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 بيان صحفي

 اإلرشادات التنظيمية لواجهات الربط البرمجي اآللية يصدر سوق أبوظبي العاملي 

جهود االبتكار في قطاع  يعزز تبني معايير موحدة لالستخدام اآلمن والفعال لواجهات الربط البرمجي اآللية بما  اإلرشادات دعمست −

 الخدمات املالية

 

 سوق أبوظبي العاملي اليوم إرشاداتهادى لتنظيم الخدمات املالية  سلطة أصدرت: 2019أكتوبر  14-أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة  

 الخاصة بتطوير واستخدام واجهات الربط البرمجي اآللية في السوق. التنظيمية

 

سلطة تنظيم الخدمات املالية أهمية ودور واجهات الربط البرمجي اآللية املطابقة ألفضل املعايير العاملية في تعزيز ودفع مسيرة  كوتدر 

 بهدف الجديدة اإلرشادات حيث جاء إصدارعلى البيانات الضخمة.  قائمو  التحول الرقمي في أي مؤسسة وبناء اقتصاد آمن وعالي الكفاءة

واجهات الربط البرمجي اآللية واألمن وحوكمة البيانات والصيانة معايير سلطة تنظيم الخدمات املالية فيما يخص تصميم وتوثيق  تحديد

 لتحقيق الوذلك سوق أبوظبي العاملي،  بتأسيس مقر أو مزاولة العمل في الراغبةطرق استخدام هذه الواجهات للشركات و 
ً
 التالية: نتائجسعيا

املستدام في االقتصاد الرقمي وقابلية التشغيل في   لنموتحقيق ال املتبعة قابلية تبادل املعلومات: دعم تبّني أفضل املعايير العاملية •

 مختلف القطاعات واالتصال باألسواق العاملية.

مان سالمة سوق أهم املمارسات العاملية املتبعة في مجالي األمن والحوكمة لحماية أمن املستهلكين وضاألمن واملرونة: تعزيز اعتماد  •

 الخدمات املالية، 

 االبتكار والتعاون: تحفيز وترسيخ ثقافة االبتكار والتعاون بين املؤسسات املالية ومنظومات التكنولوجيا. •

 

التعاون بين املؤسسات املالية  يشكل: "وفي هذه املناسبة، قال السيد ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات املالية

في قطاع الخدمات املالية. ومن شأن اعتماد نوعية تكري التقنيات املالية ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة ومب

عزيز الشمول املالي في املنطقة. مسيرة التحول وت دفعجهود التعاون واالبتكار و تسريع واجهات الربط البرمجي اآللية املساهمة بشكل كبير في 

تساعد اإلرشادات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات املالية على تبني نهج موحد في تطوير وتزويد واجهات الربط البرمجي اآللية بما كما س

 منظومة الخدمات املالية." ضمنيدعم جهود التوسع والتعاون بأسلوب آمن ويشجع اعتماد هذه الواجهات 

 

ستراتيجية التحول الرقمي في حكومة أبوظبي وتعزيز مكانة إلرشادات التنظيمية في إطار جهود سوق أبوظبي العاملي والتزامه بدعم وتأتي ا

 من مكانته العاملية كمركز مالي وهيئة تنظيمية للخدمات املالية، يحرص سوق أبوظبي كمدينة ذكية ذات اقتصاد رقمي قوي. 
ً
وانطالقا

رصد ومتابعة أحدث التطورات واالبتكارات املتقدمة في القطاع املالي واالقتصاد العاملي. ويواصل السوق مراجعة وتطبيق  أبوظبي العاملي على

في دولة اإلمارات العربية  متكامل يواكب أحدث التوجهات العامليةمالية  تكنولوجياقطاع  إليجاداملبادرات املبتكرة واعتماد أفضل املمارسات 

.املتحدة واملنط
ً
 قة عموما

 انتهى

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي 

أكتوبر من عام   21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما  2015
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من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر  يشكّل السوق جزءا محوريا 

الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع  

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة   .نوب آسياالاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وج

تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن  

وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من  أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة،   .القانون الإنجليزي العام

شاطات مع مرور  وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من الن

 للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني .الوقت، وفقا لاحتياجات السوق
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