
 

 خبر صحفي  

 نج على تصريح خدمات مالية يحصول هالو انفست

  من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

 

نج، وهي شركة تقنية مالية )فنتك( عالمية رائدة يقع  يأعلنت هالو انفست  :   2023  فبراير   21أبوظبي، 

، اليوم عن حصولها على تصريح خدمات مالية  ةالمتحدة األمريكيمقرها الرئيسي في شيكاغو، الواليات  

 . 2023يناير   19من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والذي يسري اعتبارا من 

هالو   • تكنولوجيا  من  االنتفاع  من  المختصين  المستثمرين  المالية  الخدمات  تصريح  سيمكن 

ة مثل  الوقائيي تسعى الى اتاحة الوصول الى االستثمارات  نج الحاصلة على جوائز، والت يانفست

 السندات المهيكلة، للجميع. 

 

نج تعزيز مكانة سوق ابوظبي العالمي كمركز ابتكار عالمي رائد لمزاولة  يهالو انفستتتضمن خطط   •

 النشاطات الخاضعة للرقابة في المنطقة.  

نج العالمية  يوسيعمل المكتب المتخصص والوجود الموسع في المنطقة على دعم نمو بصمة هالو انفست

، حيث سيعمل فريق ابوظبي على متابعة تحقيق أهداف هالو الرامية لوقف  الوقائيفي خارطة االستثمار  

قصارى جهدها   وبذل  المهيكلة  المنتجات  كفاءة.     إلنشاءمجال  أكثر  باستخدام  أسواق  وستعمل هالو، 

التكنولوجيا الرائدة في المجال الخاصة بها على تغيير عالم االستثمار بجعل سوق االستثمار الوقائي متاح  

 ع من خالل الشفافية والكفاءة واالبتكار المالي.  للجمي

في   االستثمار  لحلول  والمخصصة  اإلصدارات  المتعددة  األولى  التكنولوجيا  منصة  انفستينج  هالو  تعتبر 

بيجو كوالثاكال وجيسون   األمريكية.  تأسست هالو من قبل  المتحدة    2015بارسيما في عام  الواليات 

 فرص االستثمار المؤثرة التي لم تكن متاحة سابقا لمعظم المستثمرين.    بهدف توفير إمكانية الوصول الى

ر،  مليون دوال  100بقيمة تزيد عن    C، أعلنت هالو انفستينج عن دورة تمويل من الفئة  2021في أكتوبر  

بنك عالمي يعملون كشركاء لها، األمر الذي مكن هالو من انشاء سوق يعتبر حلقة وصل ما    30ولديها  

والمستثمرين   المستشارين  المالية  في  بين  المؤسسات  تعرضها  التي  الوقائية  االستثمار  منتجات 

هيكلة وكذلك  يمكن للمستثمرين من خالل منصة هالو الوصول بسهولة الى المنتجات الم ، حيث  العالمية

نوعها من  فريدة  محافظ  انشاء  لتحليل حلول  األدوات  من  متكاملة  الطلب    لمجموعة  وتصميمها حسب 

 وتنفيذها. 

بتصريح الخدمات المالية يصرح لهالو انفستينج ام أي ايه ليمتد مزاولة النشاطات الخاضعة للرقابة في  

والتعامل في االستثمارات طبقا لالئحة    سوق أبوظبي العالمي، ومنها ترتيب الصفقات في االستثمارات

 .  2015الخدمات المالية واألسواق لسنة 

بأنه "شرف لهالو أن تكون جزءا من اقتصاد الصقر،    جيسون باريسما، رئيس هالو انفستينجوقد صرح  

لتكون أبوظبي هي نقطة انطالقنا نحو خلق أثر إيجابي عالمي.  إن صناعة السندات المهيكلة بحاجة  

تحقيق هذا التوقف  من  هالو  ولن تتمكن  من الشفافية والكفاءة وبحاجة ألن تكون متاحة بشكل أكبر    لمزيد

سوق أبوظبي العالمي لشركات التكنولوجيا المالية )الفنتك(  والتقدم التي يوفرها  دون االبتكار والفرصة  

 مثل هالو". 

العالمي وأفاد   ابوظبي  سوق  في  األسواق  رئيس  رامامورثي،  أبوظبي    ارفيند  سوق  "يسر 

المالية   التكنولوجيا  البيئي التقدمي الذي يمكن شركات  الترحيب بهالو انفستينج في نظامها  العالمي 

العالمية من النمو والتوسع في المنطقة. إن تقديم منتجات هالو وخدماتها الكلية التي تسد هذه الحاجة  

تركيزه على االبتكار المالي.  ويعتبر سوق  قتصاد أبوظبي والالشركات العالمية  انجذاب  هو شاهد على  

 . ة راسخة وخاضعة للرقابة تتيح للشركات التقدم والنمو"يفي رعاية بيئة تقدم ا  أبوظبي رائد



 

انفستينج وأضاف   هالو  في  أول  تنفيذي  رئيس  حسين،  "نحن    ،صادق 

وإنه لشرف    من سلطة تنظيم الخدمات المالية.    3Aسعيدون وممتنون لحصولنا على رخصة من الفئة  

ابداعا، سوق أبوظبي العالمي.  ونتطلع لنكون جزءا من  عظيم لنا أن نكون جزءا من المركز المالي األكثر  

هالو   حلول  بإدخال  وذلك  العالمي  ابوظبي  لسوق  النمو  الدائب  البيئي  الجوائز  النظام  على  الحاصلة 

تغيير ال إلحداث تهدف يق رؤية قيادتنا التي  تحقللالستثمارات الوقائية الى دولة االمارات العربية المتحدة و

 قبل تحقيق األرباح."  

 عناوين التواصل مع االعالم: 

 هالو انفستينج ام أي ايه 
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