
  

 

 "سيملس" الشرق الأوسط  جوائزبتصويت من لجنة تحكيم دولية خلال 

أبوظبي العالمي أفضل مركز للتكنولوجيا المالية لعام سوق اختيار 

2018 

 
على سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي،  حصل: 2018أبريل  16أبوظبي، 

، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر "سيملس" 2018جائزة "أفضل مركز للتكنولوجيا المالية" لعام 

ة تحت رعاي مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارضالشرق الأوسط الذي أقيم على مدار يومين في 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لاستعراض الفريق سمو الشيخ سيف بن 

في ما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا تطورات التقنية أحدث ال

 المالية وتجارة التجزئة.

 

ات ودعم ممارسوأتى تتويج السوق بهذه الجائزة الجديدة للتأكيد على التزامه المستمر بتطوير 

التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تمثل التركيز الاستراتيجي للسوق منذ تأسيسه 

في تعزيز خطط التنويع الاقتصادي في أبوظبي ودعم النمو المستدام على المدى الطويل. ونجح 

للمساهمة في تعزيز السوق خلال عامين من عملياته، في اطلاق العديد من المبادرات الجديدة 

 الأجندة الابتكارية والمالية لأبوظبي ودولة الإمارات.

 

وتتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي مهام تحديد وتنفيذ 

مجموعة من  2016استراتيجية السوق المتصلة بالتكنولوجيا المالية، حيث أطلقت منذ شهر مارس 

والمبادرات الأولى من نوعها في المنطقة لدعم المبتكرين والمؤسسات المالية البرامج المبتكرة 

يتماشى مع سعي السوق لوضع الأسس الصلبة بما  مثل مبادرة "المختبر التنظيمي"، في المنطقة،

متكامل للتكنولوجيا المالية يتيح للشركات الناشئة تنمية أعمالها وتطوير خدماتها  وبناء مجتمع

  بالتكنولوجيا المالية في المنطقة.المرتبطة 

 

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

المنطقة، ب لابتكار الماليلنجح سوق أبوظبي العالمي خلال فترة عامين في تعزيز مكانته كمركز رائد "

على ثقتهم الكبيرة  2018وأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية حول العالم. ونشكر جوائز "سيملس" 

 بالسوق واختيارنا للتكريم بهذه الجائزة المميزة". 

 

صنيفه توأضاف: "أسهم الالتزام المتواصل لسوق أبوظبي العالمي بتطوير التكنولوجيا المالية في 

 44لتكنولوجيا المالية في المنطقة وفقاً لتقرير "ديلويت" الذي شمل مراكز ا ضلأف على رأس قائمة

كما انعكست السمعة الطيبة للسوق، ودوره الفاعل كهيئة تنظيمية مبتكرة، مدينة حول العالم. 

 ،وشريك استراتيجي متعاون، بشكل ايجابي على استقطاب المشاركين في التكنولوجيا المالية

  ، والتطوير المستمر للابتكار في قطاع الخدمات المالية".المحلية والعالمية وتعزيز الشراكات

 

وحرصت سلطة تنظيم الخدمات المالية على الدخول في اتفاقيات تعاون وشراكة مع نظيراتها من 

الهيئات التنظيمية والمؤسسات الحكومية المعنية، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية، ومجموعات 

يع نطاق وسالأعمال والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يتيح للمشاركين في التكنولوجيا المالية ت



مداخلهم للأسواق، والوصول لرأس المال، والحصول على الاعتراف التنظيمي الدولي، وتمكين 

 ية.الابتكار في التكنولوجيا المالتطبيق تبني المؤسسات المالية المحلية والعالمية من تطوير و

 

ن منصات يذكر أن إطار العمل المبتكر والفعال لسوق أبوظبي العالمي يدعم مجموعة واسعة م

التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تشمل رأس المال المخاطر، والأسهم 

الخاصة، وأسواق رأس المال العام، حيث يواصل السوق من منطلق مكانته كمركز مالي دولي، تعزيز 

ية المال بيئة أعماله من خلال وضع سياسات وأطر عمل تحد من المخاطر وتدعم تطوير التكنولوجيا

 والشمولية المالية.

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

  الكشف عن طموح والتزام السوق بتحويل أبوظبي لمركز للتكنولوجيا المالية  :2016مارس

 في المنطقة.

