
 

 

خمسة الخليج الأدنى و"كي بي إم جي" بالتعاون مع" "

 مؤسسات إماراتية

أبوظبي العالمي يطلق الدورة الثانية من "تحدي سوق 

 ابتكار التكنولوجيا المالية"
 

 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2018مايو  27أبوظبي، 

وشركة "كي بي إم جي" الخليج الأدنى، العضو المستقل في شبكة شركات "كي بي إم جي" 

عن إطلاق الدورة السنوية الثانية من "تحدي ابتكار فينتك ، لخدمات المهنية العالميةل

فة لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع الخدمات أبوظبي" للتكنولوجيا المالية، المبادرة الهاد

 المالية.

 

النسخة الأولى ويأتي الإعلان عن الدورة الجديدة من التحدي بعد النجاح الكبير الذي حققه 

كات االعام الماضي، والاهتمام الكبير من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، والشر في 

المتعددة التي حققها بين المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. ومن المقرر أن 

هذا العام على استعراض دراسة حالات حقيقية لممارسات تطبيق حلول  التحديركز ي

، بما يشمل الجهات الحكومية التكنولوجيا المالية المبتكرة في المؤسسات الإماراتية الكبرى

سبتمبر  17حيث سيتم تقديم العروض النهائية للمشاركين في التحدي يوم  والتنظيمية،

 القادم في فندق فيرمونت باب البحر ضمن فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية.

 

 ديجيتال فيلج"وبشكل متزامن، تعتزم "كي بي إم جي" الخليج الأدنى توسيع عمل مبادرتها "

بشكل أساسي  أبوظبي العالمي، حيث تأسست المبادرةللعمل من مركز الابتكار في سوق 

لتعزيز التعاون، وبناء الشراكات ودعم مشاريع الابتكار بين  تهدففي سنغافورة، وهي 

المؤسسات والشركات الناشئة. وتساعد منصة "كي بي إم جي ديجيتال فيلج" الشركات 

بمجموعة من الشركات  الناشئة على تعزيز النمو والتطور لمراحل جديدة، وتزويد عملاء

 تقنيات الابتكار. أحدث

 

"تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا  النسخة الجديد من ويشارك في تطوير مواضيع

من دولة الإمارات تتعاون مع سوق أبوظبي العالمي من خلال تحديد  مؤسساتالمالية عدة 

مشكلة معينة تكون فريدة في قطاع عمل كل منها ويمكن التعامل معها عبر حلول 

بإطلاق اعلان عالمي  الخليج الأدنى "كي بي إم جي"نولوجيا المالية. وسيقوم السوق والتك

مياً لتقديم طلبات المشاركة في التحدي والعمل لدعوة رواد التكنولوجيا المالية محلياً وعال

 محددة لتقديم حلول لمجموعة من المشاكل المطروحة.مع المؤسسات ال



 

 

وسيتم اختيار أفضل خمس متقدمين للتحدي للعمل المشترك مع خمسة مؤسسات لتطوير 

نموذج أولي للحل المقدم الذي يمكن أن تتبنى تنفيذه المؤسسة المشاركة، حيث سيتم 

رض نتائج العمل المشترك بين المشاركين والمؤسسات لجمهور واسع من الشركات المالية ع

العالمية، والهيئات التنظيمية، وشركات الخدمات المهنية، وشركات التكنولوجيا المالية 

 خلال قمة أبوظبي القادمة للتكنولوجيا المالية.الناشئة وغيرهم من الأطراف المعنية 

 

العاملة مع المشاركين في التحدي من خبرات "كي بي إم جي"  وستستفيد المؤسسات

لإدارة عملية تطوير الحلول المبتكرة، كما ستقوم بتطبيق نماذج الحلول الأولية المطورة 

لول المطروحة بما يعزز من ضمن قطاع عملها للتعامل مع التحديات التي تعالجها الح

المالية التي سيقع عليها الاختيار للمشاركة  . وستتمتع شركات التكنولوجياالتجارية أعمالها

في التحدي بميزة بناء شراكات عمل على المدى الطويل مع المؤسسات الإماراتية المشاركة، 

وستحظى بفرصة عرض حلولها المبتكرة أمام مجموعة واسعة من الشركات ورواد القطاع 

 المالي. 

 

التحدي لتعزيز تواجدهم في المنطقة وسيقوم سوق أبوظبي العالمي بدعم المشاركين في 

الحصول على ترخيص تجاري والعمل ضمن مساحات العمل  من خلال تمكينهم من

 المشتركة المتاحة في مركز الابتكار التابع للسوق في جزيرة الماريه.

 

: "نحن وقال فيكاس بابريوال، رئيس قسم الاستشارات في "كي بي إم جي" الخليج الأدنى

لآفاق تأسيس مبادرة "كي بي إم جي ديجيتال فيليج" ضمن مركز الابتكار في  ننظر بحماس

سوق أبوظبي العالمي. كما نتطلع في الوقت ذاته للعمل عن قرب مع الأطراف الحكومية 

 والخاصة المعنية للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة ضمن تحدي الابتكار".

