
1 

 

 

 
 
 
 

 صحفي خبر          
 

 طلب مشاركة في "تحدي ابتكار 166"أبوظبي العالمي" يتلقى 

 التكنولوجيا المالية" 

 

 "أبوظبي فینتك" ضمن أكتوبر 22 یوم ابتكاراتھا تستعرض مختارة فرق 10

 

طلب مشاركة  166 هكشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تلقي :2017سبتمبر  7أبوظبي، 

دولة حول العالم، وذلك خ��ل فترة  39في فعالية "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية من شركات ناشئة تمثل 

 شركة الخدمات المهنية العالمية "كي بيمع رويج للحدث بالتعاون أسبوعين فقط من قيام السوق بإط��ق الفعالية وبدء الت

 إم جي".

 

وتتخصص كافة الشركات الناشئة المتقدمة للمشاركة في فعاليات التحدي، في تقديم الحلول ا��بتكارية التي تعالج العديد 

ارة ا��د ، كما تطرح مجموعة من الحلول المتصلة بمجا��ت اجه القطاع المالي في المنطقةمن القضايا والتحديات التي تو

المالية وا��ستثمارية، والشمولية المالية، وتكنولوجيا تنظيم الخدمات المالية، والتمويل التجاري، وتكنولوجيا التأمين، وأسواق 

للتكنولوجيا المالية  رأس المال الخاص، حيث أتت معظم طلبات المشاركة من شركات في أسواق ومراكز عالمية وناشئة

مثل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والهند، والو��يات المتحدة ا��مريكية، وهونج كونج، والصين، واستراليا، وأفريقيا وغيرها 

 با��ضافة للمشاركات المستلمة من شركات في دولة ا��مارات.

 

 يم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي:وقال واي لوم كووك، المدير التنفيذي ��سواق رأس المال في سلطة تنظ

"يعكس حجم ا��قبال الواسع للمشاركة في الفعالية مدى ا��هتمام الذي يحظى به سوق أبوظبي العالمي من مجتمع 

التكنولوجيا المالية حول العالم، ومدى حرص الشركات على تقديم حلول ابتكارية تعالج التحديات الحقيقة التي تواجهها 

، رؤية مدى نوعية وجودة الحلول التي تقدمها تلك الشركات، ل��هتمامالمال وا��عمال في المنطقة. ومن المثير قطاعات 

 وجاهزيتها الفعلية للتطبيق". 

 

"يشمل مفهوم التكنولوجيا المالية تقديم ودمج أحدث التقنيات المتطورة في الخدمات المالية اليومية، ونحن نسعى  وأضاف:

بوظبي العالمي ل��عتماد على المنتجات والحلول المتطورة والمبتكرة في خدماتنا. كما نأمل عبر تعاوننا دوماً في سوق أ

الوثيق مع شركائنا في التكنولوجيا المالية أن تساهم هذه الفعالية في تعزيز تطوير مجتمع حيوي ومتكامل للتكنولوجيا 
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 ل". المالية يدعم نمو القطاع المالي وبناء اقتصاد المستقب

 

بتكار "تفتح فعالية "تحدي امن جانبه، قال جان رينمولر، رئيس مبادرة "ديجيتال فيلج" لدى شركة "كي بي إم جي" سنغافورة: 

فينتك أبوظبي" الباب الواسع أمام شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة حول العالم للدخول إلى أسواق الشرق ا��وسط، 

ذا التعاون المميز بين "كي بي إم جي" وسوق أبوظبي العالمي لتعزيز ا��بتكار وتفعيل وأفريقيا وجنوب آسيا. ويهدف ه

الشركات الناشئة والمؤسسات المالية، وتقديم الدعم وا��رشاد ��نجاح مسيرتهم على درب مجا��ت التعاون المشترك بين 

ل ئة من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع لبدء العمالكبير للمشاركة في الفعالية من شركات ناش با��قبالا��بتكار. ونحن سعداء 

 قريباً مع المشتركين العشرة الذين سيتم اختيارهم للبرنامج".

 

 

ع "كي بي لعالمي بالشراكة موتقام فعالية "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية التي ينظمها سوق أبوظبي ا

"، ضمن إطار قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، الحدث ا��ول من نوعه للتكنولوجيا المالية في إم جي

أكتوبر القادم. ويقوم سوق أبوظبي العالمي و "كي بي إم جي" حالياً بتقييم جميع  23و 22المنطقة المقرر انعقاده يومي 

سبتمبر  17يوم  من المتوقع أن يبدأنهائية للمشاركة في برنامج تدريبي  فرق 10المستلمة ��ختيار  166ال طلبات المشاركة

الجاري ويستمر على مدى خمسة أسابيع لتمكين المشاركين من تطوير وتقديم حلول مبتكرة للتكنولوجيا المالية عبر العمل 

 عن قرب مع عدد من المتخصصين والخبراء في قطاع الخدمات المالية.  

