
 

 

 أكتوبر 14قبل  للمشاركةدعوة شركات التكنولوجيا المالية 

سوق أبوظبي العالمي يبحث مقترحات حول عمل الشبكة العالمية 

 للابتكار المالي
 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي،  طرح: 2018أغسطس  7أبوظبي، 

لتلقي استشارية مشتركة بالتعاون مع سلطة السلوك المالي البريطانية "إف سي إي"،  ورقة

ملاحظات وآراء شركات "المختبر التنظيمي"، والمشاركين في التكنولوجيا المالية والمجتمع 

حول مهام وتفاصيل عمل مبادرة "الشبكة ، ةأبوظبي ودولة الإمارات والمنطق المالي في

هيئة تنظيمية  11" التي أسستها مؤخراً السلطة البريطانية بمشاركة العالمية للابتكار المالي

 أكتوبر القادم. 14مالية عالمية، وذلك قبل يوم 

ويأتي طرح الورقة الاستشارية في أعقاب نشر سلطة السلوك المالي البريطانية لوثيقة شاملة 

في فبراير الماضي حول مقترح تأسيس مبادرة عالمية لتطوير البيئات الحاضنة لشركات 

دمة لتفعيل وتضمينها الخطوات القا ،التكنولوجيا المالية في الهيئات التنظيمية المعنية

وإطلاق هذه المبادرة التي تستهدف بناء شبكة متكاملة تضم الهيئات التنظيمية والأطراف 

وتواصل فعال بين هيئات تنظيم لتوفير مجالات تعاون  ،لتكنولوجيا الماليةتطوير ابالمعنية 

تطوير سياسات الابتكار والحلول التنظيمية، وتمكين شركات بهدف  التكنولوجيا المالية العالمية

التكنولوجيا المالية من اختبار تقنياتها المبتكرة عبر منصات عدة هيئات تنظيمية في ذات 

 الوقت.

رد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: وقال ريتشا

"يأتي تعاوننا مع سلطة السلوك المالي البريطانية لطرح هذه الورق الاستشارية بهدف تعزيز 

ونحن  قطاع التكنولوجيا المالية وخلق فرق جديدة للنمو والابتكار في تقديم الخدمات المالية.

نتمتع في سوق أبوظبي العالمي اليوم بخبرة غنية اكتسبناها من تجربتنا الناجحة بطرح مبادرة 

"المختبر التنظيمي" كأول بيئة منظمة حاضنة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في 

المنطقة، ما جعلنا ندرك تماماً احتياجات وتطلعات المؤسسات المالية والمشاركين في 

 وجيا المالية".التكنول

وأضاف: "نحن ملتزمون دوماً، كمركز مالي للتكنلوجيا المالية، بتطوير مجتمع متكامل وحيوي 

لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة بما يدعم استدامة طرح حلول وتقنيات مبتكرة تلبي 

شراكتنا مع  احتياجات المتعاملين ومختلف الأطراف المعنية محلياً وعالمياً. ونتطلع لتعزيز

سلطة السلوك المالي البريطانية وغيرها من الهيئات العالمية المعنية لتقديم منصة متكاملة 

 ومتعددة الأسواق بما يدعم نمو وانفتاح وشمولية مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي".

 



جية يقوم بشكل مستمر ببناء شراكات وعلاقات تعاون استراتيكر أن سوق أبوظبي العالمي يذ

نشر مع أبرز المراكز المالية العالمية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية لتطوير و

، كما يسعى عبر عضويته في الشبكة على مستويات أوسع تطبيق حلول التكنولوجيا المالية

 العالمية للابتكار المالي لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع نظرائه من الهيئات التنظيمية بما

 والعالم. مالية في دولة الإمارات والمنطقةتطوير التكنولوجيا اليخدم نمو و

 

 –انتهى  -

 ملاحظات للسادة المحررين:

 
 أبوظبي العالمي: المختبر التنظيمي لسوقنبذة عن 

، كأول مبادرة من نوعها على مستوى الشرق 2016سوق أبوظبي العالمي "المختبر التنظيمي" في نوفمبر  أطلق

الأوسط وشمال أفريقيا لدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة عبر توفير منصة متكاملة 

وآمنة بشكل اقتصادي على مدار عامين لتطوير واختبار الحلول والخدمات المالية المبتكرة ضمن بيئة محكمة 

في إطار ضوابط تنظيمية محددة ونهج مبنى على الحد من المخاطر، والاستفادة من الخدمات الرقمية بما يعزز 

وتتيح المشاركة في "المختبر التنظيمي" العديد  الابتكار في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات والمنطقة.

شمل، العمل عن قرب مع فريق عمل متخصص من المشرفين لتقديم الدعم حول من المزايا للمشاركين ت

الشؤون التنظيمية ومساعدة شركات التكنولوجيا المالية على فهم المتطلبات التنظيمية المحددة ووضع خطط 

ي العمل والتطوير والاختبار المناسبة، والاستفادة من خبرات ومعارف الشبكة الواسعة من شركاء سوق أبوظب

العالمي من المؤسسات المالية والخبراء والمستثمرين، وتوظيف مجموعة من الخدمات الرقمية التي يقدمها 

تطبيق "تيمينوس" المتخصص في تمكين دمج الحلول المبتكرة مع البيانات المصرفية واختبار الحلول القابلة 

تنظيمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: للمزيد من المعلومات أو المشاركة في المختبر الللتطبيق والتوسع. 

www.fintech.adgm.com  :أو التواصل عبر البريد الإلكترونيfintech@adgm.com 

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممارسة  سوق أبوظبي العالمي، المركز بدأ

وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من  .2015أكتوبر من عام  21أعماله رسمياً في يوم 

ظبي كمركز رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبو

رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب 

 آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات 

المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق 

الية العالية، على النشاط في السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة الم

مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والابتكار 

المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر 

اكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام مح

 الإنجليزي. 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

يزة في "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتم

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

http://www.fintech.adgm.com/
mailto:fintech@adgm.com


ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية 

، كلم مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية 1.14هكتار ) 114تبلغ 

وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة 

  www.adgm.com الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  الهاتف:رقم 

 البريد

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني:
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