
 

 

 

ي العالمي   ي التمويل"   االصطناعي برنامج "الذكاء  تطلقأكاديمية سوق أبوظب 
 
 ف

ي األكاديمية   )الفينتك(كجزء من كلية التكنولوجيا المالية 
 
 ف

ي العالمي اليوم عن وضع برنامج الذكاء  ي منطقة  االصطناعي أعلنت أكاديمية سوق أبوظب 
ي التمويل، وهو األول من نوعه ف 

ف 

نامج حافزا للمؤسسات والمختصي   لتعزيز التحول  ق األوسط وشمال أفريقيا.  وسيكون الب  ي   االصطناعي ىل الذكاء إ الشر
ف 

 التمويل  

 ، ي ي العالمي مع مركز التمويل  -2019اكتوبر  23أبوظب  (  CFTEال )وريادة األعموالتكنولوجيا شاركت أكاديمية سوق أبوظب 

ي لندن  
ي التمويل"، كجزء من كلية التكنولوجيا المالية    االصطناعي لطرح برنامج جديد، "الذكاء  القائم ف 

ي األكاديمية.     )الفينتك(ف 
ف 

 " ي ي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظب  نامج خالل مهرجان أبوظب  نامج  .  2019وقد تم االعالن عن طرح الب    وي  هدف الب 

ي الذكاء إالجديد 
فهم أثره عىل الخدمات المالية وقطاع الخدمات المالية محليا وعالميا. وقد  و  االصطناعي ىل زيادة المعرفة ف 

اك ، تم توقيع الشر ي العالمي والسيد/ هاي نجويي   تريو، أحد  مدير عام ة ما بي   السيد/ حمد المزروعي أكاديمية سوق أبوظب 

دولة ورئيس مجلس إدارة  ر معاىلي أحمد عىلي الصايغ، وزير ، بحضو CFTE مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال  مؤسسي 

 ، ي العالمي . والسيد/ خالد السويدي، رئيس مجل   سوق أبوظب  ي العالمي    س إدارة أكاديمية سوق أبوظب 

ي التمويل العداد المختصي   والمؤسسات  االصطناعي ، يهدف برنامج الذكاء )الفينتك( كجزء هام من التكنولوجيا المالية
ف 

 . االصطناعي والقوى العاملة لديها لتغيب  خارطة القطاع الماىلي اآلخذ بالتغب  نتيجة للذكاء 
 
من فهم تقنيات الذكاء   بدءا

ي التمويل ومن االعتبارات إ االصطناعي 
ي المشاري    ع، يعمل برنامج التمويلإ  العمليةىل تطبيقاته ف 

ي الذكاء   املالش  ىل التنفيذ ف 
ف 

ي كافة نواحي القطاع وعىل تعزيز وضع الخدمات المالية الرائد االصطناعي 
ي منطقة  ةأيضا عىل تحفب   االبتكار ف 

ي ف  المارة أبوظب 

ق األوسط اقليميا وعالميا.    الشر

ق األوسط    االصطناعي الذكاء  بثورة ناتجة عن  برايس ووترهاوس كوبر، من المرجح أن يمر قطاع التمويل    ما ذكرتحسب ي الشر
ف 

ي الذكاء  28.3% )25وأفريقيا، حيث يقدر أن تنفق نسبة 
ي عام   االصطناعي مليون دوالر( من كافة االستثمارات المتوقعة ف 

ف 

ي الذكاء  2021
ي العالمي  . االصطناعي عىل تطوير حلول ف  نامج مع جهود أكاديمية سوق أبوظب  اكة الجديدة والب  وتندمج الشر

امها  .  وتركز  المستمرة والب   ي ي أبوظب 
ي دعم القطاع الماىلي واالقتصاد ف 

ة ف  ي مستدام ذو مهارات عالية وخب  بتوفب  رأسمال بشر

اتيجية "الذكاء  " لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة عىل الخدمات والقطاعات ومشاري    ع البنية التحتية  االصطناعي اسب 

 المستقبلية. 