 

لمختارة فرصة عرض حلولها ا��بتكارية في "يوم استعراض ا��بتكارات التجريبية" ضمن فعالية "فينتك وستتاح للشركات ا

أبوظبي" للتكنولوجيا المالية أمام شخصيات متخصصة وبارزة في التكنولوجيا المالية من المنطقة والعالم، كما سيتلقى 

المتخصصين، وسيتعرفون على الفرص التجارية المتاحة المشاركون الدعم وا��رشاد المستمرين من مجموعة من الخبراء و

في أبوظبي وأسواق المنطقة. وسيتم دعوة الفريقين المتصدرين لفعالية التحدي ��ستعراض حلولهم المبتكرة ضمن فعالية 

 تور" العالمية للتكنولوجيا المالية التي تستضيفها سنغافورة في نوفمبر القادم. ي"هاكسيلير 

 
 –انتهى  -

 2017نبذة عن فينتك أبوظبي 
 

 مستثمرينوال المالية التكنولوجيا قطاع في الناشئة والشركات والعالمية المحلية المالية المؤسسات أبوظبي فينتك تجمع

 عارفوالم الخبرات وتبادل بينهم فيما والتعاون البعض بعضهم مع التواصل أجل من ا��عمال ومجتمع التنظيمية والهيئات

 .كلك العالم مستوى وعلى أفريقيا وشمال ا��وسط الشرق منطقة وفي أبوظبي، في المالية التكنولوجيا تطورات بشأن

 للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن فعالية فينتك أبوظبي لسوق أبوظبي العالمي، يمكنكم زيارة الموقع

 moi.cbabudhahcetn.fiwww لتسجيل اهتمامكم بالمشاركة ومتابعتنا عبر  @FinTechAD  على تويتو وفيسبوك

http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.fintechabudhabi.com/
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 _أبوظبي�بتكار#تحدي_ا�و#فينتك_أبوظبي  ،FinTechAD# هاشتاغ وباستخداموإنستاجرام 

 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
 

) هو مركز مالي عالمي يقع في قلب مدينة أبوظبي، عاصمة دولة ا��مارات العربية ADGMسوق أبوظبي العالمي (

 .2015أكتوبر  21المتحدة، وقد تم افتتاحه لمزاولة أعماله في 

 

وبالتوافق مع رؤية أبوظبي ا��قتصادية، يعد سوق أبوظبي العالمي امتداًدا طبيعيًا لدور أبوظبي بصفتها عضًوا موثوًقا 

أحد كبار صناديق الثروات موطن  ،في المجتمع المالي العالمي. ويؤدي السوق، بموقعه ا��ستراتيجي في أبوظبيومسؤو��ً 

السيادية في العالم، دورًا محوريًا في ترسيخ وضع أبوظبي بصفتها مركزًا عالميًا للمال وا��عمال يصل بين ا��قتصادات 

 المتنامية في الشرق ا��وسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

 

هيكل سوق أبوظبي العالمي بسلطاته المستقلة الث��ثة: سلطة التسجيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم وُيتيح 

مزاولة أعمالها في بيئٍة تخلو من الضرائب مع إدارة أنشطتها بثقة ضمن فرصة سوق أبوظبي العالمي، للشركات المسجلة 

 تشريعية تستند إلى القانون العام.ة بنيقضائي مستقل و نظاميتميز بإطار تنظيمي عالمي 

 

العالمي بموجب مرسوم اتحادي كمركز مالي يقدم نطاًقا واسًعا من الخدمات استناًدا إلى ث��ثٍة  وقد تأسس سوق أبوظبي

من جوانب القوة ا��ستراتيجية ��بوظبي وهي البنوك الخاصة وإدارة الثروات وإدارة ا��صول، وسيستمر السوق في التوسع 

يعمل فيه. لمزيٍد من التفاصيل عن سوق أبوظبي  في الخدمات التي يقدمها بما يلبي احتياجات شركاته والسوق الذي

 ،Twitter :@adglobalmarket ،@FinTechADأو متابعة حسابنا على موقع  www.adgm.comالعالمي، ُيرجى زيارة 

#FinTechADو ،LinkedIn: ADGM 

 
 

 نبذة عن كي بي أم جي إنترناشيونال

جي بي أم جي هي شبكة عالمية من الشركات المهنية المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب وا��ستشارات. 

موظف يعملون في شركات أعضاء في مختلف أنحاء العالم.  189,000دولة ويعمل بها أكثر من  152وتعمل الشركة في 

كي بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف "كي بي إم  وتتبع الشركات ا��عضاء المستقلة في شبكة كي بي أم جي شركة

جي إنترناشيونال)، وهي شركة سويسرية. وُتعد كل شركة من شركات كي بي أم جي شركة مستقلة ومنفصلة من 

 الناحية القانونية وتقدم نفسها على هذا ا��ساس.

http://www.adgm.com/
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 بالنيابة عن فينتك أبوظبي: markettiers MENAُيرجى التواصل مع:  ل��ستفسارات ا��ع��مية،

 

 markettiers MENAشيريل كينج، 

 +971) 0(4 369 2709الهاتف: ، fintech@markettiers.com البريد ا��لكتروني:

 

 markettiers MENAراشيل لويس، 

 +971) 0(4 369 2769الهاتف: ، fintech@markettiers.com روني:البريد ا��لكت
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