
 

 
 

 
 خبر صحفي

شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و"جلاس كيوب" لتطوير 

 التكنولوجيا المالية في أبوظبي
 

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، اليوم : 2016سبتمبر  25أبوظبي، 

مركز الأعمال "جلاس كيوب" لدعم تطوير بيئة ومجتمع التكنولوجيا المالية في اتفاقية شراكة مع 

أبوظبي. وتتيح الشراكة الجديدة إطار عمل لكلا الجانبين للتعاون والتشاور فيما يتصل بالابتكار 

والتطوير التكنولوجي في الخدمات المالية، وتشارك المعرفة وتبادل الخبرات وطرح المبادرات 

 تطوير وتنمية مجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة.التي تدعم 

 

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب إعلان سوق أبوظبي العالمي مؤخراً عن مقترح الإطار التشريعي 

ي في قطاع ق الابتكار التكنولوجطب  لتطبيق مبادرة "المختبر التنظيمي"، لتمكين الشركات التي ت  

حكمة وفعالة، حيث يعد الإطار التشريعي في بيئة عمل م   القيام بأنشطتهامن الخدمات المالية 

المقترح و"المختبر التنظيمي" المبادرة الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط 

 وشمال أفريقيا.

 

مك ن اتفاقية الشراكة كلاً من سلطة تنظيم الخدمات المالية و"جلاس كيوب" من التعاون لتفعيل  وت 

تأسيس وطرح مكاتب عمل مبتكرة في سوق أبوظبي العالمي موجهة مبادرات مشتركة مثل 

لرواد مشاريع التكنولوجيا المالية والشركات الابتكارية، بما يتيح لهم تبادل وتشارك الخبرات 

معارف، واختبار واطلاق منتجاتهم وحلولهم المبتكرة التي تستهدف قطاع الأعمال ضمن بيئة وال

م حكمة وذات تكلفة اقتصادية، حيث يقدم مركز أعمال "جلاس كيوب" حلول ومفاهيم عمل ريادية 

 لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة والناشئة.

 

اكة لتعزيز ريادة مشاريع التكنولوجيا المالية وسيعمل الطرفين كذلك على استغلال هذه الشر 

عبر مجالات التطوير المشترك مثل تصميم وتنظيم المبادرات التي تدعم خطط التكنولوجيا 

 المالية في أبوظبي، بالإضافة لرعاية برامج حاضنات الأعمال لأطراف أخرى. 
 

لعمل وبناء شراكات وتؤكد الشراكة مع "جلاس كيوب" على التزام سوق أبوظبي العالمي با

استراتيجية مع الأطراف المعنية الرئيسة في القطاع، للمساهمة بشكل مشترك في تشجيع ريادة 

 .الأعمال على المستوى المحلي، وتعزيز التطوير التكنولوجي والابتكار في الخدمات المالية

 

: ي العالميأبوظبوقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق 

"نحن نعيش اليوم في عالم يشهد تغيرات متسارعة لتأثير قوة التكنولوجيا على كافة مناحي 

ة وذات منظموامتلاك بيئة عمل ابتكارية لي درك سوق أبوظبي العالمي القيمة الكبيرة و الأعمال. 

تنافسية عالمية، تتيح للشركات العاملة في السوق تحقيق كافة أهدافها بما يتماشى مع متغيرات 

ومن المشجع رؤية جهود وانجازات سوق أعمالها واحتياجاتها المالية في أبوظبي والمنطقة. 

 أبوظبي العالمي المتصلة بتطوير التكنولوجيا المالية تحظى بالاحترام والتقدير".



 

 

 

 

قمنا  ,في إطار حرصنا على التواصل وبناء العلاقات مع الأطراف العالمية المعنية وأضاف: "

بالانضمام للاتحاد العالمي لمراكز التكنولوجيا العالمية كشريك للشبكة لتشارك الخبرات، وتعزيز 

لمالية ا الابتكار بما يرتقي بالخدمات المالية في القطاع وي سهل عملية دخول شركات التكنولوجيا

 لأسواق جديدة".

 

وأعرب تنج عن ترحيب سوق أبوظبي العالمي بانضمام "جلاس كيوب" لعائلة التكنولوجيا المالية 

في السوق، مشيراً لتقديم الشركة خبرات فريدة ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تدعم 

بشكل وثيق مع مجتمع التكنولوجيا المالية، مؤكداً سعي سوق أبوظبي العالمي على العمل 

"جلاس كيوب" وغيرها من الشركاء لتأسيس مجتمع حيوي ومستدام للتكنولوجيا المالية في 

 أبوظبي. 

