
 

 بيان صحفي

 العالمية سوق أبوظبي العالمي يدعو شركات التكنولوجيا المالية للمشاركة في البيئة الرقمية

 المشتركة 

 لشبكة العالمية للابتكارتأتي البيئة الرقمية العالمية بمبادرة من ا 

  إحدى الجهات التنظيمية المؤسسة للشبكة يعد سوق أبوظبي العالمي 

 

يدعو سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في  أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة:، 2019يناير  31

أبوظبي، شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المستعدة لاختبار حلولها وخدماتها المالية المبتكرة و نماذج 

ن خلال سوق أبوظبي العالمي. تضم م التقدم بطلبللمشاركة في البيئة الرقمية العالمية وذلك عبر أعمالها 

ى جانب سوق أبوظبي العالمي، حيث يأتي أطلاق ضاء الشبكة العالمية للابتكار إلمن أع 29البيئة الرقمية 

 التجارب والأفكار المبتكرة في بيئة أعمال عابرة للحدود.لاختبار من البيئة   التجريبيةالمرحلة 

مبتكر للشركات تمكنها من التفاعل مع الجهات التنظيمية عبر الولايات تهدف هذه المبادرة إلى تطوير إطار عمل 

  ة.يالقضائية المختلفة وكسب المعرفة والخبرة حول العمل في بيئة أعمال حقيق

لمشاركة في المرحلة التجريبية إتمام متطلبات الولايات لراغبة في اسيتوجب على شركات التكنولوجيا المالية ا

 الشركات الراغبة في اختبار مشروعها في . على سبيل المثال، فإنن اختبار شركاتهم فيهاالتي يودوالقضائية 

كل جهة إتمام المعايير الموضوعة من قبل العالمي أو الولايات المتحدة أو هونج كونغ أو أستراليا أبوظبي  سوق

 ى، وذلك حتfintech@adgm.comلراغبين في المشاركة في البيئة الرقمية التواصل على  ل يمكن على حدة.

المعلومات حول أعضاء الشبكة العالمية للابتكار ومتطلبات  من وللحصول على المزيد. 2019فبراير  28

 . www.fintech.adgm.com المشاركة، زوروا

 

قدم بيئة أعمال تدعم تسوق أبوظبي العالمي، مركز مالي دولي وهيئة تنظيمية للشركات التكنولوجيا المالية 

 الاختبارات وجهود التعاون العابرة للحدود

. ل إفريقياصمم سوق أبوظبي العالمي أول  نظام متكامل للتكنولجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشما

تطوير واستخدام التكنولوجيا المالية، أطلق السوق أول بيئة رقمية، تعرف بـ "المختبر لفي إطار جهوده ف

شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية ويعد المختبر  24ضم حتى الآن ت والتي 2016التنظيمي" في أكتوبر 

 البيئة الرقمية التابعة لهيئة الرقابية البريطانية.ثاني أنشط بيئة رقمية بعد 

تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية والمختبر التنظيمي في منطقة الشرق لسوق أبوظبي العالمي  ن مبادراتإ

واحتياجات المؤسسات ت طلباالأوسط وشمال إفريقيا قد اكسب السوق المزيد من الخبرة والمعرفة حول مت

 المالية.

تمرار لتطوير ودعم التكنولوجيا المالية تكار والخدمات المالية، يسعى السوق باسبومن منطلق دوره كمركز لا

ر التواصل مع الهيئات التنظيمية والحكومات والجمعيات المتخصصة في سأرسى السوق جمحلياً وعالمياً، حيث 

المؤسسين للشبكة العالمية للابتكار  11الـولاية قضائية مختلفة. ويعد سوق أبوظبي العالمي من الأعضاء  18

 بريطانية.ة الهيئة الرقاببقيادة 

"تيك سبرينت" العالمي في أبوظبي على مدى سوق أبوظبي العالمي مؤتمر  ومن المقرر أن يستضيف

الحدث بعد تقنيات تبادل المعلومات الجديدة عبر الولايات القضائية، ويأتي هذه ب بهدف التعربف أسبوعين
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غسيل الأموال والجرائم المالية.  مواضيع والتي ركزت علىة البريطانية هيئة الرقابالتي أقامتها  2018م عانسخة 

بالتعاون مع هيئة الرقابة البريطانية ومركز تقارير وتحليلات المعاملات  هذا العام في أبوظبي وسيقام المؤتمر

 تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".ة وكالالأسترالية وسلطة النقد في سنغافورة وبالتشاور مع 

يك فعال في إطلاق مبادرات القطاع المالي العابرة للحدود، حيث يعمل السوق العالمي شر  يعد سوق أبوظبي

على تطوير بيئة رقمية لاختبار الشركات في مجال التكنولوجيا المالية حسب قطاع عمل الشركة المشاركة مع 

لبيئة الرقمية مشاركة مباشرة للجهة التنظيمية. ونظراً لإدراك السوق لأهمية واجهات برمجة التطبيقات، ستوفر ا

للسوق إمكانية مشاركة وتبادل المعلومات والحلول والأفكار والتواصل مع البيئات الرقمية الأخرى حول العالم، 

 بما يخدم جهود تسريع التحول الرقمي.

شراكته مع شبكة أسيان للابتكار المالي التي أطلقت منصة "البيئة  عن ومؤخراً، أعلن سوق أبوظبي العالمي

الرقمية" الجديدة لمنطقة جنوب وشرق آسيا لدعم الشمولية المالية واختبار التواصل بين البيئة لرقمية للسوق 

بيئة الرقمية الخاصة بشبكة أسيان، حيث يتضمن سير العمل في هذه الشراكة تمويل مصرف من ومنصة ال

سيقوم المصرف ورق الأوسط لصفقة تجارية بين مشتر في المنطقة وبائع في منطقة جنوب وشرق آسيا، الش

بالتعاون مع البائع باستخدام حلول التكنولجيا المالية المتوفرة على منصة البيئة الرقمية لاسترداد المستندات 

بعد ذلك بصرف التمويل عبر نظام (  ليقوم NTPSوالتحقق منها عبر منصة التجارة الوطنية في سنغافورة )

 الدفع في سنغافورة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي قد شارك أيضاً في مشروع الشبكة العالمية للتواصل التجاري 

من سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة النقد في سنغافورة لبناء منصة تمويل تجارية قائمة  لكوالذي تقوده 

 شين تدعم المعاملات التجارية العابرة للحدود.على تقنية البلوك

ويعمل سوق أبوظبي باستمرار على إيجاد بيئة أعمال متكاملة تدعم احتضان وتسريع واعتماد ونشر حلول 

وتقنيات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والمنطقة وكما يسعى إلى العمل مع الجهات الرقابية 

 الخدمات المالية.لتقديم التنظيمية لتبني طرق مبتكرة 

 -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 

معتمد ومسؤول في المجتمع . وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم 2015من عام 

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

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

ومن خلال  .الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا والتمويل على الصعيد

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

أطر تنظيمية ذات ضمن من الضرائب، و العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية

وينشط سوق  .مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام

أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة 

أن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، الأصول، علما ب



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