
 

 صحفي  خبر

 في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الناشئة الشركات عملبهدف تسريع 

 أبوظبي  العاصمة في "العالمي أبوظبيبلاي سوق  أند غبل" انطلاق

ي العالم، ف نجاحا   وأكثرها عالمية ابتكارأكبر منصة  ،"بلاي آند بلغ" أعلنت العربية المتحدة: ماراتإال أبوظبي،، 2018 أبريل 18

بلاي سوق ابوظبي العالمي"  آند بلغ" مكتب تأسيسعن  أبوظبي في الدوليوسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي 

الربع  فيا فريقيأومنطقة الشرق الأوسط وشمال  لأبوظبي المالية للتكنولوجيا الابتكار برنامج إطلاقوالاعلان عن تاريخ 

ملك ت التي شئة في مجال التكنولوجيا الماليةإطلاق الشركات النا تسريع على البرنامج وسيعمل. 2018 عامالثالث من 

 آند لغب"حلولا ومبادرات هامة تتناول الاحتياجات الديناميكية لأسواق المال في هذه المنطقة.  وقد تم تأسيس مكتب 

 العالمي في جزيرة الماريه.  أبوظبي سوق "بلاي

العالمي  بيأبوظسوق  "بلاي آند بلغ"وصل ما بين شركاء  ةصل تمثل استراتيجية كمنصة الفريدة المبادرة هذه وستعمل

تكارا.  وستتمتع ملائمة واب "فينتك"في مجال التكنولوجيا المالية  الناشئةأكثر الحلول الابداعية المبتكرة من الشركات  مع عم

تي تواكب سوق أبوظبي العالمي وال في"فينتك" الخاصة بالتكنولوجيا المالية المنصة بمزايا البنية التحتية والمبادرات 

سوق ل نظيميالت مختبرالسوق أبوظبي العالمي، و في"فينتك" مثيلاتها العالمية، مثل مركز ابتكار التكنولوجيا المالية 

لمالية ا التكنولوجياوجسور   والعالميةالمحلية  المؤسسات تضم والتيالعالمي وشبكة سوق أبوظبي العالمي  يأبوظب

 . المالية التكنولوجيا مجال في العمل شركاءبالإضافة إلى 

جال في م على تطوير وتمكين الشركات المؤسسة حديثا   العالمي يظبأبوفي سوق  "بلاي آند بلغ"فريق  وسيركز

 أبوظبي يمن العمل بكفاءة في إطار تنظيمي ف ولتمكينهاجاهزة للعمل في السوق  لتكون"فينتك" التكنولوجيا المالية 

 .الاقليمي المستوى وعلى

لمثالي الاستراتيجي ا التعاون"لقد عملنا على تقييم منطقة الشرق الأوسط على مدى فترة من الزمن، والحمد هلل وجدنا هذا 

 مثل متاحة موارد يمتلكوالذي  رائدال دوليالمالي المركز الالعالمي،  أبوظبيالعالمي.  فمن خلال سوق  أبوظبي سوقمع 

ية التي المحلية والعالم الأعمال لشركات أعمالنا نطاق توسيعيمكننا  ،للعمل الجاهزين الابتكار ومركز التنظيمي المختبر

مثل شراكتنا .  كما تأفريقياالأوسط وشمال  قالشر منطقة في"فينتيك" حلولها في مجال التكنولوجيا المالية  لإدراجتسعى 

.  للمنطقة رالمبتكالعالمي فرصة لكل منا لتقييم التوسع في المجالات الأخرى المتعلقة بجدول الأعمال  أبوظبيمع سوق 

 ميدعالعالمي وثقافة فريقنا متوافقة بشكل تلقائي!"  أبوظبيوقد كانت خارطة الطريق المشتركة هذه وثقافة فريق سوق 

 آند بلاي في أوروبا والشرق الأوسط.  بلج ير،المد الشريك مهرنفار،

بلاي  آند بلغ ليشكالعالمي: " أبوظبيذكر ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق  وقد

في مؤتمر التكنولوجيا  2017 أكتوبرالانجازات في الشراكات التي بدأت في  ضمن من إنجاز هوسوق أبوظبي العالمي 

سوق أبوظبي العالمي الذي عقد بنجاح في أبوظبي. هناك توافق طبيعي وتناسق استراتيجي ما بين  في"فينتك" المالية 

العالمي.  فنحن نملك نفس الطموح في تحديد اتجاه الاحتياجات لحل التحديات في الخدمات  أبوظبيآند بلاي وسوق  غبل

طقة، وفي تطوير أفضل شركات الأعمال وفي التحقق من استخدام الحلول المناسبة بشكل تام في المالية في هذه المن



وهذه  يأبوظبالمالية في  والمؤسسات"فينتك" على ثقة بأن السوق والتكنولوجيا المالية  ونحنالمؤسسات المالية. 

 المنطقة ستجني مزايا مباشرة من المشاركة في هذا البرنامج الجديد." 

.  بوظبيأمكتب بلج آند بلاي للترحيب بالمؤسسات المالية والشركات في افتتاحه الرسمي في الثالث من مايو في  عدويست

 تسريعب أعمالهمفي المجال وسجل  اتهمخبر  وتعزيز بلاي آند بلغمن الشركات من الانتفاع من شبكة  الأعضاءوسيتمكن 

. للتسجيل وحضور الحدث، يرجى الاتصال بـ آشلين رمضان لمزيد من المعلومات: ناشئةشركة  6,000من  أكثر عمل

ashlene@pnptc.com  

 – انتهى -

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية،  .2015أكتوبر من عام  21في يوم 

ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد  حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا  هاما  في

 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، 

حاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في وم

العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد 

، وإدارة الثروات، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة

العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام 

 محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي. 

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

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال 

 بالمنطقة وفقا  لجوائز "جلوبال انفستور".

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

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

لموقع ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة ا
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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد
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