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شركات التكنولوجيا  انالعالمي يدعو أبوظبيوسوق المصرف المركزي 

 " 2020تحدي االبتكار لمشاركة في "ا لتقديم طلبات المالية

 المنح  للحصول علىلتقّدم اشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الرائدة يمكن ل

 الحلول الرابحة لبناء وتنفيذالتمويلية 

  في  محلولهأن يقوموا معاً بتطوير شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الرائدة بإمكان

المصرف المركزي وسوق أبوظبي  منات رقابية بتوجيهسوق أبوظبي العالمي ل الرقمي مختبرال

 العالمي

 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يسر: (2020 يوليو  1)ظبي، اإلمارات العربية المتحدة أبو

للمشاركة في  للتقدمشركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية سوق أبوظبي العالمي، بدعوة و

"فينتك مهرجان السنوية التي تقام في مبادرات الأحد أبرز والذي يعد ، 2020لسنة تحدي االبتكار 

معالجة المشكالت التي لالتكنولوجيا المالية  في مجالالحلول المبتكرة  توظيفهدف إلى ويأبوظبي"، 

  .اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي لتعزيزجهود الوذلك في إطار يواجهها القطاع المالي، 

  

مع المؤسسات المالية الكبرى في القطاعي  والمشاركاتواستناداً على سلسة من التشاورات 

أن تعزز وتدعم  التي من شأنهاعلى الحلول  2020يركّز تحّدي االبتكار  قرر أنت  الحكومي وقطاع الشركات، 

نها تعد جزءاً أساسياً من خطط التحول والتنويع كو، مويل الشركات الصغيرة والمتوسطةتاحتياجات 

وذلك لتحسين  التكنلوجيا التنظيمية حدي إلى دفع اعتماد حلولكما سيسعى التاالقتصادي للدولة. 

 خرجات االمتثال وتعزيز العمليات التنظيمية.م

 

 مميزات المشاركة في التحدي

ألف دوالر أمريكي للتعاون مع أحد  20على مبلغ قدره  في التحدي سيحصل المشاركين المتأهلين

تقارير المشكالت المطروحة. وتضم قائمة ل الحلول المقترحةمفاهيم إلثبات الكبرى المشاركة  المؤسسات

-ظبي اإلسالمي، وبنك أنجلوومصرف أبو، بنك أبوظبي األولكل من  المشاركة المؤسسات الكبرى

 التجاري، واالتحاد الئتمان الصادرات. الخليجي

 

، الحدث األكبر في مجال مهرجان فينتك أبوظبي بنجاح خاللإثباتها يتم الحلول التي وسيتم استعراض 

عاون بين مصرف اإلمارات التبالتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي سيقام 

 .2020نوفمبر  26إلى  24العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي من 

 

لتمكين الشركات من تطوير دوالر أمريكي من المنح التمويلية  40,000ما يصل إلى سيتم تقديم  كما

حيث ستسرع هذه المنح من  بعد االنتهاء من تحدي االبتكار وذلك بشكل أكبرإثباتها تم الحلول التي 
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 والمتوسطة عملية توظيف وتبني هذه الحلول في القطاع بما يدعم عمليات تمويل الشركات الصغيرة

  في الدولة. والمخرجات التنظيمية 

 

 عملية التوظيف واالختيار

في معالجة تقارير  الرئيسية المتمثلة بمدى فعالية الحلول للمعايير وفقاً  طلبات المشاركةسوف يتم تقييم 

دولة. الالحل في وتوظيف  استخدام كيفيةتوّسع، باإلضافة إلى كالت، ومدى نضج الحّل وقابليته للالمش

لتقديم حلولها إلى لجنة التحكيم  قع عليها االختيارالتي و  كما ستتم دعوة شركات التكنولوجيا المالية 

يودّ سوق أبوظبي العالمي دعوة شركات التكنولوجيا من هنا التي ستختار المتأهلين للتصفيات النهائية. و

، ودورها في استفادة لحلول المقترحةبتفاصيل التقّدم إلى االطالع على تقارير المشكالت واالمالية 

الموعد النهائي لتقديم  الشركات الكبرى وقطاع الخدمات المالية في دولة اإلمارات على نطاق أوسع.

