
  

 

 

 

 المنطقةتقدم عبر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي للقطاع المالي في 

شراكة بين "فينتك سيركل" و"أبوظبي العالمي" لتقديم برامج تعليمية 

 في التكنولوجيا المالية

 
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2018مارس  25أبوظبي، 

شراكة تعليمية جديدة مع "فينتك سيركل"، المؤسسة العالمية التي تجمع رواد التكنولوجيا المالية، 

والعاملين في قطاع الخدمات المالية، لطرح برامجها أسواق رأس المال، والمستثمرين في 

مالي في " للقطاع اللوجيا المالية المقدمة عبر معهد "فينتك سيركالتعليمية المتصلة بالتكنول

 .والمنطقة الدولة

 

وبموجب الشراكة الجديدة سيطرح معهد "فينتك سيركل" مجموعة شاملة من البرامج التعليمية 

لمنطقة للمرة الأولى في االتي تغطي كافة جوانب وتطبيقات التكنولوجيا المالية، وذلك المبتكرة 

مركز التدريب والتطوير ، "أكاديمية سوق أبوظبي العالمي"بشكل حصري من خلال مظلة و

المتكامل التابع للسوق والذي يقدم خدماته التعليمية لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشمل البرامج المقدمة دورات حول الابتكار في التكنولوجيا المالية 

مبادئ التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا الثروات، والتكنولوجيا التنظيمية، تضم 

 وريادة الابتكار، وريادة الأعمال، وتقنيات "البلوك تشين"، وتمويل العملات الافتراضية المشفرة.

 

الكبير  ر"ندرك الأث وقالت سوزان شيشتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ومعهد "فينتك سيركل":

وتتمتع الدول التي تضم مراكزاً  للمعرفة في تعزيز اتجاهات التحول الرقمي في القطاع المالي.

مميزة للتكنولوجيا المالية بميزات تنافسية كبيرة. وأتى اختيارنا لسوق أبوظبي العالمي كشريك 

املة وجود رؤية شاستراتيجي لإطلاق مناهجنا المتصلة بالتكنولوجيا المالية نظير ما لمسناه من 

 والتزام مستمر لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتطوير القطاعات المالية".

 

من جانبه، قال خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، وعضو 

"نرحب بانضمام "فينتك سيركل" للمجتمع  مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي:

لدعم استدامة  اً حيوي اً . ولطالما مثل القطاع المالي عنصر المتنامي لسوق أبوظبي العالمي

التنمية الاقتصادية والابتكار ومختلف قطاعات الأعمال في أبوظبي والدولة والمنطقة بشكل 

 عام". 

 

و " والهيئات المعنية في أبوظبي لدعم نموأضاف: "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع "فينتك سيركل

وتطور مجتمع التكنولوجيا المالية وتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع المالي. وتتماشى هذه 

الشراكة التعليمية الجديدة مع التزامنا الراسخ في سوق أبوظبي العالمي للمساهمة في تحقيق 

   فة".اد مبتكر قائم على المعر رؤية أبوظبي لتطوير اقتص

 



وسيعمل الطرفان في إطار الشراكة التعليمية الجديدة على بحث تطوير مبادرات مبتكرة تسهم 

 ،في تعزيز قدرات ومهنية وخبرات العاملين في مختلف القطاعات المالية في أبوظبي والمنطقة

مركز تعزيز مكانة أبوظبي كلؤكد على التزام كل من سوق أبوظبي العالمي و"فينتك سيركل" بما ي

 للتميز في تقديم المعرفة.عالمي 

 

يذكر أن "أكاديمية سوق أبوظبي العالمي" تمثل جزءاً حيوياً من مبادرة "مركز المعرفة" الذي أطلقه 

 ،السوق في مايو الماضي لتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للمجتمع المالي في أبوظبي

وطرح برامج متكاملة بالشراكة مع مختلف الأطراف ، كات استراتيجية فعالةمن خلال بناء شرا وذلك

زة وتطوير كوادر مهنية متمي ،وبناء ،وأبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة بهدف جذب ،المعنية

 وقادرة على دعم وتحقيق استدامة نجاح أبوظبي على المدى الطويل. 

 

 -انتهى  -
 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن مؤسسة ومعهد "فينتك سيركل":

ألف من رواد التكنولوجيا المالية،  100تعد "فينتك سيركل"، مؤسسة عالمية تضم مجتمعاً متكاملاً لأكثر من 

والمستثمرين في أسواق رأس المال، والعاملين في قطاع الخدمات المالية، وتركز على التمويل الأولي لشركات 

لابتكار في التعليم والمشاريع. وشاركت سوزان شيشتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فينتك التكنولوجيا المالية، وا

والذي أصبح الكتاب الأول عالمياً حول  2016سيركل" في تحرير كتاب "فينتك بوك" المنشور عبر دار "ويلي" في 

المنتظر طرح كتابين جديدين دولة بخمس لغات عالمية. ومن  107مصادر التكنولوجيا المالية، والأفضل مبيعاً في 

بير كيركز على التغير الو "ويلث تيك" أو تكنولوجيا الثروات  من دار "ويلي"، يحمل الكتاب الأول عنوان 2018في مايو 

الذي يشهده مجال إدارة الثروات والاستثمارات وقطاع الصيرفة الخاصة، وكتاب "انشور تيك" أو تكنولوجيا التأمين 

 ول الرقمي في قطاع التأمين.الذي يركز على التح

 

ويعد معهد "فينتك سيركل"، منصة تعليمية للتكنولوجيا المالية يهدف لتمكين العاملين في القطاعات المالية 

ة المعهد في عضوي لمتسارعة في القطاع المالي. ويضمبالأدوات والمعارف الرقمية الضرورية لمواكبة التغيرات ا

مجلس إدارته مجموعة من المتخصصين والخبراء من القطاعات المصرفية ومجالات التكنولوجيا المالية، وعدد من 

الكفاءات الأكاديمية من أبرز الجامعات العالمية. ويقدم المعهد دورات وبرامج تعليمية تغطي مواضيع متعددة مثل 

ذكاء والبلوك تشين، وال ،وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيميةتكنولوجيا الثروات، والصيرفة الآلية، 

الاصطناعي، وريادة المشاريع، ومنهجيات تطوير الشركات الناشئة. ويقوم المعهد بطرح دورات جديدة بشكل ربع 

ؤسسة م آخر مستجدات المعرفة المتصلة بالتكنولوجيا المالية. للمزيد من المعلومات حول مواكبةسنوي لضمان 

أو موقع  www.FINTECHCircle.comومعهد "فينتك سيركل"، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: 

www.FINTECHCircleInstitute.com  أو متابعة حساب المؤسسة في موقع تويتر عبر@FINTECHCircle 

 FTC_Institute@و

 
 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

له أعمامارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال والأ للمالفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً  لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يالاقتصادية

مناطق  وغيرها من على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم

 

http://www.fintechcircle.com/
http://www.fintechcircleinstitute.com/
https://twitter.com/FINTECHCircle
https://twitter.com/FTC_Institute


مالية، لسلطة تنظيم الخدمات اوسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

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

في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة 

وق ، والابتكار المالي. ويتيح  سفية الخاصة، وإدارة الثرواتالخدمات المصر تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

ويات أطر تنظيمية ذات مستعمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  أبوظبي

  الإنجليزي. قانون العمومعالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

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

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق 

 رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية يشرف على إدارة جزيرة الماريه، ويقع سوق أبوظبي العالمي و 

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

اء زيارة الموقع للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الإلكتروني

 

 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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