
  

 

 لجعل أبوظبي مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في المنطقة

 سوق أبوظبي العالمي يطلق "المختبر التنظيمي" للتكنولوجيا المالية 
 

المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم بشكل أطلق سوق أبوظبي العالمي، : 2016نوفمبر  2أبوظبي، 

مع الإعلان عن بدء سريان أحكام إطار العمل التشريعي المتصل "المختبر التنظيمي"  مبادرة رسمي

. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب كشف السوق خلال مارس 2016 نوفمبر 2بالتكنولوجيا المالية منذ يوم 

ائداً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال الماضي عن خططه لجعل أبوظبي مركزاً ر 

تواصل خلالها سوق أبوظبي العالمي مع  التي مفتوحةالاستشارات الأفريقيا، وبعد استكمال فترة 

 في القطاع ومختلف الأطراف المعنية. شركات التكنولوجيا المالية داخل وخارج الدولة، والخبراء

 

متخصص وموجه  وتشريعي إطار عمل تنظيمي وق أبوظبي العالميويعد "المختبر التنظيمي" لس

لشركات التكنولوجيا المالية، وهو مصمم لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في قطاع الخدمات المالية بالدولة 

وهو  ،سواًء للشركات الجديدة في السوق أو المؤسسات المالية القائمة. ويتيح "المختبر التنظيمي"

تطوير واختبار وانتاج منتجاتهم وخدماتهم المتصلة للمشاركين  من نوعها في المنطقة،المبادرة الأولى 

بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة وُمحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض لأي أعباء 

 تنظيمية أخرى، حيث يمنح المشاركين فترة عامين لتطوير واختبار منتجات التكنولوجيا المالية.

 

وكشف سوق أبوظبي العالمي عن فتح باب المشاركة في "المختبر التنظيمي" بشكل رسمي بداية من 

من شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، حيث تستمر  المشاركةاليوم والبدء في استلام طلبات 

. ويمكن للمهتمين والأطراف المعنية الحصول على المزيد 2017يناير  31فترة تلقي الطلبات حتى يوم 

من التفاصيل والمعلومات حول "المختبر التنظيمي" وإطار عمله التشريعي عبر زيارة الموقع 

 authority/-regulatory-services-business/financial-http://www.adgm.com/doingالإلكتروني: 

 

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

لمختبر التنظيمي" اليوم خطوًة هامة وانجازاً جديداً لسوق أبوظبي العالمي، حيث لمسنا إطلاق "ا

وير نا لتطواسعة منذ الإعلان الأولي عن خطط الاهتمام الكبير بهذه المبادرة المتميزة من جانب قطاعات

 جيع وتطوير مختلف جوانبتشت جهودنا المستمرة للالتكنولوجيا المالية في أبوظبي. ولطالما شك  

كامل دولي متمالي الابتكار أحد التزاماتنا الراسخة، وجزًء من ثقافتنا في سوق أبوظبي العالمي كمركز 

 يسعى لخدمة مختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد في المنطقة".

 

الماضية، بالعديد من الأطراف المعنية سوق أبوظبي العالمي التقى خلال الأشهر الثمانية  وأوضح أن

بالتكنولوجيا المالية، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، ومجموعة من أبرز مراكز 

التكنولوجيا المالية عالمياً، بهدف التعريف بمجتمع عمل التكنولوجيا المالية في أبوظبي، مشيراً إلى أن 

ر بيئة عمل تنظيمية متكاملة لتمكين تأسيس وتحقيق نمو شركات  سوق أبوظبي العالمي طو 

 ونشر ابتكاراتهم في أبوظبي والمنطقة. التكنولوجيا المالية في السوق،

 

وأضاف تنج: "نتطلع لتلقي طلبات المشاركين في التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط 

ملة لتطوير وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم وشمال أفريقيا، للعمل ضمن هذه المنصة الجديدة والمتكا

      

http://www.adgm.com/doing-business/financial-services-regulatory-authority/


المنشودة. ونحن بدورنا سنواصل دعم كافة الشركات وقطاعات الأعمال والأطراف المعنية لممارسة 

أعمالهم بكفاءة عالية، والتغلب على تحديات مناخ العمل الحالي والمستقبلي، وتحقيق استدامة ونمو 

 أعمالهم في المنطقة".

 

لخدمات المالية تسعى لبناء مجتمع متكامل وبيئة عمل متميزة لقطاع يذكر أن سلطة تنظيم ا

التكنولوجيا المالية عبر مواصلة التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية بما يشمل، 

مسرعات الأعمال، ومراكز مساحات العمل المشتركة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات التكنولوجية 

والهيئات التنظيمية، والجمعيات المتخصصة، ومجتمع الشركات الناشئة. كما سيقوم سوق والمالية، 

أبوظبي العالمي خلال الفترة القريبة القادمة بتدشين بوابة الكترونية متكاملة للتكنولوجيا المالية، لتكون 

كافة المعلومات تزودهم بلمجتمع التكنولوجيا المالية حول المستجدات التنظيمية و اً شامل اً مرجع

 .المتاحةوالتفاصيل 

 

 -انتهى  -
 
 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 رسم توضيحي للمراحل الزمنية لإنجاز إطلاق "المختبر التنظيمي" للتكنولوجيا المالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

لاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال ا

 والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

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

سُيمك ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر 

 ليزي العام.إنجتنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون ال

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

وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، 

 وفقاً لاحتياجات السوق.

كلم  1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج 

ي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصص

مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه 

 أبوظبي. المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة

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

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