
 

 

سلطة تنظيم تنظمه الذي االبتكار تحّدي  يطلق العالميسوق أبوظبي 
مع "إتش إس بي سي" و"راك   بالتعاون سوق الالخدمات المالية لدى 

 والدار العقاريةبنك" 

  تستعد تنظيم التحديفي  تعاونة المسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، الشركات من   وتسهيل بدعم

سبل التعاون مع هذه  وطرح أفكارهم حول   قدم بعروضهمللت  رّشحين الذين تّم اختيارهمللم  ارهافي مق تجاربالستضافة أيام 

   المعنيين  جمع من األشخاص أمام   الشركات

 االبتكار تحدي  المشاركة في الموعد النهائي لتقديم طلباتهو  2023ابريل  14 •

  عن   ،دولة اإلمارات العربية المتحدةلعاصمة  سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي    أعلن :  2023فبراير    22أبوظبي،  

الحلول   زوّديلربط مسوق أبوظبي العالمي قبل من تحدي االبتكار  ُصمّموقد . تحدي االبتكار السنوي لهذا العام إطالق

اقتصاد تنافسي ومستدام  ودعم بناء  تشجيع    الهادف إلى   في تنظيم هذا التحدي  تعاونةالم  الشركاتمع عدد من  المالية المبتكرة  

عود  يلحقق نجاًحا في كافة دوراته  والذي    2017ذ عام  منالتحدي    تنظيم هذا ب   البدء  تمحيث  .  العربية المتحدة   في دولة اإلمارات

   .2023عام دورته السادسة لفي 

تنظيم  في    قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاريأبرز الشركات الرائدة في    عدد من  يتعاون سوق أبوظبي العالمي هذا العام مع 

عالم لتقديم  ومزوّدي خدمات التكنولوجيا حول الالشركات الناشئة  دعوة  عبر  على معالجة مجموعة من التحديات    تركز  مسابقة

  الداعمة  وتضم الئحة الشركات  ،دعم العمليات الحالية لهذه الشركات  إلىالمبادرة    وتهدف .  في هذه المسابقة  المشاركة  طلبات

قائمة    االطالع علىيمكن  .  العقارية  وشركة الدار"إتش إس بي سي" و"راك بنك"،    بنكيمن    كل  االبتكار  تحديلهذه الدورة من  

 .سوق أبوظبي العالمي  من  تحدي االبتكار عبر صفحةشركة   كلّ من المحددة  اتالتحدي

ة تنظيم الخدمات المالية  سلط  أعّدت،  على مستوى القطاع المالي فعّالةبناء قدرات رقمية  المتمثّلة بستراتيجيتها  إ مع    يًاتماش 

األصول االفتراضية  محافظ  لتحكّم باتثبت  عن حلول تكنولوجية  السلطة  تبحث    . حيث يين هذا العام تحدّ سوق أبوظبي العالمي  في  

رين  مجتمع المطوّ   ة تنظيم الخدمات الماليةسلط تدعوكما  .  التمويل الالمركزيّ   األصول وشركاتتلك  دعم تنظيم  ، بهدف تهاوملكيّ 

نة  المخزّ مبادرة التنظيم المفتوح    عقب إطالقها، وذلك  دعم االمتثال التنظيميّ تلذكاء االصطناعي  قائمة على التطوير أدوات    الدوليّ 

 في سوق أبوظبي العالمي. GitHub repository برنامج البيانات "جيت هب"  في

معايير رئيسية مثل مدى  على    تقييمرتكز الوسي  2023ابريل    14  تاريخ  يستمرّ تلقّي طلبات المشاركة في تحّدي االبتكار حتى 

استضافة عملية تقديم الطلبات    ستتمّ و .  تفعيلها من الناحية التشغيليةوسهولة  اكتمالها  و  اتلتحديل   ةالمقترح  ولالحل   يةشمول

لدعم  الالزمة  دوات  األيوفر للشركات الناشئة    مفتوحقمي  سوق رالرقمي، وهو عبارة عن    سوق أبوظبي العالميمختبر    ضمن 

  والذين  العربية المتحدة  حكومية في دولة اإلمارات  ومؤسساتمؤسسات مالية    منظومة رها التقني من بيانات تركيبية إلى  تطوّ 

 كاء محتملين.شركم يمكن التعامل معه

لمرّشحين الذين تّم اختيارهم للتقدم بعروضهم وطرح أفكارهم حول سبل  ا  الداعمة في مقارها الرئيسية   ستضيف الشركاتتس و

   أمام جمع من األشخاص المعنيين.  التعاون مع هذه الشركات

المناسبة  و ل  السيد قالبهذه  التنفيذي  الرئيس  جيفاناكيس،  الماليةسلطإيمانويل  الخدمات  تنظيم  سوق   ة  في 

إقامة    نحرص على، والعالميتحدي االبتكار من سوق أبوظبي    من   األحدث  قدماُ إلى هذه الدورةتتطلّع  : “العالميبوظبي  أ

الخدمات  في مجال    إحداث نقلة نوعيةإلى    يسعوني الخدمات الذين  زوّدرين وم شراكات جديدة مع الشركات الناشئة والمطوّ 

https://www.adgm.com/initiatives/fintech-abu-dhabi/innovation-challenge
https://www.adgm.com/media/announcements/adgms-financial-services-regulatory-authority-launches-its-ai-initiative-on-open-regulation#:~:text=Hosted%20in%20the%20ADGM%20GitHub,create%20AI%2Denabled%20RegTech%20tools.


 

  االستفادة من الناشئة    قنياتشركات الت  تطرحهافي الحلول الرقمية التي    بتكاراال  ويتيح لنا.  المبتكرة المالية من خالل حلولهم  

 ."القطاع الماليفي جوانب مختلفة من  واستخدامهاالفرص التكنولوجية 

السيد عبد الفتاح شرف ، الرئيس التنفيذي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس األسواق الدولية في  بدوره قال 

للعمالءمزايا    وفير"تعد الشراكة مع مبتكري التكنولوجيا لت :  الشرق األوسط المحدود  HSBCبنك   أمًرا أساسيًا في    جديدة 

والتعلم ومشاركة أفضل   تواصلللم فعالية منصة  من سوق أبوظبي العالمي، البتكار ا ، ويوفر تحدي الواسع النطاقنهجنا الرقمي 

 " .في البرنامج المشاركة الممارسات مع مجموعة متنوعة وطموحة من الشركات الناشئة 

بنشاط على تطوير    بنك راس الخيمة الوطنيفي    : “نعملرحيل أحمد ، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمةالسيد    قالو

. يساعد ذلك في دفع عجلة التحول  شركات التقنيات الماليةخدمات وعروض جديدة لعمالئنا من األفراد والشركات بالشراكة مع  

الجديدة وتعزيز   الالتعاون.  فرص  الرقمي واكتشاف المواهب    سويا ًللعمل  مع المشاركين في تحدي االبتكار    تعاوننتطلع إلى 

 ." عمالؤنا  التي يواجهها على حل المشاكل 

 

 -انتهى-
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةهو  سوق أبوظبي العالمي،  

 أنحاء العالم. وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، لممارسة األعمالمالي رائد ومقر متميز 
  

أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها

 التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 
  

ولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

ت المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي  إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسا
 وع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتن

  

اإللكتروني   الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  سوق  عن  المعلومات  من  و"إنستجرام":    www.adgm.comلمزيد  "تويتر"  االجتماعي  التواصل  منصات  على  صفحاته  متابعة  أو 

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM). 

 
 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز 

 رئيس منطقة الشرق األوسط
 شركة إدلمان سميث فيلد 

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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