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        لدعم خطة التكنولوجيا الماليةلدعم خطة التكنولوجيا الماليةلدعم خطة التكنولوجيا الماليةلدعم خطة التكنولوجيا المالية
        

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وجامعة : : : : 2016201620162016    يونيويونيويونيويونيو    6666أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، 
التكنولوجيا المالية في  مجتمعو بيئةتطوير لدعم  2016 يونيو 6نيويورك أبوظبي، مذكرة تفاهم يوم 

ويأتي توقيع المذكرة في أعقاب إعABن سوق أبوظبي العالمي مؤخراً عن مقترح "المختبر أبوظبي. 
ثابة إطار عمل مصمم خصيصاً لتمكين الHIكات التي تطبق اAFبتكار التنظيمي"، ليكون بم

التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية من القيام بأنشطتهم في بيئة عمل محكمة وذات تكلفة 
فعالة، حيث يعد هذا المقترح المبادرة اTFولى من نوعها على مستوى منطقة الHIق اTFوسط 

  وشمال أفريقيا.
  

الجديدة إطار عمل لسلطة تنظيم الخدمات المالية وجامعة نيويورك أبوظبي لتسخير وتتيح الHIاكة 
 بيئةوطرح مبادرات تدعم بشكل استراتيجي تطوير وتنمية  الجانبين لبناءكAB  ةخبرات ومعرف

  مجتمع التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، وأبوظبي والمنطقة.و
  

وق أبوظبي العالمي بالعمل وبناء `Hاكات استراتيجية للمساهمة وتؤكد هذه المذكرة على التزام س
في تشجيع ريادة اTFعمال على المستوى المحلي، وتعزيز التطوير وفعال بشكل مشترك 

التكنولوجي واAFبتكار في الخدمات المالية. وسيقوم فريق سلطة تنظيم الخدمات المالية من جانب 
معرفة والخبرة حول المواضيع المتصلة بالتكنولوجيا سوق أبوظبي العالمي بتوفير مجاAFت ال

المالية لمجتمع رواد اTFعمال في جامعة نيويورك أبوظبي المهتمين بالتكنولوجيا المالية، حيث 
الفريق رواد اTFعمال في التكنولوجيا المالية والمشاركين فيها بجامعة نيويورك أبوظبي سيساعد 

  المتطلبات التجارية أو التنظيمية المتعلقة بأنشطة أعمالهم.وغيرها من الجهات، على فهم ومعرفة 
  

تقديم فرص تدريبية حول ريادة اTFعمال لعبر هذه الHIاكة بدورها وتسعى جامعة نيويورك أبوظبي 
وتطوير المهارات للمشاركين المنتمين لمنصة "المختبر التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي. كما 
ستشارك الجامعة كذلك في تصميم وتنظيم الفعاليات المتصلة بالتكنولوجيا المالية لسوق 

بتوظيف قنواتهم القيام A الطرفين كB يعتزمو أبوظبي العالمي، والبرامج الحوارية والتفاعلية. 
  للترويج المشترك للبرامج والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية. ومنصاتهم الرقمية

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

التكنولوجيا المالية، حيث يسهم كل بجامعة نيويورك أبوظبي كأحد `Hكائنا الرئيسيين في نرحب "
طرف معني بلعب دور هام وفريد في جعل اkFمارات مركزاً للتكنولوجيا المالية. وحقق فريق عمل 

  ".باkFعABن عنها قريباً في هذا الصدد سنقوم سوق أبوظبي العالمي إنجازات هامة وجادة 
  

رات يسعى لتطوير برامج ومباد: "لطالما كانت جامعة نيويورك أبوظبي طرفاً داعما وأضافوأضافوأضافوأضاف
المالية والمشاركين فيها. ونتطلع  امعتمدة عالمياً وذات خصوصية محلية لدعم مجتمع التكنولوجي

 



مجتمع حيوي ومستدام بيئة للعمل بشكل وثيق مع الجامعة والمزيد من الHIكاء لتأسيس 
  للتكنولوجيا المالية في أبوظبي".

