
 

 

 

 لتطويريوقعان مذكرة تفاهم لابز"  6"فلات وسوق أبوظبي العالمي 

 التكنولوجيا المالية

 
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة  :2016مايو  30أبوظبي، 

مايو الجاري حول الابتكار وتطوير التكنولوجيا في الخدمات  25لابز" يوم  6تفاهم مع "فلات 

 المالية، لتطوير مجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي.

 

مؤخراً عن مقترح "المختبر ويأتي توقيع المذكرة في أعقاب إعلان سوق أبوظبي العالمي 

التنظيمي"، ليكون بمثابة إطار عمل مصمم خصيصاً لتمكين الشركات التي تطبق الابتكار 

التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية "المشاركين في التكنولوجيا المالية" من القيام بأنشطتهم 

ة الأولى من نوعها على في بيئة عمل محكمة وذات تكلفة فعالة، حيث يعد هذا المقترح المبادر 

 مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

لابز" لتسخير خبرات  6وتتيح الشراكة الجديدة إطار عمل لسلطة تنظيم الخدمات المالية و"فلات 

تدعم بشكل استراتيجي تطوير وتنمية مجتمع  ومعارف كلا الجانبين لبناء وطرح مبادرات

 بوظبي العالمي، وأبوظبي والمنطقة.التكنولوجيا المالية في سوق أ

 

 تيجية معوتؤكد هذه المذكرة على التزام سوق أبوظبي العالمي بالعمل وبناء شراكات استرا

ة في القطاع، للمساهمة بشكل مشترك في تشجيع ريادة الأعمال على الأطراف المعنية الرئيس

 دمات المالية. المستوى المحلي، وتعزيز التطوير التكنولوجي والابتكار في الخ

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

كأحد شركائنا الاستراتيجيين في تأسيس  "لابز 6فلات مع "  توقيع" نحن سعداء بال العالمي:

التي تتواجد في أبوظبي،  "لابز 6فلات "مجتمع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. وتحظى 

بالتقدير لنجاحها والتزامها وخبرتها في تسريع الأعمال التكنولوجية في المنطقة. والأهم من ذلك 

سعينا لتعزيز بناء بيئة عمل ريادية تدعم نمو التكنولوجيا المالية في هو مشاركتهم لنا في 

خلال المستقبل  "لابز 6ت فلا"المنطقة. ونحن نتطلع لإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع 

 القريب".

 

يسعدنا العمل : "لابز" أبوظبي 6لشركة "فلات  التنفيذيمن جانبه، قال فيكتور كيرياكوس، المدير 

بشكل وثيق مع سوق أبوظبي العالمي لبناء وتنمية مجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي 

ادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات. وكجزء من رسالتنا فنحن نقوم بتسريع ري

وشمال أفريقيا، وللنجاح في تقديم هذه الرسالة فإننا بحاجة لوجود عقول تتسم بالتعاون، ولذلك 

 فإننا سعداء بأن وجدنا في سوق أبوظبي العالمي الشريك الذي ُيقّدر العمل المشترك".

 

يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية نشرت الأوراق الاستشارية لمقترح تأسيس "المختبر 



 

، للحصول على آراء المختصين من القطاع حول إطار العمل 2016مايو  10التنظيمي" يوم 

التنظيمي للتكنولوجيا المالية بما يشمل مبادرة "المختبر التنظيمي"، حيث تتيح هذه المبادرة 

اتهم التمتع بفترة عامين لتطوير واختبار وإطلاق منتجلمشاركين في التكنولوجيا المالية المقترحة ل

على أهداف سلطة تنظيم الخدمات المبادرة المقترحة  وخدماتهم ضمن بيئة محكمة. كما تؤكد

المالية في تطوير قطاع خدمات مالية مستقر ومستدام في أبوظبي، وتشجيع الابتكار ضمن 

عمها ضمانات تنظيمية للمخاطر المتناسبة. ومن المقرر أن تنتهي فترة ضوابط محددة تد

 .2016يونيو  13الاستشارات المفتوحة يوم 

 
 

 -انتهى  -

  
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

في عاصمة دولة الإمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في  دوليالمركز المالي ال، يتأسس سوق أبوظبي العالم

 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 2013عام 

 

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي 

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

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

نوب يقيا، وجللأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفر 

 آسيا.

 

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

من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية  ئهالعالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضا

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

 من القانون الإنجليزي العام.

 

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

 من إطلاق المزيد من النشاطاتالثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن 

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 

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

بوظبي"، ز أمرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزون تضمنكلم مربع(، وت 1.14)

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

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

، وكوجهة دوليخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسي

 حيوية في العاصمة أبوظبي. 
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