمات المالية، وملاكك سوق أبوظبي ومن خء ل سلطا ه المستقلة ال 

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أع ائه من الشركات المسجلة من ممارسة لشاطا ها ضمن بيئة خالية من 

 ا من القالون واعيالضرائب، وأطر  نظيمية ذات مستويات عالمية، ولظام ملاكك مستقل وبنية  لتية  شريعية  ستمي  

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبيئي في ةء ةة مجال ت رئيسية،  ي: الخيمات المصرفية  الإلجليلي العامو

الخاصة، وإدارة ال روات، وإدارة ال صول، علما  ب ن السوق سيتمتم بيرجة عالية من المرولة ليتمكن من إطء ق المليي 

 ل حتياجات السوقو من النشاطات مم مرور الو ت، وفقا  

 14و1 كتار ) 114يقم سوق أبوظبي العالمي في جليرة الماريه، و ي منطقة مالية حرة  متي على مساحة إجمالية  بلغ 

كلك مربم(، و ت من مرافي عالمية متميلة م ل فنيق "روزوود أبوظبي"، وفنيق وتقي "فورسيلولل أبوظبي"، وأول 

ية للمستش ى التخصصي "كلي ء لي كلينك"، ومتاجر  جلئة فاخرة في مركل "الغاليريا"، مقر خارج الول يات المتلية ال مريك

ومساحات مكتبية من اليرجة ال ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية وال  تصادية على الميى الطويل، حيث 

ة حيوية في العاصمة  سهك كافة  ره المرافي في  رسيخ مكالة سوق أبوظبي العالمي كمركل مالي دولي، وكوجه

 ويركر ب ن سوق أبوظبي العالمي، المركل المالي اليولي في العاصمة أبوظبي،   سا بموجب  الون ا لاديو أبوظبيو

  www.adgm.com للمليي من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة المو م الإلكترولي

 زات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:أبرز الجا

أطلي سوق أبوظبي العالمي العييي من المبادرات والبرامج والشراكات ال سترا يجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقي 

و كما يعي أول مركل مالي دولي في المنطقة يقوم 2016مجموعة من ال لجازات المميلة المتصلة برلك منر مارم 

التكنولوجيا المالية، حيث أطلي مبادرة "المختبر  بت سيا إطار عمل  نظيمي متكامل وم توا لترخيص شركات

هر الست ولجم السوق خء ل ال تالتنظيمي" ليعك و شجيم الللول والمشاريم ال بتكارية المتصلة بالتكنولوجيا الماليةو 

 تالماضية في  طوير شراكات وةيقة مم ةمالي مراكل ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية، حيث  مكن  ره الشراكا

 السوق من  عليل مكالته كمركل مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخيم مجتمم أبوظبي والمنطقةو

http://www.adgm.com/


ويواصل سوق أبوظبي العالمي، كمركل مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العمل لتعليل تبكة عء  ا ه اليولية مم مختلل 

و مكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من  ال طرا  المعنية حول العالك لتسهيل الوصول لء سواق، ورأم المال،

اللصول على ال عترا  التنظيميو ويت اعل السوق بشكل حيوي مم كافة شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجييية 

سوق أبوظبي ي ويستع و عليل مختلل مجال ت التعاون لتطوير مجتمم متكامل وبيئة  واصلية فعالة للتكنولوجيا الماليةو

 لت رعاية سمو  أكتوبر القادم، 23أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم  فعاليةحاليا  لتنظيك  الميالع

الشيخ  لاو بن زايي آل لهيان، لائب رئيا المجلا التن يري لإمارة أبوظبي، بمشاركة خبراء ومؤسسات عالمية والعييي 

 والعالكومن المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطقة 

 

أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، و سجيل ال  تمام بالل ور، الرجاء  فعاليةللمليي من المعلومات حول  

 www.fintechabudhabi.comزيارة المو م الإلكترولي:  

 

 لء ست سارات الإعء مية، يرجى التواصل مم:

 اتي ملمي الشعالير 

 888 3338 2 971+  ر ك الها ل:

 mom.cdga@rashid.shaali البريي الإلكترولي:
  

 ميرلا حجازي

 888 3338 2 971+  ر ك الها ل:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريي الإلكترولي:

 

 

 

 

http://www.fintechabudhabi.com/
mailto:rashid.shaali@adgm.com
mailto:mirna.hijazi@adgm.com

