
 

 

 

شركة ناشئة في مجاالت    20بلغ آند بالي وسوق أبوظبي العاملي يستضيفان عرضهما السنوي الثاني بمشاركة أكثر من 

 التكنولوجيا املالية وتكنولوجيا السياحة والسفر والرعاية الصحية 

 

أعمال للشركات الناشئة ومنصة  تستضيف بلغ آند بالي، أكبر مسرعة  :، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة2019نوفمبر  25

، العرض السنوي الثاني  في أبوظبيي، املركز املالي الدولي املعلعالم بالتعاون مع سوق أبوظبي ال خدمات ابتكارية للشركات في ا

 . 2019ديسمبر  17ملكتب بلغ آند بالي سوق أبوظبي العاملي بتاريخ 

 

تجمع هذه الفعالية في مكان واحد الشركات الناشئة واملؤسسات والكيانات الحكومية وأصحاب رأس املال املغامر ممن  

ويتخلل الحدث   كبر واألكثر إثارة لهذا العام.في حدث يعد األ في املنطقةإحداث تغيير إيجابي ستكون لهم بصمة هامة في 

شركة ناشئة ألفكارها في مجاالت مختلفة تشمل قطاعات   20إعالنات هامة من فريق بلغ آند بالي وعروض ألكثر من 

الخدمات املالية والصحة والسياحة والسفر، إضافة إلى إقامة معارض وعروض تجريبية ملنتجات متطورة للشركات الشريكة  

وُيشار إلى أن عروض الشركات الناشئة البتكارات التكنولوجية تتركز على سبيل  نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في م

 املثال ال الحصر على مجاالت الخدمات املصرفية املفتوحة وإدارة البيانات واألمن السيبراني والتحقق من الهوية. 
 

التنفيذي ألسواق رأس املال في سلطة تنظيم الخدمات املالية لدى سوق أبوظبي  واي لوم كوك، املدير  ومن جانبه، قال 

:  "يأتي تعاوننا مع بلغ أند بالي في إطار التزامنا بتعزيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الدولة واملنطقة  العاملي

ملالية والسفر والضيافة. ستوفر هذه املبادرة منصة  كافة، ودعم رواد األعمال في مختلف القطاعات كقطاعي التكنولوجيا ا

للمبتكرين في مجال التكنولوجيا من تقديم حلولهم لكبرى الشركات املحلية واإلقليمية. وإننا في سوق أبوظبي العاملي سنستمر  

د األعمال تتيح لهم  بالعمل مع شركائنا االستراتييجين إلطالق مبادرات من شأنها توفير بيئة أعمال متكاملة للشركات وروا

 تأسيس وتوسيع نطاق أعمالهم." 

 

: "ننتظر بحماس في مكتب بلغ آند بالي  عميد مهرنفار، الشريك اإلداري في بلغ آند بالي في الشرق األوسطوقال السيد 

في قطاعات  سوق أبوظبي العاملي فعاليات العرض السنوي الثاني، ملا يمثله من ثمرة جهودنا مع الشركات الناشئة وشركائنا 

الخدمات املالية والضيافة والسفر والرعاية الصحية. ونتطلع إلى أن يقدم هذا الحدث للشركات من حول العالم منصة  

لتبادل املعرفة والخبرات واملنتجات الرؤى، في ظل سعينا لتقديم الدعم املتواصل في تحقيق رؤية أبو ظبي املتمثلة في أن  

 رفة على الصعيد العاملي."تصبح اقتصاًدا قائًما على املع

 



 

ومن املقرر أن يشهد الحدث أيًضا إدارة نقاشات وحوارات هامة حول إقامة منظومة أعمال  

داعمة وتحمل املخاطر وتعزيز االبتكار في أبو ظبي، بمشاركة ممثلين عن الكيانات الحكومية الرئيسية في قطاعات الخدمات  

 . املالية والضيافة والسفر والرعاية الصحية

 

وإنه ملن دواعي فخر مكتب بلغ آند بالي سوق أبوظبي العاملي اإلعالن عن شركائه الداعمين لتطوير مجتمع ريادة األعمال في 

 سوق. -واملالية وماجنيت وشروق بارتنرز ومنصة فينتشر Hub71أبوظبي، وهم أكاديمية سوق أبوظبي العاملية ومنصة 

 

سس ي الشركات الناشئة الدوليين واملستثمرين واملوجهين، باإلضافة إلى استكشاف  ال تفوتوا فرصة التواصل مع الشركات ومؤ 

 التقنيات املبتكرة في قطاعات التكنولوجيا املالية والضيافة والسفر والرعاية الصحية.  

 

التسجيل   ، يرجى2019ديسمبر  17للراغبين بحضور العرض السنوي الثاني ملكتب بلغ آند بالي سوق أبوظبي العاملي بتاريخ 

 / https://www.pnpadgmdemoday.comعبر املوقع التالي: 

 

 ------ انتهى  ------ 

 

 نبذة عن بلغ آند بالي 

 

بلغ آند بالي هي أكبر منّصة ابتكار عاملية. يقع مقرها في وادي السيليكون، وقد أنشأت برامج مسرعات األعمال وأطلقت  

خدمات ابتكارية للمؤسسات ولديها صندوق رأس مال مغامر داخلي لتسريع التقدم التقني بخطى أسرع من أي وقت مض ى.  

موقًعا حول العالم، ما منح   25ا على مستوى العالم ولنا حضور في أكثر من ، توّسع نطاق برامجن2006ومنذ انطالقنا في عام 

 280شركة ناشئة و 10,000الشركات الناشئة املوارد الالزمة للنجاح في وادي السيليكون وغيره من األماكن. وبوجود أكثر من 

ية في العديد من القطاعات. ونحن  شريك رسمي من املؤسسات، فقد قمنا بتهيئة منظومة احتضان الشركات الناشئة املال

حدث سنوًيا.   700مشروع رأس مال مغامر رائد في وادي السيليكون، ونستضيف أكثر من  200نقدم االستثمارات الفاعلة في 

مليارات دوالر من التمويل، باإلضافة إلى سيرة ذاتية ناجحة في االستثمار   7وقد جمعت الشركات التي تضمها شبكتنا أكثر من 
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 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 
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 له، في    افُتتح سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة
ً
اإلمارات مقرا

سهم  2015أكتوبر  21
ُ
. وتأّسس السوق املالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل استراتيجية بين االقتصادات املتنامية في 

 .وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم الشرق األوسط

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات  

واالستدامة. ويضم سوق  املصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكار املالي  

أبوظبي العاملي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما  

 على إدارة جزيرة املاريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 
ً
 دوليا

ً
 ماليا

ً
 114يشرف السوق باعتباره مركزا

 .كلم مربع( 14.1هكتار )

ويلتزم سوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة  

العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة  

 ملبادراته ومساهماته الفاعلة  "أفضل مركز مالي للعا
ً
م في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا

 *.في القطاع املالي وأسواق رأس املال في املنطقة
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