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 خبر صحفي          
 

 تقام ضمن فعالية "أبوظبي فينتك" لتطوير حلول مبتكرة للقطاع المالي 
مشاركاً في "تحدي ابتكار التكنولوجيا  11"أبوظبي العالمي" يختار 

 المالية" 
 

اختار سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بالتعاون : 2017سبتمبر  18أبوظبي، 
في طلب مشاركة  166من أصل مشاركاً  11مع شركة الخدمات المهنية العالمية "كي بي إم جي"، 

فعاليات  رفعالية "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية، التي يستضيفها السوق في إطا
قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، الحدث ا��ول من نوعه للتكنولوجيا المالية في 

 تدريبيٍ  برنامجٍ في  التحدي وبر القادم، حيث بدأ المشاركونأكت 23و 22المنطقة المقرر انعقاده يومي 
سبتمبر لمدة خمس أسابيع لتمكينهم من تطوير وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة  17انطلق يوم  ��مكثف

 للقطاع المالي في المنطقة.
 

المختارة من مناطق مختلفة بواقع أربعة شركات من سنغافورة، وشركتين  11ال حيث أتت الشركات 
المتحدة، ودولة ا��مارات، تتخصص  من الهند، وشركة من كل من هونغ كونغ، والصين، وكندا، والمملكة

جميعها في تقديم حلول مالية مبتكرة، وتسعى لتطوير وطرح منتجات قادرة على معالجة مجموعة 
 من التحديات والقضايا المتصلة با��بتكار التكنولوجي في تقديم الخدمات المالية.

 
طوير كار فينتك أبوظبي" بتويقوم المشاركون خ��ل البرنامج التدريبي المكثف لفعالية "تحدي ابت

حلولهم المبتكرة للتكنولوجيا المالية لمعالجة تحديات محددة ضمن ستة مجا��ت رئيسة تشمل، ا��دارة 
المالية وا��ستثمارية، والشمولية المالية، وتكنولوجيا تنظيم الخدمات المالية، والتمويل التجاري، 

ث تتطلب بعض هذه المجا��ت تطوير أدوات وتكنولوجيا التأمين، وأسواق رأس المال الخاص، حي
متخصصة ��دارة عمليات التمويل الشخصي، وحلول التعريف بالشخصية المالية للمتعاملين، 
والمجتمعات التفاعلية ل��ستثمار، وتقديم الخدمات المالية للفئات الغير مشمولين بالخدمات 

 المصرفية. 
 

عم وا��رشاد طيلة فترة انعقاد البرنامج التدريبي من وسيتلقى المشاركون في التحدي كافة جوانب الد
شخصية قيادية وخبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية، كما سيتعرفون بشكل  14فريق متخصص يضم 

مفّصل على المواضيع المتصلة بكيفية تأسيس ا��عمال، والمتطلبات التنظيمية، ومجا��ت التمويل 
خول والتوسع في قطاع الخدمات المالية في أسواق منطقة وبناء الشراكات، والفرص المتاحة للد

الشرق ا��وسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمشاركة في "المختبر التنظيمي" للتكنولوجيا المالية التابع 
لسوق أبوظبي العالمي. وسيقوم المشاركون بعد استكمال البرنامج بعرض حلولهم المطورة ضمن 

أكتوبر القادم، على أن يتم اختيار فائزين  22التجريبية" المقررة يوم  فعالية "يوم استعرض ا��بتكارات
لتتم دعوتهما ��ستعراض حلولهم المبتكرة ضمن فعالية "هاكسيليرتور" العالمية للتكنولوجيا المالية 



2 

 

 

 نوفمبر القادم.  16التي تستضيفها سنغافورة في 
 

ريدج عالية تحدي ا��بتكار ك��ً من شركة "يوبوتفصي��ً، تشمل قائمة الشركات المختارة للمشاركة في ف
فينتك" من دولة ا��مارات، والتي تتخصص في تقديم حلول ا��دارة ا��لكترونية للثروات للبنوك الخاصة 
وشركات إدارة الثروات وا��صول في دولة ا��مارات، حيث يعد منتجها الرئيس "فاندشوب"، محرك 

تخدام عمليات متعددة لتقديم ا��ستشارات للمتعاملين حول الكتروني مؤتمت ��دارة الثروات عبر اس
  إدارة ثرواتهم الحالية والجديدة وفقاً لخوارزمية مبتكرة تعتمد على تحليل ا��تجاهات والمخاطر.

 
اجهة و��دارة نظام البائعين عبر استخدام " متكاملة منصةالسنغافورية، التي تقدم  "ألفا فينتكوشركة "

 المشاريع وأصحاب المالي، وبوابات الدفع ،لبنوكلتتيح لبسيطة،  استخداموواجهة  "برمجة التطبيقات
ر والتي تطو " من المملكة المتحدة،إيفرليدجروشركة " عدة حلول مبتكرة للدفع وتحليل المخاطر.

