
   

 
 

 تضاعف عدد الطلبات المقدمة من المنطقة والعالم مقارنًة بالدفعة الأولى

طلب مشاركة في الدفعة الثانية من  22"أبوظبي العالمي" يتلقى 

 "المختبر التنظيمي"

 
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2017أغسطس  14أبوظبي، 

مالية لاتكنولوجيا الطلب مشاركة في الدفعة الثانية من "المختبر التنظيمي" من شركات  22تلقي 

ن م ضعف عدد طلبات المشاركة المستلمةو يعتبر هذا الرقم ة والمنطقة والعالم، الدول فيناشئة ال

 يوليو الماضي. 31بعد استكمال فترة تلقي المشاركات في الدفعة الثانية يوم لدفعة الأولى، وذلك ا

 

 تفي الدفعة الثانية من "المختبر التنظيمي" مجالات ابتكارية واسعة ضمّ  الحلول المقّدمةوشملت 

تطبيقات العملات المالية الافتراضية، وحلول الدفع، والتمويل الجماعي، وخدمات المستشار الآلي، 

وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية وغيرها من الحلول المبتكرة في الخدمات المالية، حيث 

من الشركات العاملة ضمن "المختبر  الجديدةوالانضمام للدفعة  ع المشاركون لقبول طلباتهميتطلّ 

لية لماالتنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي، والحصول على فرصة مميزة لتطوير وتجربة حلولهم ا

المبتكرة في بيئة آمنة ومحكمة قبل اطلاقها في السوق، ولعب دور فّعال في مجتمع التكنولوجيا 

 المالية المتنامي في دولة الإمارات والمنطقة. 

 

لى متعددة إ دولشركات من وتنوعت جنسيات مقدمي طلبات المشاركة في الدفعة الثانية لتضم 

جانب دولة الإمارات، شملت المملكة العربية السعودية، ومصر، ولبنان، والهند، وموريشيوس، وهونج 

 والولايات المتحدة الأمريكية.   ، وكندا،كونج، وسنغافورة، والمملكة المتحدة

 

: ميلوقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العا

"تلقينا أعداد مشاركات مضاعفة ومشجعة من شركات مبتكرة في التكنولوجيا المالية من دولة 

الإمارات والمنطقة والعالم. ولطالما اتبعنا نهجاً شاملاً ومعايير تقييم دقيقة لاختيار حلول التكنولوجيا 

ية الأسواق والقطاعات المالية المميزة والقادرة على تحقيق الاضافة النوعية لكفاءة ونمو وفاعل

 المالية". 

 

، وتعزيز ريادة سوق أبوظبي لدعم الابتكار  متكاملة وأضاف: "يمثل "المختبر التنظيمي" منصةً 

العالمي كمركز عالمي لدمج التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل التعاون بين المبتكرين 

يح ية لتحدي الابتكار في التكنولوجيا المالية ليتوالمؤسسات المالية. كما يأتي اطلاقنا مؤخراً لأول فعال

وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة  ،العديد من الفرص للمشاركين في "المختبر التنظيمي"

رات ، والاستفادة من الخبللتفاعل والتواصل البّناء مع أبرز قادة القطاع على مستوى المنطقة والعالم

 المتاحة". التوجيه وفرص الأعمالمجالات و

 

، كأول مبادرة من نوعها 2016وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق "المختبر التنظيمي" في نوفمبر 

على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في 

يدة للشركات الناشئة والجدالمنطقة، وتطوير الابتكار في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات سواءً 

أو المؤسسات المالية الناضجة. وضمت الدفعة الأولى من المشاركين في "المختبر التنظيمي" 

خمسة شركات هي "ناو موني"، و"تيتانيوم إسكرو"، و"كابيتا وورلد"، و"روبيكيو"، و"فاينليتكس". 

 



عم متكامل من فريق بد 2017ي المشاركون في برنامج "المختبر التنظيمي" منذ مايو ظوح

التكنولوجيا المالية لسوق أبوظبي العالمي حول الجوانب التنظيمية، كما تلقوا التوجيه والمشورة من 

 شركاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي للتكنولوجيا المالية.

 

بناء شراكات جديدة وفتح قنوات تواصل تعزيز جهوده الحالية ويذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل 

اون مستمرة مع مسرعات الأعمال، ومراكز مساحات العمل المشترك، والمؤسسات الأكاديمية وتع

والمالية والتكنولوجية، والهيئات التنظيمية، والجمعيات والمنظمات القطاعية المتخصصة، ومجتمع 

حيوي  مجتمعبهدف تطوير إطار عمل شامل ووغيرهم من الجهات المعنية،  الشركات الناشئة

 لتكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.لومتكامل 

 

للمزيد من المعلومات حول "المختبر التنظيمي"، الرجاء زيارة 

http://fintech.adgm.com/regulatory-laboratory/ وللمعلومات حول "تحدي الابتكار" في ،

أو   https://matchi.biz/Abudhabifintechالتكنولوجيا المالية وتسجيل المشاركة، الرجاء زيارة 

www.fintechabudhabi.com. 

 

 –انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

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

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

ها ضمن بيئة خالية من العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطات

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

 الإنجليزي العام.

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

لأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع الثروات، وإدارة ا

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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

قتصادية على المدى الطويل، حيث ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والا

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

 أبوظبي.

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

  www.adgm.com ق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول سو

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

http://fintech.adgm.com/regulatory-laboratory/
https://matchi.biz/Abudhabifintech
http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.adgm.com/


 راشد محمد الشعالي

 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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