
 

 
 

 تعزز الشمول المالي وتطور الخدمات المالية في المنطقة

سوق أبوظبي العالمي يطلق "البيئة الرقمية" لدعم الابتكار في 

 التكنولوجيا المالية
 

 

 

أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم : 2018سبتمبر  17أبوظبي، 

للتكنولوجيا المالية، لتمكين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية  مبادرة "البيئة الرقمية"

المبتكرة من التواصل والتفاعل معاً لاختبار المنتجات والحلول الريادية للتكنولوجيا المالية ضمن 

بيئة رقمية متكاملة تخضع لمعايير رقابية وتنظيمية خاصة طورتها سلطة تنظيم الخدمات المالية 

 بعة للسوق.التا

 

وتتيح "البيئة الرقمية" لسوق أبوظبي العالمي منصة رقمية متكاملة ومفتوحة لتعزيز التعاون 

والعمل المشترك بين المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية 

تعود بالفائدة المنتجات والخدمات المالية الرقمية المبتكرة التي لتسهيل عمليات اختبار وتبني 

 على القطاع المالي في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

 

، حيث تتيح للمؤسسات د من المزايا المبتكرة للمشاركينوتقدم "البيئة الرقمية" الجديدة العدي

المالية تحديد وشراء حلول التكنولوجيا المالية المقدمة من شركات محلية وعالمية، واختبار الحلول 

. كما الحلول التي تلبي احتياجات أعمالهعبر المنصة الرقمية لموائمة واعتماد أفضل ا المختارة

لكبار اللاعبين في تمكن "البيئة الرقمية" شركات التكنولوجيا المالية من عرض حلولها المبتكرة 

فرص تطوير وتوسيع نطاق من و لعابرة للحدودالسوق العالمي، والاستفادة من الوصول للأسواق ا

، حيث تساهم المنصة كذلك في تعزيز التواصل المتبادل للمشاركين من أسواق الإمارات أعمالها

 والمنطقة مع الأسواق العالمية.

 

وتتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية اليوم في قدرتها على تبني الحلول 

، ولذلك فقد الجديدة كنولوجيا الماليةالمبتكرة التي تدمج أنظمتها المصرفية القديمة مع حلول الت

تم تصميم "البيئة الرقمية" لسوق أبوظبي العالمي بحيث تدعم وتتماشى مع "واجهات برمجة 

التطبيقات" القادرة على ربط الأنظمة القديمة مع حلول التكنولوجيا المالية بفعالية كبيرة من حيث 

 آمن على السحابة الإلكترونية.حفظ البيانات بشكل تطوير مع التكلفة وقابلية ال

 

 



تطلبات الأمنية وسيقوم سوق أبوظبي العالمي بتطوير دليل ارشادي متكامل حول المعايير والم 

تلائم "واجهات برمجة التطبيقات" لأنظمة المعلومات المستخدمة في "البيئة الرقمية" والتي 

اع المالي للحلول المقدمة، ويدعم التحزين السحابي، بما يعزز سهولة تبني القطحلول المفتوحة و

 قابلية التشغيل البيني، والشمول المالي، والانتقال لمعايير برمجية أعلى.

 

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

لخدمة وتوقع احتياجات "نحن نبحث في سوق أبوظبي العالمي باستمرار عن الطرق الأكثر ابتكاراً 

كافة المتعاملين معنا. ويتمثل هدفنا الرئيس من مبادرة "البيئة الرقمية" الجديدة في مساعدة 

المؤسسات المالية على بناء قدرات رقمية تمكنها من استغلال الفرص المتاحة في السوق، وتعزيز 

الأقل استفادة من الخدمات  الشمول المالي عبر التقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات الفئات

 المالية في المنطقة".

 

لدعم وتسريع وتيرة تحقيق "شبكة أسيان للابتكار المالي"  شراكاتنا معوأضاف: "نسعى عبر 

الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية المبتكرة في أبوظبي ودولة الإمارات 

بوظبي العالمي ملتزمين دوماً بتفعيل مشاركة والمنطقة والعالم بشكل عام. وسنبقى في سوق أ

القطاع المالي، ومواكبة التطورات التنظيمية، وتبني روح الابتكار، ومواصلة اطلاق المبادرات 

 الطموحة التي تدعم تطور مجتمع وبيئة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والمنطقة".

 

وتم تطوير منصة "البيئة الرقمية" الجديدة وفق المعايير التنظيمية لسلطة تنظيم الخدمات المالية 

التابعة للسوق، والتي توفر بيئة منظمة لاختبار حلول التكنولوجيا المالية المطروحة، حيث ستقوم 

يات الاختبارات السلطة بتطبيق تقنية رقابية مبتكرة تتيح لها الاشراف في الوقت الحقيقي على عمل

التي تقوم بها شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في المنصة والمرخصة للعمل ضمن "المختبر 

 التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي. 

 

في إطار التزامه المستمر بتعزيز التحول الرقمي والشمول وسوق أبوظبي العالمي، يذكر أن 

للاستفادة من منصة "إيه بي آي  لابتكار المالي"سيعمل بالشراكة مع "شبكة أسيان ل المالي،

جمع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية القادمة من مناطق الشرق العالمية ل إكس"

عبر الإنترنت تدعم متكاملة الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن منصة رقمية 

في نمو وازدهار قطاع الخدمات المالية "واجهات برمجة التطبيقات" المفتوحة وتساهم 

 والتكنولوجيا المالية في المنطقة.

 

 –انتهى  -

 

 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 



 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال 

ق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشر

 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 السيادية 

لعالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة في ا

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

بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن 

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

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

لشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق "أفضل مركز مالي دولي للعام في ا

 رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

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

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

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

  www.adgm.com الإلكتروني

 

 التواصل مع:للاستفسارات الإعلامية، يرجى 

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد
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