تقنيات قائمة على منصات التعام��ت الرقمية "البلوك تشين" لتقديم حلول تحويل الدفاتر المالية 
تخزين ، وإدارة السج��ت مشترك يتيح سهولة استخدام نهج ية لعملية إلكترونية سريعة وآمنة، عبر الورق

يات عمليخفف من المخاطر و وموائمتها مع احتياجات مختلف القطاعات بما لوثائق وتبادل البياناتا
 للشركات. تأمينيةالمالية والمزايا العديد من الا��حتيال، ويوفر 

 
تح ف للمتعاملين بتطوير حلول رقمية مبتكرة تتيحقامت ��بز" الهندية، والتي  إف آر إسوشركة "

في أماكن تواجدهم من خ��ل أدوات إلكترونية للمسح الضوئي لبطاقات الهوية حسابات مصرفية 
 الةحتعابير الوجه، والتحقق من  والتعرف علىالشخصية،  والصور والتحقق من التفاصيلالشخصية، 

يث ين، حمطابقته لقواعد بيانات ا��متثال ا��خرى للكشف عن المتقدمين الخطر ى مد مقدم الطلب و
تتيح حلول الشركة استكمال عملية فتح الحساب خ��ل عشرة دقائق فقط مع توفير العديد من النفقات 

 على البنوك والمؤسسات المصرفية.
 

فادة ا��عمال الصغيرة من ا��ست" التي تقوم بتمكين قطاعات فتكاشومن الهند أيضاً تم اختيار شركة "
دام القروض باستخمن حلول التكنولوجيا المالية عبر تزويدها بمزايا حلول الدفع ا��لكتروني وطلب 

لمالي ا سائل الدفع، وذلك من خ��ل منصة متكاملة تضم مختلف وهاتف فقطالالحساب المصرفي و
 "ماركيت آي كيو" الكندية، التي طورت تطبيق. كما شمل ا��ختيار شركة والخدمات البنكية ا��لكترونية

متخصص يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية بسهولة وفعالية، عبر جمعه لمختلف مصادر 
 البيانات المالية، واستخدام واجهة استخدام واضحة، ومحرك بحث ذكي ولغة انجليزية بسيطة.

 
في �صول ا� لين منصة متكاملة لترتيب وتجميع" من سنغافورة، التي تقدم للمتعامكانوبيوشركة "

وتضمينها ��دوات التحليل وإعداد التقارير وغيرها من الميزات المتعددة. محفظة استثمارية واحدة، 
وتم أيضاً من سنغافورة اختيار شركة "سايلنت إيت" التي توظف تقنيات الذكاء ا��صطناعي والتحليل 

رعة كبيرة لتعزيز عمل المحللين والمتعاملين مع البيانات المالي ��ستعراض وتحليل البيانات بس
المالية. ومن هونغ كونغ اختيرت شركة "بريفي فاينانشال ليميتد" المتخصصة في تزويد المستشارين 
الماليين بقدرات ذكية ومتفوقة عبر تطبيق "أفينير ويلث" الذي طورته لتعزيز لدعم العاملين في 

 قديم الخدمات ا��ستشارية المالية.القطاع المالي في عمليات ت
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وشملت قائمة المشاركين اختيار شركة "بيفوت" الصينية التي تعتمد حلولها المبتكرة على استخدام 
الذكاء ا��صطناعي ومفاهيم "تعلم ا��لة" لتعزيز كفاءة إدارة ا��ستثمارات وخفض ا��خطاء البشرية. 

بتوظيف تقنيات الذكاء ا��صطناعي لتطوير  وشركة "سكريم" من سنغافورة، التي قامت أيضاً 
مجموعة من البرمجيات والخوارزميات الذكية التي تسمح للمستخدمين بتحليل وفهم والتنبؤ بجميع 
جوانب السلوك البشري، حيث قامت الشركة بتطوير أحد أكبر قواعد البيانات السلوكية في العالم 

 المحفوظة في السحابة ا��لكترونية.
 

ة تقييم واختيار المشاركين في فعالية "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية، وتمت عملي
من جانب لجنة تحكيم تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وذلك بناًء على عدة  معايير شملت 

لتوسع اتميّز الحلول المقدمة، وتماشيها مع مجا��ت التحديات المطروحة، وقابليتها للتنفيذ التجاري و
في الخدمات المقدمة، وتقييم مدى نضج وتطور الحلول المقدمة، ومدى قدرة الشركة على تنفيذ 

 وطرح ابتكاراتها المقدمة للمتعاملين.
 

واي لوم كووك، المدير التنفيذي ��سواق رأس المال في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق وقال 
ت عليها ا��ختيار للمشاركة في فعالية تحدي ا��بتكار أثبت ، بأن كافة الشركات التي وقعأبوظبي العالمي

تمتعها بقدرات مميزة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على تطوير قطاع الخدمات المالية في 
المنطقة، مشيراً إلى أن هذه النوعية من تحديات ا��بتكار تقام للمرة ا��ولى في المنطقة، وأن 

طلب مشاركة كانت عملية تنافسية تطلبت وقتاً وجهداً كبيرين من أعضاء  166المفاضلة وا��ختيار بين 
 لجنة التحكيم، متوجهاً بشكره لكافة الشركات التي أبدت اهتمامها بالفعالية وقدمت طلباتها للمشاركة.

