
   

 
 

 

يوليو القادم 31حتى مايو  16من فتح باب تلقي طلبات المشاركات الجديدة   

سوق أبوظبي العالمي يعلن أسماء خمسة مشاركين في المختبر 

 التنظيمي
 

 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن أسماء 2017مايو  15أبوظبي، 

محلية وعالمية ناشئة للتكنولوجيا المالية من الدفعة الأولى المشاركة في "المختبر خمسة شركات 

التنظيمي" تقدم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة. ويعد "المختبر التنظيمي" لسوق 

ي، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم إطار عمل تنظيمي متكامل، أبوظبي العالم

 وتتيح ترخيص وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من تطوير وتجربة حلولهم في بيئة محكمة

 .وآمنة

 

تم استلامها ضمن طلبات شركة  11المشاركين الخمس من مجموع طلبات واجازة طلبات وتم اختيار 

لدفعة الأولى من المشاركين في "المختبر التنظيمي"، حيث تم تسجيل الشركات المختارة في ا

 ة.تطبيقات التكنولوجيا الماليب المتصلةالبرنامج للبدء بتطوير منتجاتهم وحلولهم المبتكرة 

 

نرحب " :وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي

لمختبر التنظيمي من الشركات التي أثبتت بنجاح معرفتها في ابالمجموعة الأولى من المشاركين 

. وسيتمكن المشاركون خلال فترة العامين القادمين المبتكرةلاحتياجات السوق عبر تطوير حلولهم 

لعالمي ا، والاستفادة من دعم سوق أبوظبي ومنتجاتهممن التركيز على تطوير وتحسين تقنياتهم 

وللمنطقة حيث  وتعد المسيرة الأولى للبرنامج هامة لنا. أفضل الحلولوشركاءه لهم لاختبار وتطبيق 

 نوّجه خلالها الدفعة الأولى من شركات التكنولوجيا المالية خلال البيئة التنظيمية لتطوير ابتكاراتهم".

 

 من في المختبر التنظيمي بداية   وأضاف: "فتحنا باب تلقي الطلبات للدفعة الثانية من المشاركات

لناشئة ا مايو، وذلك نظرا  للتفاعل الايجابي والتشجيع الذي لمسناه من شركات التكنولوجيا المالية 16

، القادم يوليو 31ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي الطلبات حتى يوم  ومؤسسات القطاع المالي.

المحلية والعالمية لتقديم حلولهم المبتكرة والانضمام ونرحب بمشاركة شركات التكنولوجيا المالية 

 للمختبر التنظيمي".

 

يم تحليل البيانات لتقييم مخاطر الائتمان، وتقد بما يضموتتنوع ابتكارات الشركات الخمس المختارة 

 ةالمالية الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي بالهوية الرقمية، وحلول ترويج الخدمات المالي الاستشارات

لفئة الأفراد الغير متعاملين مع البنوك، والعملات الإلكترونية والخدمات التي تعزز كفاءة الاستقرار 

وإدارة المخاطر التشغيلية. وسيتمتع المشاركون بدعم متخصص من فريق التكنولوجيا المالية في 

ين مع مشرف سوق أبوظبي العالمي حول الشؤون التنظيمية، كما ستتاح لهم مجالات تواصل واسعة

 وموجهين من شركاء السوق في مجتمع التكنولوجيا المالية.

 

وهي شركة توظف تقنيات الهواتف المتحركة  وتم اختيار شركتين من دولة الإمارات هما "ناو موني"،

لتحسين حياة العمال ذوي الدخل المنخفض العاملين في الدولة، حيث تقوم الشركة بمساعدة العمال 

 



للوصول للخدمات المصرفية والتحويلات النقدية التي تكون في العادة بعيدة عن متناول أيديهم، 

بطاقات الخصم، والتحويلات بشكل مباشر عبر وتزويدهم بوصول مباشر لحساباتهم المصرفية، و

سابات حوهي تقدم خدمات  لشركة ومركز الخدمات. وتم أيضا  اختيار شركة "تيتانيوم إسكرو"،تطبيق ا

الضمان المؤتمتة التي تهدف لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة، وتحقيق استقرار التدوير النقدي 

 ها والخدمات المقدمة لعملائها.لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز عمليات

 

 تعمل على أتمتة سلسلة ومن الهند تم اختيار شركتي "كابيتا وورلد"، وهي منصة رقمية متكاملة

قيمة القرض بشكل كامل بداية  من مرحلة التقديم للحصول على القرض، وتقييم الائتمان، ومراقبة 

ل القرض، استكمال كافة المعاملات بشك الائتمان بعد الصرف. وتتيح المنصة للمستخدم الباحث عن

إلكتروني عوضا  عن الزيارة الشخصية لأفرع البنوك، حيث تقوم المنصة بتحليل المدخلات والتحقق 

من مستويات مخاطر الائتمان، ومن ثم ربط طالب القرض مع عدد من المصارف المسجلة في 

 إلكتروني لمقدم الطلب.المنصة والتي تتماشى قابليتها لتحمل المخاطر مع الملف ال

 

شركة "روبيكيو"، وهي منصة إلكترونية تربط المصارف مع الأطراف   وشمل الاختيار أيضا  من الهند

الباحثة عن التمويل والقروض من خلال عمليات تمويل ذكية، وتمكن الأفراد والشركات الصغيرة 

والمتوسطة من الوصول السهل للمصارف عبر مجموعة من منتجات القروض وبطاقات الائتمان. 

بين المقرضين والمقترضين عبر تقديم العديد من خيارات وتسعى المنصة لتحقيق تواصل فعال 

 تمويل رأس المال.

 

ومن الولايات المتحدة الأمريكية تم اختيار شركة "فاينليتكس"، وهي منصة متخصصة في تقديم 

التي تساعد المتعاملين على تنمية ثرواتهم، وتخفيف المخاطر، الاستشارات المالية الإلكترونية 

 الحيازات، وتحديد المنتجات المتميزة وفرص الاستثمار الجديدة. والتوفير وتحسين

 

ويبدأ سوق أبوظبي العالمي في تلقي الدفعة الثانية من طلبات المشاركة في "المختبر التنظيمي" 

يوليو القادم. ويعد السوق أول هيئة تنظيمية في الشرق  31مايو الجاري وحتى  16خلال الفترة من 

تنظيمية للتكنولوجيا المالية، وأول جهة تطلق مبادرة "المختبر  ا  يا تطبق أحكامالأوسط وشمال أفريق

التنظيمي" لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في 

دولة الإمارات بين الشركات المالية الجديدة والمتواجدة في السوق. ويتيح "المختبر التنظيمي" 

ذ في ، وذلك بعد الاخةللمشاركين تطوير واختبار منتجاتهم وحلولهم المبتكرة في بيئة آمنة ومحكم

 لبسيطةا الاعتبار نموذج العمل الفريد المتبع، والمخاطر المتعلقة، وبعد تحديد المتطلبات التنظيمية

اركين فترة المش . ويمنح "المختبر التنظيمي"كاملةتنظيمية المفروضة، التي لا تفرض أي متطلبات 

 عامين لاستكمال تطوير واختبار المنتجات وتحقيق جاهزية إطلاقها بشكل كامل في الأسواق.

  
  

 –انتهى  -
 

 

 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:



 21الأعمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة  فتح

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

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

الصناديق السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر

 للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ية، ومحاكم سوق أبوظبي ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المال

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 تستمد قواعدها من القانون 

 الإنجليزي العام.

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

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

 مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العالمي في جز 

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

ز "الغاليريا"، جزئة فاخرة في مركمقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر ت

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.

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

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

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 اليراشد محمد الشع

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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