
 

 بيان صحفي

 

يبدأ  2021تحدي االبتكار ضمن مهرجان فينتك أبوظبي 

 استقبال طلبات المشاركة 

 المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي يستضيف التحدي  لتعزيز التعاون المفتوح بين 

 تنظيمية جهاتو مؤسسات رائدةعدة و الماليةشركات التكنولوجيا 

  2021مهرجان فينتك أبوظبي  حلولهم خالل ستعراضال المتأهلينستتم دعوة المتقدمين 

  إلثبات مفاهيم الحلول المقترحة المؤسسات الرائدة المشاركةلعمل مع الفائزون من اسيتمكن 

 

يسر سوق أبوظبي العالمي،  - 2021أغسطس  18، اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي

المركز المالي الدولي في أبوظبي، إطالق النسخة الخامسة من تحدي االبتكار ضمن مهرجان 

فينتك أبوظبي، الحدث األبرز في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

لتمكين الشركات  حدييعقد التوأحد أبرز مبادرات سوق أبوظبي العالمي. والذي يعد إفريقيا، 

الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من تطوير حلول مبتكرة لتحديات خدمات مالية محددة بما 

  يعزز اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. 

 

يشارك سوق أبوظبي العالمي هذا العام مع عدة مؤسسات رائدة من القطاعات المالية 

يتم طرحها ضمن تحدي االبتكار، حيث ستتاح  تحديوالمؤسسية والحكومية لتطوير بيانات 

لتطوير  المؤسساتالفرصة للعمل جنبًا إلى جنب مع هذه  التكنولوجيا المالية المتأهلة لشركات

بنك اإلمارات دبي المؤسسات المشاركة: . وتشمل قائمة للمشاكل المطروحةحلول مبتكرة 

والبنك السعودي  دايركت بيرل داتا وشركة وبنك أبوظبي األول الئتمان الصادرات االتحادو الوطني

قائمة بيانات التحدي المحددة الصادرة عن كل وتجدون هذا وبنك ستاندرد تشارترد. البريطاني 

  .هنا مؤسسة

 

كما سترعى سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي بيان التحدي الخاص 

بـالتكنولوجيا الرقابية التي تستخدم من قبل الجهات التنظيمية، حيث يتعين على المشاركين 

 تطوير حل يتيح اإلشراف في الوقت الفعلي على رأس مال العميل واستثماراته.

 

الطلبات وفًقا للمعايير الرئيسية لقياس مدى فاعلية الحل المقترح في معالجة هذا وسيتم تقييم 

ستتم دعوة شركات و وآلية استخدامه في دولة اإلمارات. التحدي، وإمكانياته وقابليته للتوسع

رض حلولها على لجنة من الحكام ضمن مهرجان فينتك أبوظبي لع المتأهلةالتكنولوجيا المالية 

 .2021نوفمبر  24إلى  22في الفترة من  دالذي سيعق  2021

 

ة في التحدي إلثبات مفاهيم الحلول المقترحة كسيعمل الفائزون مع المؤسسات الرائدة المشارو

واختبار هذه الحلول عبر المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي، وذلك مع إمكانية كسب عقود 

اية المؤسسات المشاركة، باإلضافة إلى برعمختلفة لفوز بجوائز إلى جانب إمكانبة اتجارية، 

 فوعة من قبل سوق أبوظبي العالمي.دالمبالغ الم

 

حلولهم لبيانات  لمشاركةومن هنا يدعو سوق أبوظبي العالمي شركات التكنولوجيا المالية 

الذي وسوق أبوظبي العالمي ، لالرقمي مختبر المن خالل التسجيل في  المطروحةالتحدي 

 ،  21، بدعم من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً مفتوحبالكامل وسوق بيئة رقمية  يمثل
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واالبتكار من خالل الجمع بين شركات التكنولوجيا المالية  التفاعلي التعاون ويتيح المختبر

مكن حيث ستت والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية لتسريع ودفع عملية التحول الرقمي،

لمؤسسات المالية من العمل ضمن بيئة مماثلة للواقع من خالل دعوة شركات التكنولوجيا ا

البدء باستخدامها وإنتاجها فعليًا، المالية والجهات التنظيمية إلثبات مفاهيم الحلول التي يمكن 

االستفادة من األدوات الرقمية الذكية إلنشاء بيانات تركيبية ومحاكاة أنظمة التشغيل  مع

 صرفية األساسية.الم

 

إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات وفي هذه المناسبة، قال 

يسر سلطة تنظيم الخدمات المالية إطالق تحدي “: المالية في سوق أبوظبي العالمي

االبتكار باستخدام المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي الستضافة الحلول المبتكرة وتعزيز 

الشراكات التعاونية بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات، بما يعزز التحول ضمن قطاع 

 الخدمات المالية في وقت أصبحت فيه الرقمنة مفتاحاً للنجاح. "

 

قدمت  2020ك أبوظبي التي أقيمت في ومن الجدير بالذكر، إن النسخة السابقة من مهرجان فينت

من أكثر  100و  الشركات العالميةمن كبرى  10متحدثًا و 501أجندة متنوعة جمعت أكثر من 

مشارًكا شاهدوا الحدث  20000الشركات المالية الواعدة في العالم، فيما اجتذب الحدث أكثر من 

 دولة حول العالم. 100مباشرًة من أكثر من 

 

لمزيد من المعلومات حول تحدي االبتكار ومهرجان فينتك أبوظبي، يرجى زيارة موقعنا على 

 .هنااإلنترنت 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصلٍ 

 العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

رة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

سلطة  سلطات مستقلة هي أربعةالمالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي  والسلع واالبتكار

محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة و سوق أبوظبي العالمي

إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية  سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً علىالالتسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

دولي قائم على المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي 

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق 
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األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظ

و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 للتواصل:

 media@adgm.com 
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