 
وأضاف، بأن مرحلة اختيار المشاركين في الفعالية سّلطت الضوء على مدى حجم المواهب التي يزخر 

مجتمع التكنولوجيا المالية حول العالم، معرباً عن أمله بأن يسهم البرنامج التدريبي للمشاركين في بها 
تعزيز ابتكاراتهم وصقل قدراتهم ومهاراتهم على تطوير وتقديم رؤى ابتكارية وعملية تخدم نمو وتطور 

 رفة. قائم على المع تطبيقات التكنولوجيا المالية في القطاع، وتدعم استدامة بناء اقتصاد متكامل
 

 ،جان رينمولر، رئيس مبادرة "ديجيتال فيلج" لدى شركة "كي بي إم جي" سنغافورةمن جانبه، أوضح 
بأن المشاركين المختارين هم مجموعة من أبرز الشركات ا��بتكارية الناشئة في قطاع التكنولوجيا 

دى خمسة أسابيع يشكل منصة تدريبية المالية حول العالم، وأن البرنامج التدريبي المقدم لهم على م
شاملة تزّودهم بخبرات متخصصة، وتتيح لهم التواصل وا��ستفادة من فرص عمل مميزة مع أطراف 
معنية متعددة تبحث عن حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المحددة، كما يمكنهم من تطوير حلولهم 

�ستعراض المشاركين لحلوهم بعد لتصبح ابتكارات جاهزة للطرح في السوق، معرباً عن تطلعه �
 استكمال البرنامج التدريبي ضمن فعالية "فينتك أبوظبي" خ��ل الشهر القادم.

 
يذكر أن لجنة التحكيم واختيار المشاركين في فعالية "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية 

واي لوم  شؤون التكنولوجيا المالية، وضمت ك��ً من إليزابيث لوملي، المتحدثة العالمية والخبيرة في 
كووك، المدير التنفيذي ��سواق رأس المال في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي 

ير ، وعمجان رينمولر، رئيس مبادرة "ديجيتال فيلج" لدى شركة "كي بي إم جي" سنغافورة، والعالمي
 في دولة ا��مارات.حميد، الشريك في "كي بي إم جي" لشؤون القطاع المالي 
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، www.fintechabudhabi.comويمكن لجميع المهتمين بالتكنولوجيا المالية، زيارة الموقع ا��لكتروني 

ل��ط��ع على جدول ا��عمال، وقائمة المتحدثين، والتسجيل والحصول على المزيد من التفاصيل 
 فعالية "أبوظبي فينتك". والمعلومات حول

 
 

 –انتهى  -
 

 
 م��حظات للسادة المحررين:

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة ا��مارات، أبوابه لممارسة ا��عمال في يوم  فتح
طبيعي لدور ا��مارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع وجاء إط��ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد  .2015من عام 

المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا��قتصادية، حيث يلعب السوق، من خ��ل موقعه 
��عمال ل ا��ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد

 والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا��قتصادات المتنامية في الشرق ا��وسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.
 

ومن خ��ل سلطاته المستقلة الث��ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 
ات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشرك

الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون 
 ا��نجليزي العام.

 
 صة، وإدارةوينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ث��ثة مجا��ت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخا

الثروات، وإدارة ا��صول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط��ق المزيد من النشاطات مع 
 مرور الوقت، وفقاً ��حتياجات السوق.

 
 1.14هكتار ( 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

كلم مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر 
خارج الو��يات المتحدة ا��مريكية للمستشفى التخصصي "كليف��ند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

حتياجات أبوظبي التطويرية وا��قتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم ومساحات مكتبية من الدرجة ا��ولى لمواكبة ا
 كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 
 اتحادي.ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون 

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا��لكتروني
 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:
أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات ا��ستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق 

أبوظبي ا��ولى  فعالية. ويستعد السوق حالياً لتنظيم 2016مجموعة من ا��نجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 
أكتوبر القادم، كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم  23 و22ي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم

بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر 
لعالمي، االتنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع ا��بتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. ويواصل سوق أبوظبي 

http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.adgm.com/
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كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العمل لتعزيز شبكة ع��قاته الدولية مع مختلف ا��طراف المعنية حول العالم 
لتسهيل الوصول ل��سواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على ا��عتراف 

شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجا��ت التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة 
أبوظبي  ةفعاليالتعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية. للمزيد من المعلومات حول 

��لكتروني:  ا��ولى للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل ا��هتمام بالحضور، الرجاء زيارة الموقع ا
www.fintechabudhabi.com 
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