  
نائب مدير جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة اTFعمال نائب مدير جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة اTFعمال نائب مدير جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة اTFعمال نائب مدير جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة اTFعمال من جانبه، قال راميش جاغاناثان، من جانبه، قال راميش جاغاناثان، من جانبه، قال راميش جاغاناثان، من جانبه، قال راميش جاغاناثان، 

تلتزم جامعة نيويورك أبوظبي بتطوير مجتمع يتسم بالتنافسية العالمية، واAFبتكار " واAFبتكار:واAFبتكار:واAFبتكار:واAFبتكار:
والريادة في اTFعمال بأبوظبي، ولذلك فإننا مHrورون بالHIاكة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية 
لسوق أبوظبي العالمي لتحقيق الريادة في مجتمع التكنولوجيا المالية. ويدعم إطار عمل "المختبر 

نظيمي" لسوق أبوظبي العالمي رسالة مختبر "فكرة" التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، والذي الت
يشكل منصة لريادة اTFعمال تسعى kFبراز اAFبتكارات وتHrيع أعمال المشاريع الناشئة. ونتطلع عبر 

شاريع لتحفيز الم متصلة بالتكنولوجيا المالية لتطوير استراتيجيات وبرامج ومبادرات هذه الHIاكة
  والHIكات الناشئة المرتكزة على التكنولوجيا المالية في المنطقة".

  
يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية نHIت اTFوراق اAFستشارية لمقترح تأسيس "المختبر 

، للحصول على آراء المختصين من القطاع حول إطار العمل 2016مايو  10التنظيمي" يوم 
ة بما يشمل مبادرة "المختبر التنظيمي"، حيث تتيح هذه المبادرة التنظيمي للتكنولوجيا المالي

التمتع بفترة عامين لتطوير واختبار وإطABق منتجاتهم المقترحة للمشاركين في التكنولوجيا المالية 
المبادرة المقترحة على أهداف سلطة تنظيم الخدمات  وخدماتهم ضمن بيئة محكمة. كما تؤكد

دمات مالية مستقر ومستدام في أبوظبي، وتشجيع اAFبتكار ضمن المالية في تطوير قطاع خ
ضوابط محددة تدعمها ضمانات تنظيمية للمخاطر المتناسبة. ومن المقرر أن تنتهي فترة 

  .2016يونيو  13اAFستشارات المفتوحة يوم 
  
 

  - انتهى  -
  

  ::::أبوظبيأبوظبيأبوظبيأبوظبي    نيويوركنيويوركنيويوركنيويورك    جامعةجامعةجامعةجامعة    فيفيفيفي" " " " فكرةفكرةفكرةفكرة""""    مختبرمختبرمختبرمختبر    عنعنعنعن    نبذةنبذةنبذةنبذة

 تطوير وتHrيع تمكين بهدف أبوظبي نيويورك جامعة في اTFعمال وريادة اAFبتكار لدعم برنامجاً " فكرة" مختبر يمثل
 المجتمع وأفراد الجامعة طلبة لتزويد" فكرة" مختبر ويسعى.  اkFمارات بدولة اTFعمال مجال في ريادي ومجتمع بيئة

 وصقل المهارات، وبناء لتطوير الABزمة والموارد اTFعمال، بريادة المتصلة التعليم ومجاAFت الHwوري، الدعم أنواع بكافة

 أهدافه لتحقيق" فكرة" مختبر ويسعى. متوازنين نمو ومستويات تأثير ذات منتجات أو خدمات kFنتاج والوصول اTFفكار،

 ورالجمه وا`Hاك ابداعاتهم، ودعم الطموحين اTFعمال رواد مع العمل تشمل المتنوعة اTFساليب من مجموعة عبر

 .تقديمها يتم التي المجتمعية البرامج في المعنية والجهات المؤسسات من والHIكاء

    نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

تأسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اkFمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في 
  .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة اTFعمال في يوم 2013عام 

وجاء إطABق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اkFمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي 
العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي اAFقتصادية، حيث يلعب السوق، من خABل موقعه 

دية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد اAFستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيا
  لTBعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع اAFقتصادات المتنامية في الHIق اTFوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

أبوظبي ومن خABل سلطاته المستقلة الثABث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 
العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الHIكات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 
الHwائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تHIيعية تستمد قواعدها من 

  القانون اkFنجليزي العام.



شكل مبدئي في ثABثة مجاAFت رئيسية، هي: الخدمات الم�Hفية الخاصة، وإدارة وينشط سوق أبوظبي العالمي ب
الثروات، وإدارة اTFصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطABق المزيد من النشاطات 

  مع مرور الوقت، وفقاً AFحتياجات السوق.

هكتار  114ي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وه
كلم مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14(

ركز وأول مقر خارج الوAFيات المتحدة اTFمريكية للمستشفى التخص�� "كليفABند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في م
"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة اTFولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية واAFقتصادية على المدى 
الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 

  في العاصمة أبوظبي. 

  www.adgm.comأبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اkFلكتروني:للمزيد من المعلومات حول سوق 
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