 

 :من جانبه، قال بيرنارد لي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمركز أعمال "جلاس كيوب"

اعيه "يتطلع فريق عمل "جلاس كيوب" للعمل عن قرب مع سوق أبوظبي العالمي، ودعم مس

المستمرة لتعزيز مكانته كأحد أكثر المراكز المالية ديناميكيًة وابتكاراً في المنطقة، والمساهمة 

 في تمكينه من استقطاب كبرى شركات الخدمات المالية في العالم". 

 

ا أن سعدنا: "ي  وأضاف، فهد الأحبابي، المؤسس المشارك الآخر لـمركز أعمال "جلاس كيوب"

دعم سوق أبوظبي العالمي في تحقيق رسالته المتمثلة في جعل أبوظبي في  نادور بنساهم 

 وجهًة عالميًة رائدة لتمي ز الخدمات المالية واستقطاب الكفاءات المبدعة".  

 

يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية نشرت الأوراق الاستشارية لمقترح الإطار التشريعي 

ي، للحصول على آراء المختصين من القطاع حول أغسطس الماض 31للتكنولوجيا المالية يوم 

الإطار التشريعي المقترح بما يدعم الشركات، والمؤسسات والمشاركين في التكنولوجيا المالية 

الساعين لتطبيق الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة. ومن 

 سبتمبر الجاري. 26المقرر أن تنتهي فترة الاستشارات المفتوحة يوم 

 

 -انتهى  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المحررين: للسادةملاحظات 

 

 نبذة عن مركز أعمال "جلاس كيوب":

أول مركز أعمال في دولة الإمارات يعمل وفق مفهوم العمل الجماعي متعدد القطاعات ضمن "جلاس كيوب" يعد 

بيئة ومجتمع عمل خاصة ومتميزة. ويسعى "جلاس كيوب" لدعم وتحفيز النمو ضمن قطاعات الشركات، والشركات 

توفير أماكن عمل  الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الأعمال، والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، وذلك من خلال

مبتكرة وذات تصاميم جميلة تتميز بالتكلفة الاقتصادية والفعالية العالية، بما يتيح لأعضاء مجتمع الأعمال في 

 .وتحقيق التميز  فرص متعددة لبناء وتعزيز العلاقات"جلاس كيوب" 

 

لإدارة الفعالة للأعضاء، ويعمل المركز على ترسيخ ثقافة العمل ضمن مجتمع أعمال تفاعلي وتعاوني من خلال ا

وتنظيم فعاليات متخصصة لبناء العلاقات وتعزيز شبكات المعارف الشخصية، وتقديم دورات وبرامج تعليمية 

بشكل دوري، وعقد جلسات حوار بمشاركة متحدثين بارزين، ومنح المشاركين في المركز فرصة التواصل مع 

ترشاد بخبراتها من العاملين في عدد من كبرى الشركات مجموعة من أهم الشخصيات الملهمة التي يمكن الاس

 العالمية.

 

( أربعة مراكز أعمال تقدم خدماتها أو مازالت تحت التطوير، تتوزع 2016ولدى "جلاس كيوب" )حتى شهر سبتمبر 

كرة ألف قدم مربع تقدم فرص عمل مبت 200في مواقع استراتيجية في أبوظبي وتحتل مساحة اجمالية تقريبية تبلغ 

ومتميزة في بيئة متكاملة، الأمر الذي يجعل من "جلاس كيوب" أكبر جهة منفردة مزودة لمساحات ومواقع العمل 

 في دولة الإمارات.  

 

متابعة ، أو www.glassqube.comلرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: "، اجلاس كيوبللمزيد من المعلومات حول "

 صفحاتنا عبر فيسبوك، وانستغرام، وتويتر.

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة 

لى الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل ع

 وأفريقيا، وجنوب آسيا.

 

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

ة نشاطاتها ضمن بيئة خالية العالمي، سي مك ِّن  سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارس

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

 من القانون الإنجليزي العام.

 

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

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

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 

 

http://www.glassqube.com/


 

 

 

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

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

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

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

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

 حيوية في العاصمة أبوظبي.

 

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.

 

  www.adgm.com لومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المع

 

 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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