ي العالمي  الستغالل هذه الفرصة الرائعة   CFTE التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال ومركز وتخطط أكاديمية سوق أبوظب 

وع برنامج الذكاء يو  ي مشر
ي التمو  االصطناعي تطلعان للتعاون ف 

ي العالي ف  ي  ل.  أكاديمية سوق أبوظب  مي هي جزء من سوق أبوظب 

ي األكاديمية  تأسست وقد  العالمي  ي أبوظب 
ات والتعليم الماىلي  ف   والمعرفة لتمكي   المنطقة. لبناء الخب 

،  حمد وقد أفاد السيد/  : "يشنا أن ندعم التعاون مع مدير عام المزروعي ي العالمي التمويل   مركز  أكاديمية سوق أبوظب 

ي   CFTE والتكنولوجيا وريادة األعمال ي أبوظب 
كات والشؤون المالية ف  ي الشر

ة المالية للمختصي   ف  لرفع مستوى المعرفة والخب 

ي منطقة  
ي العالمي "وجهة" للمختصي   المحليي   والعالميي    وف  ق األوسط وشمال افريقيا ككل.  تمثل أكاديمية سوق أبوظب  الشر

ي مجال التكنولوجيا المالية ىل إالساعي   
ي المجال الماىلي وف 

، والتدريب وورش العمل لتعزيز القدرة عىل  )الفينتك(التعليم ف 



 

ي نماذج وبيئة العمل الشيعة التطور اليوم.  ويعتب  برنامج الذكاء 
ي التمويل  االصطناعي المنافسة ف 

ف 

اتيجية الذكاء    )الفينتك(ىل كلية التكنولوجيا المالية  إاضافة هامة   واستمرارا لجهودنا الرامية لدعم اسب 

كب   عليها."   االصطناعي 
ي الدولة والب 

 ف 

اء من الطراز العالمي   القائم CFTE تكنولوجيا وريادة األعمال التمويل وال مركز  ساعد ي وس ي لندن عىل تقديم المعرفة من خب 
ف 

ي العالمي و  ي تطوير جيل جديد من القوى العاملة. يلدعم رؤية أكاديمية سوق أبوظب 
وقد أفاد السيد/ هاي نجويي    ساهم ف 

اكة مع أكاالمركز  تريو، أحد مؤسسي   فنا عقد هذه الشر ة المالية والدراية  "إنه ليشر ي اطار تقوية الخب 
ي العالمي ف  ديمية سوق أبوظب 

ي المنطقة ككل. يعمل الذكاء 
ي االمارات العربية المتحدة وف 

عىل تحول الخدمات المالية   االصطناعي العملية لدى المختصي   ف 

ي هو ما سيجعل هذا التحول ممكنا. يشكل برنام ي كافة أنحاء العالم، ورأس المال البشر
ي التمويل حافزا    االصطناعي ج الذكاء  ف 

ف 

 هاما سيساعد المؤسسات والمختصي   عىل أن يكونوا جزءا من هذا التحول."  

  . ي العالمي ي الكلية من خالل موقع أكاديمية سوق أبوظب 
 يمكن للمختصي   التسجيل اآلن ف 

 

 النهاية  

   (CFTEحول مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال )

كات المبتدئة والجامعات.  ويتناول المركز  CFTEالمركز )يعتب   ى المؤسسات والشر ي كب 
( منصة تعليمية يدعمها كبار القادة ف 

ي مجال رسي    ع التغب   
ي التمويل والتكنولوجيا لرفع مستوى المهارة ف 

ة تحول بواسطة  احتياجات المختصي   ف  والذي يمر عب  فب 

ي  يمختص بالتمو  50,000ز من رفع مهارات ما يزيد عن التكنولوجيا الناشئة.  وقد تمكن المرك
ل وذلك من خالل الدورات الب 

ي جميع أنحاء العالم. لقد تم تطوير دورات مؤسسة التكنولوجيا المالية )الفينتك( والذكاء 
ي التمويل،   االصطناعي يعقدها ف 

ف 

كات المبتد اء من المؤسسات المالية والجامعات والشر نت، مع خب  ، بينعىل االنب  ي
 ج ئة الرائدة والرواد من المنظمي   مثل سيب 

يال كوليدج أو ستارلينغ بنك.   ، امب  ي
 آن، ام آي ت 

   /http://www.cfte.education.لمزيد من المعلومات يرح  زيارة الموقع 
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