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المختبر الرقمي للتكنولوجيا المالية    سوق أبو ظبي العالمي يفتح 

 تطبيقات الأعضاء لاستقبال  

برنامج أبوظبي   في إطار والتي تأتي ، المنطقة في الأولى من نوعها هي البيئة الرقمية التنظيمية  •

 . 21للمسرعات التنموية غداً  

لاختبار التكنولوجيا    التكنولوجيا المالية يتيح المختبر الرقمي التعاون بين المؤسسات المالية ومبتكري   •

 .  قطاع الخدمات الماليةفي  تحول دعم ال  ها المبتكرة التي يمكن 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز  2019أكتوبر  29- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 

مختبره الرقمي للتكنولوجيا تسجيل المالي الدولي الحائز على جوائز في أبوظبي، عن فتح 

تطبيقات الأعضاء، حيث يمكن للمهتمين التواصل على  لاستقبال  المالية 

fintech@adgm.com . 

أبوظبي العالمي الرقمي أن واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها  يدرك مختبر سوق 

تتمثل في عملية البحث ودمج نظمها    ،المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على احتضان الابتكار 

 ،ومقدمو خدمات التكنولوجيا ،التكنولوجيا الماليةقطاع وفرها يالحلول الجديدة التي بالقديمة 

 مما يعيق تعاونها مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. 

دعم وتمكين إنشاء على  المختبر الرقمي لعم سي ، وفي إطار جهوده لمعالجة هذا التحدي

 ستتيح، والأجهزة الافتراضية للنظام، والبيانات والتطبيقات التي  الربط البرمجي الآليةواجهات  

خدمات   مزوديتكنولوجيا المالية أو مع شركات الالأنظمة القديمة للمؤسسات المالية  ربط

لتطوير.  اة يذات العلاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابل أطراف أخرىالتكنولوجيا أو 

عملية وصول المؤسسات المالية المشاركة إلى السوق    سيعمل المختبر الرقمي على تسريع

عبر تمكين اختبار المنتجات أو الحلول الجديدة والتحقق منها قبل نقلها إلى السوق، هذا كما  

 وبتكلفة فعالة.   بالشراكة مع جهات متعددةإنشاء منتجات سيتيح فرصة 

ة في المختبر الرقمي، والذي  كما ستتمتع المؤسسات المالية أيضاً بمزايا المشاركة التنظيمي

حيث طور  سيتم استضافته بشكل آمن على السحابة الخاصة بسوق أبوظبي العالمي. 

الربط السوق أدوات وإرشادات حول معايير ومتطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات لواجهات 

والتشغيل البيني   تبني القطاعتعزيز واعتماد السحابة وحماية البيانات بهدف  البرمجي الآلية

بمثابة منصة رقمية   اً أيضالمختبر الرقمي  يعتبر . ووالالتزام بأفضل المعايير والإدماج المالي 

لاختبار حلول لسوق أبوظبي العالمي التابع  المختبر التنظيميللشركات الناشئة في برنامج 

 الخاصة بهم تحت إشراف الجهة المنظمة.  التكنولوجيا المالية
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ومن بين الشركاء المؤسسين    ،لخدمات المالية في دولة الإمارات دعمه للمنصةأظهر قطاع او

للمختبر الرقمي: بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أنجلو الخليج التجاري، 

للتكنولوجيا  "ون كونيكتوشركة " ،الصادراتالاتحاد لائتمان شركة بنك أبوظبي الأول، و

  "كودبيز"  نظام وسيتم دعم المختبر الرقمي أيًضا بواسطة ،"بلغ آند بلايمنصة "و المالية،

 متطور للخدمات المصرفية الصغيرة. ال

  متكاملة  ةرقمي مصرفية إيجاد سوق خدماتالمتمثلة بتحظى رؤية سوق أبوظبي العالمي 

يشكل الابتكار دعم مكتب أبو ظبي للاستثمار كون على  ،الحديثةعتمد على التكنولوجيا ت

بناء اقتصاد قائم على  إلى  ويهدف ،نقطة محورية في خطط وبرامج ومبادرات أبوظبي

 المعرفة وتحفيز النمو الاقتصادي.  

أحد مبادرات برنامج   تطوير المختبر الرقمي، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، جاء

والذي يهدف إلى تسريع جهود التنمية الاقتصادية في   21ة غداً أبوظبي للمسرعات التنموي

 أبوظبي وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وابتكاًرا ومواكبًة لتطورات الاقتصاد العالمي.  

سوق أبوظبي    لدى ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية  بدوره، قال  

إننا ف، كليًا الحديثة التكنولوجيا تطبيق أساليب جهة تنظيمية تعتمد على كوننا : "العالمي 

لتحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع ا لمعالجةسعداء بإطلاق البيئة الرقمية التنظيمية 

فريقيا في السعي إلى تبني الابتكار.  أوشمال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط 

إن قدرة المؤسسات المالية على التعاون مع أطراف متعددة بشكل آمن وفعال لنشر حلول  

ين الإدماج المالي في  التكنولوجيا المالية الحديثة يفتح المجال أمام إمكانات هائلة لتحس

   المنطقة".

:  عامر العامري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مكتب أبو ظبي للاستثمارومن جهته، قال 

"يعمل المكتب على مساعدة الأعمال من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات لتحقيق 

يمية في إطار النجاح والنمو في أبو ظبي. ويسعدنا دعم تطوير مبادرة البيئة الرقمية التنظ

سيسهم في مساعدة مقدمي الخدمات  مما ، 21برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 

بيئة الأعمال  يدعم نمو ويكونوا أكثر مرونة في استيعاب حلول التكنولوجيا الجديدة، لالمالية 

عمال  التكنولوجية في أبو ظبي، فمبادراتنا وحوافزنا تتمحور حول دعم الابتكار لضمان نمو الأ

    في الإمارة"

 انتهى 

 
 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي 

أكتوبر   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 2015من عام 

من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا 

الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال  



ومن خلال  .نوب آسياوالتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وج

سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي سُيمكُِّّن سوق 

أطر ضمن أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

م مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي  تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاك

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

د من النشاطات مع الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزي

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