 .2020أغسطس  1الطلبات هو 

 

سوق أبوظبي الرقمي لمختبر التطوير واختبار حلول شركات التكنولوجيا المالية عبر 

 والمصرف المركزي  العالمي

حلول وتطوير  من استعراضالشركات المتأهلة إلى النهائيات والمؤسسات المشاركة معها،  ستتمكن

، وذلك بمشاركة وتوجيه مصرف سوق أبوظبي العالميالرقمي التابع لمختبر ال إثبات المفاهيم من خالل

 العالمي.ت العربية المتحدة المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي ااإلمار

 

تتيح التعاون المفتوح واالبتكار من بيئة تنظيمية رقمية يعد مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بمثابة 

التحوّل  يعزز بماالتنظيمية،  والجهاتخالل الربط بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية 

لرقمية الذكية لتوليد البيانات التركيبية، ويتم ذلك من خالل توظيف المختبر الرقمي لألدوات ا .الرقمي

ومحاكاة العمليات المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة "التوصيل والتشغيل" بين العديد من 

باستنساخ مختبر ابتكار تقوم  أن ،إمكان مؤسسة مالية ما، كأحد البنوك مثالً ب يكونسث يح، المشاركين

 والجهات التنظيميةن تدعو شركات التكنولوجيا المالية وأ ،أبوظبي العالميسوق ضمن المختبر الرقمي ل

من الممكن أن تلبي المتطلبات التنظيمية والتي يمكنها أن إثبات المفاهيم، التي  حلول لتشغيل واختبار

 .تطبيقهايتم 

 

في مصرف الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية وبهذه المناسبة، قال 

: "يسعدنا مشاركة البنوك بفاعلية في تطوير التقنيات المالية اإلمارات العربية المتحدة المركزي

)فينتك( والعمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا الستكشاف وتحديد حلول مبتكرة لتعزيز تجربة عمالئها 

أطلقه مصرف اإلمارات العربية  الذي ة التحديات المتغيرة باستمرار. ويأتي إطالق تحدي االبتكارومعالج

في توقيت مثالي لتقديم منصّة فريدة لتسهيل التعاون بين العالمي  أبو ظبيالمتحدة المركزي وسوق 

قبل اإلطالق الرسمي. ومن  البنوك وشركات التكنولوجيا وإجراء اختبارات حية في ظل بيئة خاضعة للرقابة
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قبل المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي، سوف  والتوجيهات التنظيمية منخالل لمختبر الرقمي 

تتمكن البنوك وشركات التكنولوجيا من جمع بيانات واقعية أو قريبة من الواقع لمحاكاة بيئة اإلنتاج وردود 

 فعل المستخدمين على منتجاتها وخدماتها الجديدة في مجال التقنيات المالية."

 

أبو ظيم الخدمات المالية لدى سوق ذي لسلطة تنريتشارد تنغ، الرئيس التنفيمن جهته، قال 

 مختبرالمن خالل ، بالتعاون مع المصرف المركزي، إطالق تحدي االبتكارسرنا "ي :العالمي ظبي

التي  التحدياتمعالجة في إطار جهودنا للمساهمة في والذي يأتي سوق أبوظبي العالمي، الرقمي ل

األمور اإلجبارية  حيث تعكس تقارير المشكالتيواجهها قطاع الخدمات المالية في اإلمارات والمنطقة. 

لشركات الصغيرة لالحاجة لتعزيز آليات التمويل تسريع إلى  ابدوره تأدوالتي الوباء الحالي، فرضها  التي

األول من نوعه في العالم العالمي  أبو ظبيسوق الرقمي ل مختبرال ويعد. الرقمي واالعداد والمتوسطة

المؤسسات كما ندعو . مختبرات التنظيميةالجيل الجديد من الحيث يمثل  تقدمه جهة تنظيمية مالية

بتكار واختبار اال لمساعدتهم علىالمالية وشركات التكنولوجيا المالية لالستفادة من المختبر الرقمي 

  " .المستقبل الجديد للخدمات الماليةوتحقيق 

 

 لمزيد من المعلومات حول تحدي االبتكار وفينتك أبوظبي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:

.www.fintechabudhabi.com 

 

 -انتهى-
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