بيان صحفي

"أبوظبي العالمي" و "كي بي أم جي" يطلقان "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي"
من أجل تسليط الضوء على حلول اإلبتكار النوعية في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة


تمت دعوة الشركات الناشئة الناضجة من مختلف أنحاء العالم من أجل تقديم الحلول لتحديات األعمال الفعلية


المشتركون لديهم فرصة لكسب االعتراف العالمي والحصول على الجائزة المالية

 06أغسطس  ،2017أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة :أطلق سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،بالشراكة مع "كي
بي أم جي" تحدي إبتكار فينتك أبوظبي األول من نوعه في  22أكتوبر  2017في أبوظبي ،وذلك لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى حلول
رائدة التي من شأنها المساعدة في ا لتغلب على تحديات األعمال الناشئة في قطاع الخدمات المالية.

ويتضمن تحدي اإلبداع ،الذي يأتي ضمن الفعالية االفتتاحية لـ "فينتك أبوظبي" المزمع تنظيمه في  22و 23أكتوبر  ،2017برنامجً ا مكثفًا لمدة خمسة
أسابيع ،يسمح للشركات الناشئة المبتكرة والناضجة بتصور وتقديم حلوالً جاهزة للسوق تبرز تحديات األعمال الفعلية التي تم تحديدها في قطاع الخدمات
المالية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وخالل هذا البرنامج ،سوف تعمل  10فرق نهائية على تطوير حلول لبيانات تحديات محددة ،بحيث تُقسم إلى ست مجموعات وهي :اإلدارة المالية
واالستثمارية؛ واإلدراج المالي؛ وتكنولوجيا تنظيم الخدمات المالية؛ والتمويل التجاري؛ وتكنولوجيا التأمين؛ واألسواق الرأسمالية الخاصة.

وسوف يعرض المرشحون النهائيون حلولهم في أبوظبي في اليوم األول لفعاليات "فينتك أبوظبي" على لجنة من الخبراء .وسوف يحصل كل مرشح
نهائي على فرصة للمشاركة في عدد من الجلسات المختلفة ،من بينها جلسات لبدء ومراقبة الشركات الناشئة وفرص لدخول قطاع الخدمات المالية في
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب أسيا أو التوسع فيها واالنضمام لبرامج االعتماد واألنظمة البيئية التعاونية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
وجنوب أسيا وإمكانية الوصول إلى التوجيه والدعم من قادة الصناعة وخبراء الموضوع والسلطات التنظيمية وكسب نظرة سريعة على متطلبات القبول
في برنامج المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي .وسوف يحصل هؤالء المرشحون أيضً ا على مبلغ  15,000دوالر أمريكي لتغطية التكاليف
المرتبطة بالسفر و اإلقامة في أبوظبي خالل األسابيع الخمس.

وعلق السيد واي لوم كووك ،الرئيس التنفيذي ألسواق المال في السلطة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على
ذلك قائالً" :إننا متحمسون لشراكتنا مع "كي بي أم جي" في تطوير وتنظيم برنامج تحدي إبداع فينتك أبوظبي .ويمثل هذا الحدث فرصة كبرى للشركات
الناشئة في التكنولوجيا المالية للتفاعل مع ألمع العقول في هذا المجال من أجل االستفادة من التوجيه واإلرشاد من الخبراء للتوصل إلى حلول فعّالة
لمعالجة وحل بعض التحديات الحقيقية للقطاع والمسائل التي تؤرق العاملين فيه .وفي إطار تعاون بسوق أبوظبي العالمي مع هيئة النقد في سنغافورة،
سوف يحصل الفائزون على فرصة للمشاركة في فعالية "سنغافورة هاكسليراتور" من أجل إثبات حلولهم المبتكرة.
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وسوف يواصل سوق أبوظبي العالمي بصفته مركزً ا ماليًا عالميًا ووجهة رائدة في التكنولوجيا المالية مراقبة آخر المستجدات في القطاع واالستماع إلى
احتياجات السوق والتنبؤ بها ،مع العمل عن قرب مع جسور وشركاء التكنولوجيا المالية ،مع اإلحتفاظ بنظام بيئي مفتوح وموءاتٍ يناسب متطلبات الوقت
الحالي ويؤسس القتصاد المستقبل".
وصرح عمير حميد ،شريك الخدمات المالية في شركة كي بي أم جي في الخليج األدنى ،قائ ً
ال" :إن تحدي إبتكار فينتك أبوظبي هو مبادرة
مبتكرة حقًا بالنسبة للقطاع ككل وشركة "كي بي أم جي" بصورة خاصة ،ويسعد سوق أبوظبي العالمي كثيرً ا بكونه قادرً ا على توفير الدعم وتمكين
الشركات الناشئة في المنطقة من تحقيق أهدافها .ويتحمل القطاع مسؤولية دعم وتشجيع اإلبداع ،وخاصة في الشركات الناشئة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة بما يتوافق مع رؤية  2021لدولة اإلمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تحويل دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وأكمل حميد" :وسوف تستفيد شركة "كي بي أم جي" إلى جانب سوق أبوظبي العالمي من القوة المشتركة القائمة على رؤيتنا في قطاع الخدمات المالية
وشبكة خبراتنا العالمية وشراكاتنا العالمية مع مجتمع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في إعداد وتجهيز الشركات الناشئة الناضجة للنجاح
في بيئة األعمال التنافسية".
ويتم تشجيع األفراد والشركات الناشئة الناضجة الذين لديهم استراتيجية عمل نموذجية قائمة على مبدأ الذهاب إلى موقع المسابقة للمشاركة في "تحدي
إبتكار فينتك أبوظبي" عبر << .> www.fintechabudhabi.comوقد تم إرسال الدعوة للتقدم لهذا البرنامج وسوف يتم قبول الطلبات حتى 25
أغسطس .2017
حيث سيتم اإلعالن عن الفائزين في تحدي اإلبتكار في  22أكتوبر  .2017وسوف يحصل فائزان على فرصة إلثبات جدوى حلولهم في فعالية جلوبال
فينتك هاكسليراتور القادمة في سنغافورة.

