
 
 
 
 

تقدم منصة تواصل فعالة وأدوات بحث 

 متطورة لمجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة 

شراكة بين "أبوظبي العالمي" و"لتس توك بيمنت" لتعزيز الابتكار في 

 التكنولوجيا المالية
 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2017سبتمبر  12أبوظبي، 

تعاونه مع شركة "لتس توك بيمنت" الأمريكية "إل تي بي"، لتعزيز تطوير مجتمع التكنولوجيا 

المالية ونمو مجالات الابتكار في تقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر 

اقليمية لفتح وبناء شبكات متكاملة للتواصل والتفاعل بين مجتمعات التكنولوجيا المالية المحلية وا

 والعالمية في المنطقة.

 

وتعد "إل تي بي"، أحد أبرز رواد الابتكار في التكنولوجيا المالية حول العالم، وتقديم الأدوات والنتائج 

البحثية للمشاركين في التكنولوجيا المالية من خلال منصتها المتخصصة "ميديكي" لتفعيل 

المالي، حيث عملت الشركة على مدار السنوات  التواصل وتطوير المجالات الابتكارية في القطاع

متصل بالتكنولوجيا المالية، كما تشاركت خبراتها  ا  قطاع 45الأربع الماضية في تتبع أكثر من 

بقطاع التكنولوجيا المالية والابتكار في المتخصصة، ومحتوياتها الغنية، ومعرفتها الواسعة 

 .العالمية الفعالياتو المؤتمرات كبير منعدد الخدمات المالية مع 

 

ي يعمل سوق أبوظب" وقال أميت جويل، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "إل تي  بي":

العالمي على إطلاق عدد من المبادرات المتميزة لتعزيز تطوير ونمو مجتمع التكنولوجيا المالية 

واتاحة المجالات الواسعة التي تقدمها منصتنا العالمية  هذه الشراكةفي المنطقة، ونأمل عبر 

والمتكاملة للابتكار في التكنولوجيا المالية "ميديكي"، في فتح آفاق واسعة للتعاون والعمل 

، حيث تعمل منصتنا كحلقة وصل تفاعلية ومبتكرة بين شركات التكنولوجيا مع السوق المشترك

والمستثمرين وغيرهم من الأطراف المعنية حول العالم. المالية الناشئة والمؤسسات المالية، 

ونتطلع لأن تساهم شراكاتنا مع المجتمعات المحلية في دفع عجلة نمو وتطور قطاع التكنولوجيا 

 المالية في المنطقة والعالم".

 

من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي 

: "تتطلب عملية بناء مجتمع تفاعلي حيوي ومتكامل للتكنولوجيا المالية خلق مجالات ميالعال

تعاون وشراكات متعددة على امتداد كل مرحلة مع كافة الأطراف المعنية من شركات ناشئة، 

ومصارف، ومؤسسات مالية، ومسرعات أعمال، ومستثمرين وهيئات تنظيمية محلية وعالمية 

 وغيرهم من الجهات".

 

https://letstalkpayments.com/


وأضاف: "نحن كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية حرصنا على تهيئة البيئة المناسبة والمنصة 

المميزة التي تتيح للمشاركين في التكنولوجيا المالية فرص تبادل الخبرات وتشارك الأفكار والرؤى 

ي لمع بعضهم البعض بما يساهم في تعزيز نمو تطبيقات التكنولوجيا المالية في القطاع الما

بالمنطقة. ونأمل أن تشكل شراكتنا مع "إل تي بي" اضافة جديدة لمجموعة شراكاتنا الاستراتيجية 

 الرامية لدعم مجتمعنا المتنامي للتكنولوجيا المالية".  

 

يذكر أن القدرات البحثية الكبيرة والشبكة العالمية الواسعة لمنصة شركة "إل تي بي" تتيح 

المالية والمشاركين في المنصات المتخصصة لسوق أبوظبي العالمي للمبتكرين في التكنولوجيا 

عديدة للدخول والاستفادة من شبكة دعم عالمي من  ا  مثل "المختبر التنظيمي"، فرص

المتخصصين والخبراء والمهنيين في القطاع المالي، والمستثمرين والمؤسسات المالية 

لال شراكتها مع سوق أبوظبي العالمي فرصة والتكنولوجية. كما ستتاح لشركة "إل تي بي" من خ

التطورات وفرص النمو العديدة المتوفرة في أبوظبي ودولة الإمارات  منالتعرف والاستفادة 

 والاقتصادات الناشئة في المنطقة.
 

 
 

 –انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن شركة "إل تي بي":

 

تعد شركة "لتس توك بيمنت" المعروفة اختصارا  بـ "إل تي بي"، شركة رائدة في مجال دعم ابتكار التكنولوجيا المالية 

وتوفير الخدمات والأدوات البحثية والتحليلية لمجتمع التكنولوجيا المالية والابتكار حول العالم. وتعد المنصة المبتكرة 

الابتكار في التكنولوجيا المالية، حيث توفر رؤية عميقة للقطاع وتقدم أدوات للشركة "ميدكي" مصدرا  هاما  لمجلات 

قطاع معني بالتكنولوجيا المالية. كما توفر قاعدة بيانات  45تحليلية متطورة وخبرات مهنية رائدة تتصل بأكثر من 

 يستخدمها المئاتثوقة شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية حول العالم، وهي منصة مو 7500تضم معلومات أكثر من 

من المؤسسات المالية والمستثمرين حول العالم لتحديد أفضل شركائهم والمستثمرين من قطاع التكنولوجيا 

المالية، كما تم استخدامها لدعم عدة مسرعات أعمال ومسابقات "هاكاثون" حول العالم. وتقدم شركة "إل تي بي" 

جالس الإدارة الساعين للاستفادة من الخبرات الواسعة والمعرفة خدمات استشارية متخصصة للقيادات وأعضاء م

 المتخصصة للشركة في التكنولوجيا المالية.

 
 
 

 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  .2015أكتوبر من عام 

في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من 

ي وريا  في ترسيخ مكانة أبوظبخلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  مح

كمركز رائد 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 

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

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

 من القانون الإنجليزي العام.

 

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

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

 مع مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 

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

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

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

احات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى "الغاليريا"، ومس

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

 في العاصمة أبوظبي.

 

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

 

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

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية  أطلق

. ويستعد السوق حاليا  لتنظيم قمة أبوظبي 2016وحقق مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

لقادم، كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم أكتوبر ا 23الأولى للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم 

بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر 

وظبي سوق أب ويواصلالتنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. 

تعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختلف الأطراف المعنية العمل لكز مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العالمي، كمر 

حول العالم لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على 

ل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز الاعتراف التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، ويعم

مختلف مجالات التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية. للمزيد من المعلومات 

حول قمة أبوظبي الأولى للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء زيارة الموقع 

 www.fintechabudhabi.comالإلكتروني:  

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 حجازيميرنا 

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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