
 

 

مذكرة تفاهم بين "تيكبرونيور أفريكا" وسوق أبوظبي العالمي لتطوير 

 مجتمع التكنولوجيا المالية في أفريقيا

 

وقعت "تيكبرونيور أفريكا"، شركة التطوير المجتمعي : 2017 يونيو 91، لاغوس، نيجيريا/أبوظبي

التي تستهدف تعزيز الابتكار والريادة لتحقيق آثار اقتصادية ملموسة في أفريقيا، مذكرة تفاهم 

مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، لتنمية ودعم برامج التكنولوجيا 

 المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

مبادرة "المختبر التنظيمي" يطلق ويعد سوق أبوظبي العالمي أول مركز مالي في المنطقة 

كإطار عمل متكامل لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، عبر الاخذ في الاعتبار المخاطر ونماذج 

بار ركات اختة تتيح للشمالعمل الفريدة للمشاركين في التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة عمل محك

دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة. ويحظى  وتطوير حلول شاملة ومبتكرة للتكنولوجيا المالية

المشاركون في "المختبر التنظيمي" بدعم مستمر وارشاد متواصل حول الشؤون التنظيمية، كما 

 يتمتعون بفترة عامين لتطوير واختبار حلولهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية.

يأتي " :نج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالميشارد تتوقال ري

 التزامنا المستمر بتعزيز شراكاتنا مع للتأكيد علىمع "تيكبرونيور أفريكا" توقيع هذه المذكرة 

 وتفعيل التعاون الدولي لتطوير الابتكار والارتقاء بقدراتمجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة، 

المشاركين في التكنولوجيا المالية. واليوم باتت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بفرص كبيرة 

ومعدلات طلب متنامية على الخدمات المالية، ونحن نأمل أن تساهم مجالات تعاوننا الوثيق 

اقنا ووعملنا المشترك مع المراكز الرائدة في التكنولوجيا المالية، في تعزيز مكانة وخبرات أس

وقدرة على تلبية احتياجات القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي المالية لتصبح أعلى كفاءة 

 والتنمية في المنطقة".

وأضاف: "تساهم هذه الشراكة الجديدة مع "تيكبرونيور أفريكا" في فتح آفاق جديدة، وخلق فرص 

ي بما يخدم خططتها التوسعية فأفريقيا وعديدة لشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 

 أسواق المنطقة ويدعم تحقيق أهدافها المنشودة".

مشاركته  على هامش، من جانبه، قال بولاجي فينيه، الرئيس التنفيذي لشركة "تيكبرونيور أفريكا

س قامة في مدينة لاجومفي فعالية برنامج "إم آي تي" لتسريع المشاريع الاقليمية المبتكرة ال
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 قدمهاتنحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية المميزة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي : ""النيجيرية

المبتكرين في التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في المنطقة، بما  هلرواد الأعمال الأفارق

لزيادة معدلات نمو الدمج المالي في القطاع بنسبة  2015يدعم هدف شركتنا التي تأسست في 

  . 2020بالمائة بحلول عام  30

يذكر أن الشراكة الجديدة بين "تيكبرونيور أفريكا" وسوق أبوظبي العالمي تتيح لشركات التكنولوجيا 

ل " للسوق عبر تقديم طلبات المشاركة من خلاالتنظيميالمالية الأفريقية المشاركة في "المختبر 

 امل وبيئة متكاملة لتطوير واختبار حلولهم"تيكبرونيور أفريكا"، والاستفادة من إطار تنظيمي ش

المبتكرة، والتمتع بفرص واسعة للدخول لأسواق المنطقة الخليجية، وأسواق رأس المال في 

الهيئات التنظيمية بالمنطقة والعالم. كما ستتيح "تيكبرونيور أفريكا" للمشاركين في "المختبر 

 التكنولوجيا المبتكرة في القطاع الماليفرص تطبيق حلولهم التنظيمي" من الشركات العالمية 

 الأفريقي.

 -انتهى  -

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن شركة "تيكبرونيور أفريكا": 

تهدف شركة "تيكبرونيور أفريكا" لتعزيز الابتكار والريادة التكنولوجية لتحقيق آثار اقتصادية ملموسة في أفريقيا. 

وتعمل الشركة بشكل وثيق مع الحكومات وشركاء المعرفة لتقديم برامج مسرعات أعمال تساهم في التنمية 

الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:  الاقتصادية وخلق فرص مهنية جديدة. للمزيد من المعلومات حول

www.techpreneurafrica.com 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

م، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العال

كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، 

 وجنوب آسيا.

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

مي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية العال

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

 من القانون الإنجليزي العام.

http://www.techpreneurafrica.com/
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ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة  وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في

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

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14)

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

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

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

 في العاصمة أبوظبي.

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

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

 

 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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