تُعد فعالية "فينتك أبوظبي" بمثابة منصة للمؤسسات المالية والشركات الناشئة والمشاركين في قطاع التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية ومجتمع
األعمال تتيح لهم التواصل مع بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف بشأن تطورات التكنولوجيا المالية في أبوظبيفي منطقة
الشرق األو سط وأفريقيا وجنوب أسيا وعلى مستوى العالم .وسوف تتضمن االجندة عدد ًا من الفعاليات تشمل القمة ،تحدي اإلبداع ،اليوم التجريبي،
عرض جوائز التكنولوجيا المالية.
نبذة عن تحدي إبتكار فينتك أبوظبي
يمكنكم التقديم اآلن للتسجيل في فعالية تحدي إبداع فينتك أبوظبي إذا كنتم شركة ناشئة لديها حل ناضج وتريدون التوسع في منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا وجنوب أسيا .للتسجيل في تحدي اإلبداع ،يُرجى زيارتنا على الموقع اإللكتروني:

https://matchi.biz/Abudhabifintech
لالطالع على بيانات المشكلة ،يُرجى النقر فوق نافذة تطبيق

www.fintechabudhabi.com
من  6حتى  25أغسطس 2017
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انتهى
نبذة عن فينتك أبوظبي 2017

تجمع فينتك أبوظبي المؤسسات المالية المحلية والعالمية والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والمستثمرين والهيئات التنظيمية ومجتمع األعمال
من أجل التواصل مع بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف بشأن تطورات التكنولوجيا المالية في أبوظبي ،وفي منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم ككل.

للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن فعالية فينتك أبوظبي لسوق أبوظبي العالمي ،يمكنكم زيارة الموقع www.fintechabudhabi.com
لتسجيل اهتمامكم بالمشاركة ومتابعتنا عبر هاشتاجات @# ،FinTechAD# ،FinTechADفينتك_أبوظبي و#تحدي_اإلبداع_أبوظبي
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات أبوابه لممارسة األعمال في يوم  21أكتوبر من عام .2015
وجاء إطالق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما يش ّكل السوق جزء ًا محوري ًا
من رؤية أبوظبي االقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دور ًا محوري ًا في ترسي
مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد ال دولي ،يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،سيُم ّكِّنُ سوق أبوظبي العالمي
أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ض من بيئة خالية من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية
تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي الذي تأسس بموجب مرسوم اتحادي إماراتي كمركز مالي واسع النطاق بشكل مبدئي في ثالثة مجاالت رئيسية ،هي:
الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة األصول ،علم ًا بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات
مع مرور الوقت ،وفق ًا الحتياجات السوق.

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

 www.adgm.comأو متابعتها على تويتر على:

# ،#FinTechAD ،@FinTechAD ،@adglobalmarketفينتك_أبوظبي# ،تحدي_اإلبداع_أبوظبي ،وADGM :LinkedIn
نبذة عن كي بي أم جي إنترناشيونال
جي بي أم جي هي شبكة عالمية من الشركات المهنية المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات .وتعمل الشركة في 152
دولة ويعمل بها أكثر من  189,000موظف يعملون في شركات أعضاء في مختلف أنحاء العالم .وتتبع الشركات األعضاء المستقلة في شبكة كي
بي أم جي شركة كي بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف "كي بي إم جي إنترناشيونال) ،وهي شركة سويسرية .وتُعد كل شركة من شركات كي بي
أم جي شركة مستقلة ومنفصلة من الناحية القانونية وتقدم نفسها على هذا األساس.
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لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى االتصال بماركيتيرز مينا نيابة عن فينتك أبوظبي:
يوان ليو كوان،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بريد إلكتروني ، joan.lew@adgm.com:هاتف+971 (0) 2 333 8888 :
شيريل كنج ،ماركيتيرز مينا
بريد إلكتروني ، fintech@markettiers.com:هاتف+971 )0( 4 369 2709 :
راشيل لويس ،ماركيتيرز مينا
بريد إلكتروني ،fintech@markettiers.com :هاتف+971 )0( 4 369 2769 :
لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى االتصال بشركة بي بي جي كوهن أند ولف بالنيابة عن" كي بي أم جي" الخليج األدنى
أندريا لوبيز /سيدهي سيناني بي بي جي كوهن
أند ولف
هاتف +971 4 506 5555 :تحويلة 582 / 570
جوال+971 55 987 1999 / +971 55 876 2816 :
بريد إلكترونيsiddhi@bpgcohnwolfe.com / andrea@bpgcohnwolfe.com :
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