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بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تستضيف منتدى الشرق األوسط وشمال أفريقيا
للذكاء االصطناعي في القطاع المالي


المنتدى شهد إطالق برنامج الذكاء االصطناعي في القطاع المالي

 4مارس  ،2020أبو ظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة :استضافت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي منتدى الشرق األوسط
وشمال أفريقيا للذكاء االصطناعي في القطاع المالي ،الحدث المتخصص واألول من نوعه في المنطقة ،حيث جمعت المنتدى
أكثر من  200مشارك وذلك بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال .وتأتي استضافة الحدث في إطار التزام
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتعزيز المعرفة في مجال الذكاء االصطناعي ودعم القطاع المالي في الدولة.
وشهدت فعاليات المنتدى إطالق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال لبرنامج الذكاء
االصطناعي في القطاع المالي ،الذي يهدف لتجهيز مختصي القطاع المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمعرفة
والمهارات التي يحتاجونها لمواجهة التحديات المعاصرة ،حيث سيتضمن البرنامج محاضرات تفاعلية مع أهم الخبراء
والمختصين.
وفي هذه المناسبة ،قال حمد صياح المزروعي ،مدير عام أكاديمية سوق أبو ظبي العالمي" :يسرنا استضافة هذا الحدث
المميز ونفخر بإطالق برنامج الذكاء االصطناعي في القطاع المالي بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال.
بدورنا كأكاديمية متخصصة في المنطقة ،نلتزم بتطوير بيئة تعليمية متكاملة تتبنى مباردات رائدة تسهم في تعزيز معرفة
وخبرات الجيل الجديد من خبراء القطاع المالي ،وقد أطلقنا البرنامج التدريبي ليسهم بدوره في دعم األهداف االستراتيجية
للخطط والمبادرت الحكومية المختلفة كالبرنامج الوطني للذكاء االصطناعي ومئوية اإلمـــارات  2071حيث نهدف إلى
توفير فرص تعليم قيمة للمجتمع بما يدعم نمو القطاع المالي في الدولة".
ويأتي إطالق برنامج الذكاء االصطناعي في القطاع المالي في إطار جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتعزيز وتطوير
القطاع المالي في الدولة والمنطقة كافة وإيجاد جيل جديد من المواهب يسهم في بناء مستقبل مستدام ،حيث سيحصل
المشاركون في البرنامج على شهادة تطوير مهني مستمر معتمدة من قبل األكاديمية ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة
األعمال.
ومن جانبه ،صرح هوي نجوين تريو ،الشريك المؤسس للمركز" :يسعدنا استمرار الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي
العالمي ومشاركتنا في تنظيم هذا المنتدى في أبوظبي الذي سيسهم في تطوير القطاع المالي عالميا ً ويقرب المجتمعات من
بعضها البعض".
من خالل هذا الحدث ،استعرضت األكاديمية ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال التزامهم المشترك نحو إيجاد بيئة
متكاملة لتبادل المعرفة وتسليط الضوء على أهمية الذكاء االصطناعي في المجال المالي.
وتضمن الحدث جلسة نقاشية حول "حاالت استخدام الذكاء االصطناعي في التمويل" ،إلى جانب العديد من الكلمات الرئيسية
من المشاركين ،حيث وفر الحدث منصة لمناقشة وتبادل الخبرات .كما استهدف تسهيل نمو التحول الرقمي لسوق التمويل في
دولة اإلمارات والمنطقة ككل ،وبما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية .وكان من بين المتحدثين والمشاركين في المنتدى
هوي نجوين تريو ،الشريك المؤسس لـمركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال والمدير العام السابق في سيتي؛ ورونيت

غوس الرئيس العالمي ألبحاث البنوك في سيتي؛ وحمد المزروعي المدير العام ألكاديمية سوق أبوظبي العالمي وفابيان
فيندرايدت المستشار االستراتيجي في سوق أبوظبي العالمي.
وجمع الحدث رواد الفكر وأبرز المعنيين في القطاع بالذكاء االصطناعي في القطاع المالي لمناقشة الموضوعات التي تحدد
قطاع الخدمات المالية في الوقت ال حالي .كما استعرض الحدث آخر التطورات التكنولوجية في مجال التمويل ،ومناقشات
حول الطرق الممكنة التي يمكن تسخيرها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
الجدير بالذكر أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تعتبر امتدادا ً اللتزام سوق أبوظبي العالمي بالمساهمة في تحقيق الرؤية
االقتصادية لدولة اإلمارات واستراتيجية أبوظبي للتنويع .ومنذ إطالقها في عام  ،2018أطلقت األكاديمية برامج أكاديمية
ومالية رائدة ومعتمدة عالميا ً توفر منصة أكاديمية ديناميكية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي،
وتمكين المختصين في القطاع المالي من جميع أنحاء المنطقة.

انتهى-نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
افتُتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا ً له ،في  21أكتوبر  .2015وتأسّس السوق المالي
بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة
األعمال ،وحلقة وص ٍل ا ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة
هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ً ماليا ً دوليا ً على إدارة جزيرة
الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار
والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا ً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة صفحاته على منصات التواصل
االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
راوند القاضي
media@adgm.com