  عدة شراكات مع المؤسسات لبداية كالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي،  :2016يونيو

 الأكاديمية، لدعم ريادة الأعمال على المستوى المحلي.

  طرح إطار العمل المقترح للتكنولوجيا المالية.: 2016أغسطس 

  حصول السوق على جائزة "أفضل مركز مالي للعام" من مجلة "جلويال : 2016أكتوبر

 انفستور".

  2016نوفمبر: 

o  المنطقة، للمبتكرين اطلاق مبادرة "المختبر التنظيمي"، الأولى من نوعها في

 وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

o  تلقي الدعوة للمشاركة كمتحدث في أكبر مهرجان للتكنولوجيا المالية في آسيا

 بسنغافورة.

  استضافة فعالية "تيمينوس" العالمية للابتكار.: 2017يناير 

  التكنولوجيا المالية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون حول تطوير : 2017سبتمبر  –مارس

مع الهيئات والمؤسسات المالية المعنية، وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز الهيئات 

 التنظيمية للمراكز المالية الدولية.

  تصنيف تقرير "ديلويت" واتحاد مراكز التكنولوجيا المالية العالمي لسوق أبوظبي : 2017أبريل

 مدينة حول العالم. 44المنطقة ضمن  العالمي على رأس قائمة أفضل المراكز في

  2017مايو : 

o  ول التكنولوجيا المالية مع هيئة النقد السنغافورية.حتوقيع أول اتفاقية شراكة 

o  تطوير واطلاق أول إطار عمل شامل في المنطقة لمديري صناديق رأس المال

 المخاطر.

o  اعتماد مشاركة خمس شركات ضمن الدفعة الأولى من المشاركين في "المختبر

 التنظيمي". 

  اطلاق فعالية تحدي ابتكار أبوظبي "فينتك" للتكنولوجيا المالية واستلام : 2017أغسطس

 مشارك. 166طلبات 

  لمالية.امشارك لنهائيات تحدي ابتكار أبوظبي "فينتك" للتكنولوجيا  11اختيار : 2017سبتمبر 

  2017أكتوبر: 

o .اطلاق دليل ارشادي حول "الطرح الأولي للعملة" والعملات الافتراضية 

o .الحصول على جائزة "أفضل مركز مالي للعام" للمرة الثانية على التوالي 

o  تنظيم الدورة الأولى من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية، واستضافة الاجتماع الأول

 منطقة. للهيئات التنظيمية في ال

o .توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع 



o  شركة ضمن الدفعة الثانية من المشاركين في "المختبر التنظيمي". 16مشاركة 

o .الكشف عن أول مركز للابتكار في التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة 

o كنولوجيا المالية في الشراكة مع "بلغ آند بلاي" لإطلاق برنامج مسرعات أعمال الت

 المنطقة.

o  الشراكة مع "تيمينوس" في "المختبر التنظيمي" لتمكين المشاركين من اختبار

 الحلول المبتكرة في الأنظمة المصرفية الأساسية.

  توقيع أول اتفاقية في المنطقة حول التكنولوجيا المالية مع مجلس التنمية : 2018يناير

 الاقتصادية البحريني.

  2018فبراير : 

o  تطوير الإطار التنظيمي للتعامل بالعملات الافتراضية والوسطاء.مراجعة 

o ."تطوير آلية إلكترونية جديدة لإجراء عمليات "اعرف عميلك 

o ."فتح باب تلقي طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة من مبادرة "المختبر التنظيمي 

  للتكنولوجيا المالية لتقديم دورات وبرامج متخصصة الشراكة مع معهد "سيركل" : 2018مارس

 في المنطقة.

  من "سيملس" الشرق  2018الحصول على جائزة "أفضل مركز مالي" لعام : 2018أبريل

 الأوسط.

 

-انتهى  -  

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أعماله مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال أللمال والفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يالاقتصادية

اطق وغيرها من من على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم

 

ية، سلطة تنظيم الخدمات المالوسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد 

 يار المالي. ويتيح  سوق أبوظب، والابتكالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتعلى مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي 

  الإنجليزي. قانون العمومونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

ئز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوا

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال 

 بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

نطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ وهي مويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114



للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد

  

 
 

http://www.adgm.com/
mailto:Hajer.AlTenaiji@adgm.com