 

تمتع : "تبي إم جي" الخليج الأدنىوقال عمير حميد، شريك الخدمات المالية في "كي 

. ونحن سعداء التكنولوجيا المالية بقدرة كبيرة على دعم تحول قطاع الخدمات المالية

تحدي ابتكار التكنولوجيا النسخة الجديدة من  لإطلاقسوق أبوظبي العالمي  بشراكتنا مع

في تلبية الاحتياجات الذي سيطرح حالات حقيقية لكيفية مساهمة التكنولوجيا المالية  المالية

 المحددة للأعمال".

 

من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق 

نرحب بتأسيس "كي بي إم جي دجيتال فيلج" لمركزهم العالمي الثاني : "أبوظبي العالمي

ما يعزز تواجد المؤسسات، والشركات  سنغافورة في سوق أبوظبي العالمي، وهوخارج 

الناشئة، والمستثمرين، والهيئات الحكومية ضمن مجتمع تعاوني يدعم تبني وتطبيق الحلول 

واسعة لإنجاح وتحفيز التميز في شراكات المبتكرة، ويساهم في تطوير بيئة متكاملة وشبكة 

 الابتكار". 



 

 

تحدي الابتكار في التكنولوجيا المالية وأضاف: "نحن فخورون بإطلاق النسخة الثانية من 

. وشهدنا خلال النسخة الماضية استعراض الخليج الأدنى بالشراكة مع "كي بي إم جي"

تطبيقات متميزة لتقديم حلول مبتكرة لمجموعة واسعة من المشاكل التي تواجه قطاعات 

الحلول المقدمة الأعمال. وسيركز التحدي في نسخته الجديدة على استعراض كيفية تطبيق 

مع رواد مميزة لربط الشركات المالية  وأثرها في تعزيز العمل. ويشكل التحدي فرصةً 

ونتطلع للتعرف على ثمرة  التكنولوجيا المالية المساهمين في تحول قطاع الخدمات المالية.

ومخرجات التعاون بين المؤسسات والمشاركين في التحدي خلال فعاليات قمة أبوظبي 

 وجيا المالية في سبتمبر القادم".للتكنول

 

 166استقطبت  النسخة الأولى من "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي للتكنولوجيا المالية"يذكر أن 

المبتكر  ادولة لاستعراض حلوله 39طلب مشاركة من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة من 

الخدمات المالية في  القادرة على معالجة العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع

مشارك في  11مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتناولت الحلول التي استعرضها 

نهائي التحدي خلال فعالية خاصة اقيمت ضمن فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية 

تثال الشمول المالي، والام ضمتمن الحلول المبتكرة ضمن ستة مجالات تركيز  اً ، عدد2017

التنظيمي، والتمويل التجاري، والتأمين، والإدارة المالية والاستثمارية، وأسواق رأس المال 

الخاص. وتم منح الفائزين في التحدي، شركتي "إف آر إس لابز" و"سايلنت ايت"، فرصة 

 استعراض حلولهم في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية خلال نوفمبر الماضي.

 

 

 –انتهى  -

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممارسة  بدأ

وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من  .2015أكتوبر من عام  21أعماله رسمياً في يوم 

أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي  رؤية

كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، 

 وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات 

المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر 

الية العالية، على الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة الم

النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

الثروات، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة 



 

اكم مستقل عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام مح

 وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي. 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

يزة في "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتم

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة 

كلم مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات  1.14هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء تجارية

  www.adgm.com زيارة الموقع الإلكتروني

 

 نبذة عن شركة "كي بي إم جي" الخليج الأدنى:

، أحد الشركات المستقلة ضمن شبكة شركات "كي بي إم جي" العالمية تعد "كي بي إم جي" الخليج الأدني

التابعة لشركة "كي بي إم جي انترناشيونال كووبريتيف" السويسرية. وتمثل كل شركة في شبكة "كي بي إم 

جي" كياناً مستقل قانونياً وقائم بذاته. وتعد "كي بي إم جي انترناشيونال"، شبكة عالمية من شركات الخدمات 

 154المهنية التي تقدم خدمات التدقيق، والمعاملات الضريبية، والاستشارات الخدمية، وتعمل الشركة في 

 ألف موظف يتوزعون في الشركات الأعضاء في الشبكة حول العالم. 200دولة ولديها 

 

 نبذة حول "كي بي إم جي ديجيتال فليج":

الشركات الناشئة، والمستثمرين والهيئات الحكومية تجمع مبادرة "كي بي إم جي ديجيتال فلج" المؤسسات، و

يدعم تبني وتطبيق الحلول المبتكرة، ويساهم في تطوير بيئة متكاملة  للعمل معاً ضمن مجتمع تعاوني

. وتعمل "كي بي إم جي ديجيتال فلج" من منطلق أن وشبكة شراكات واسعة لإنجاح وتحفيز التميز في الابتكار 

بوجود الأفكار الثورية التي يجب تفعيلها لتقديم نتائج متميزة للأعمال من خلال العمل  الابتكار الحقيقي يبدأ

 المشترك مع قطاعات الأعمال لتبني هذه الأفكار وإدارتها بعيداً عن المخاطر.

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

  Hajer.AlTenaiji@adgm.com الإلكتروني: البريد
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