
 

 

 مايو ويستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة 10يتلقى الطلبات حتى 

 أبوظبي العالمي يطلق الدورة الثالثة للمختبر التنظيميسوق 
 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، كشف : 2018فبراير  25أبوظبي، 

عن إطلاق الدورة الثالثة من "المختبر التنظيمي" وبدء تلقي طلبات الدفعة الجديدة من شركات 

التكنولوجيا المالية الناشئة في الدولة والمنطقة والعالم، لتطوير وتقديم حلول وخدمات مالية 

خلال فترة تلقي طلبات المشاركة والمتوسطة، وذلك  مبتكرة تستهدف المشاريع الصغيرة

 العاشر من مايو القادم.  الممتدة حتى

 

هاماً في دعم خطط التحول والتنويع محوراً ويشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

من حجم الشركات العاملة في الدولة  %94الاقتصادي في دولة الإمارات، وهو يمثل أكثر من 

من حجم قوى العمل في القطاع  %86يوظف أكثر من وفقاً لإحصائيات وزارة الاقتصاد، كما 

 الخاص. 

 

ت واسعة أمام الشركات الصغيرة وفتحت التطورات المستمرة في التكنولوجيا المالية مجالا

ستخدام ا على سبيل المثال أتاحوالمتوسطة لتعزيز فرص التمويل والقيمة الاقتصادية، حيث 

 "برمجة التطبيقات المفتوحة" لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة البدء بتجربة واجهات

تمان هيلات ائلأغراض تحسين عمليات التحليل، وتقديم تس البيانات المؤسسية وتوظيف

متخصصة، والاستفادة من تقنيات التعلم الآلي لمعالجة البيانات التقليدية والبديلة لتحديد 

أفضلية تقديم الحلول الائتمانية، وتوفير الأساليب المبتكرة لعمليات "معرفة العميل"، وتعزيز 

 طة. للشركات الصغيرة والمتوس الحلول السحابية للإدارة المالية وإدارة المخاطر

 

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

: "يصنف المختبر التنظيمي اليوم كثاني أنشط بيئة تنظيمية حاضنة لشركات العالمي

التكنولوجيا المالية الناشئة في العالم. ونجحت هذه المبادرة في النمو بشكل مميزة خلال 

دوراتها السابقة لتنجح في الدورة الماضية من مضاعفة أعداد المشاركين، الأمر الذي يجعلنا 

 الدورة الثالثة واستقبال المشاركين الجدد".  نتطلع بحماس لانطلاقة

 

يلتزم سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه بتقديم خدماته المالية لقطاع الشركات وأضاف: "

الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف ريادته في المجالات الابتكارية لتسهيل الوصول للبيانات عبر 

امل تغيير شحداث إالاصطناعي بهدف  تقنيات واجهات "برمجة التطبيقات المفتوحة" والذكاء

نحن وفي تعاطي القطاع المالي مع التكنولوجيا المالية ذات الأهمية الاقتصادية المتزايدة. 

نواصل دوماً التأكيد على هذا الالتزام المتماشي مع معاني وقيم الريادة والابتكار وتمكين رواد 

 زايد". الأعمال الشباب، والمعبر أيضاً عن أهداف ورؤية عام

 



، كأول مبادرة من 2016يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أطلق "المختبر التنظيمي" في نوفمبر 

نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية 

الناشئة في المنطقة عبر توفير منصة متكاملة لتطوير واختبار الحلول والخدمات المالية 

نهج و وبشكل اقتصادي في إطار ضوابط تنظيمية محددةوآمنة بيئة محكمة  المبتكرة ضمن

مبنى على الحد من المخاطر، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيح لها دمج تقنياتها مع 

 البيانات المصرفية واختبار مدى ملائمتها وفاعليتها.

 

 www.fintech.adgm.comروني ويمكن المشاركة في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكت

 .fintech@adgm.comأو التواصل عبر البريد الإلكتروني 

 
 

-انتهى  -  

 

 ملاحظات للسادة المحررين

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

 في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يرؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب للمال والأرائد 

 .وغيرها من مناطق العالم آسيا

 

ات سلطة تنظيم الخدمولطة التسجيل، سمستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

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

السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في 

بتكار ، والاالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتكزات قوة أبوظبي تشمل مجالات رئيسة تعتمد على مرت

أطر ع بعمل تتمتممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  المالي. ويتيح  سوق أبوظبي

 لعمومنون اقاتنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

  الإنجليزي.

 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في 

 انفستور".أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال 

 

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

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

معلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة للمزيد من الوفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الموقع الإلكتروني
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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 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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