لتطوير حلول مبتكره تعزز كفاءة وخدمات التمويل التجاري

بنك أبوظبي التجاري شريك مؤسسي لتحدي ابتكار "فينتك
أبوظبي" للتكنولوجيا المالية
أبوظبي 11 ،سبتمبر  :2018كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
عن اختيار بنك أبوظبي التجاري ،أحد أكبر البنوك في دولة الإمارات ،كشريك مؤسسي للدورة
الثانية من "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية التي ينظمها السوق بالتعاون مع
شركة "كي ب ي إم جي" الخليج الأدنى المحدودة لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع الخدمات
المالية.
وسيعمل بنك أبوظبي التجاري في إطار شراكته مع سوق أبوظبي العالمي بشكل مباشر مع
أحد شركات التكنولوجيا المالية المختارة لتطوير حل مبتكر ومصمم خصيصاً لمعالجة أحد
الاحتياجات الملحة لقطاع الأعمال ،حيث يرتكز التحدي المحدد على الكفاءة و يطلب من خلاله
البنك من الشركة المختارة تصميم وتطوير منصة إلكترونية آمنة وسلسة تتيح لبنوك التمويل
التجاري تقديم خدمات حسابات المستحقات والفواتير لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر استعراض الحل المطور خلال فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية 2018
"فينتك أبوظبي" يوم  17سبتمبر الجاري بما يعكس مساهمة الحل المطروح في تعزيز الكفاءة
والنتائج التنظيمية في القطاع المصرفي ،وذلك أمام جمهور واسع من المؤسسات المالية،
والهيئات التنظيمية ،وشركات الخدمات المهنية ،والشركات الناشئة والمختصين والمهتمين
بالقطاع المالي من داخل وخارج الدولة.
وكان سوق أبوظبي العالمي وشركة "كي بي إم جي" الخليج الأدنى قد وجها في وقت سابق
دعوة مفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ،والمبتكرين من رواد التكنولوجيا المالية
محلياً وعالمياً ،للمشاركة في "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية لضمان
استقطاب أفضل المشاركين ،وتطوير أكثر الحلول كفاء ًة وابتكاراً ،وتفعيل عمل المشاركين عن
قرب مع شركاء التحدي من المؤسسات المالية المحددة لتطوير حلول وتطبيقات مميزة ضمن
حالات تلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال.
وقال كريشناكومار دوريسوامي ،رئيس دائرة التمويل التجاري في بنك أبوظبي التجاري" :يبحث
قطاع التمويل التجاري باستمرار عن مجالات الابتكار القادرة على تغيير مشهد العمليات
التجارية وتمويل سلسلة التوريد .وبما أن خدمات التمويل التجاري ،وبشكل خاص للشركات
الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ،تمثل محور عملياتنا فقد قمنا باختيار التمويل التجاري
المحلي كموضوع لمشاركتنا في تحدي الإبتكار .وسنعمل مع شركة التكنولوجيا المالية المختارة
لتطوير منصة متكاملة تدعم الاستخدام الرقمي للمستندات ،وتحقق القدرة على تمويل
المعاملات بما يساهم في تعزيز تمويل رأس المال العامل للشركات في دولة الإمارات".

من جانبه ،قال واي لم كوك ،المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في سلطة تنظيم الخدمات
المالية لسوق أبوظبي العالمي" :بات التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات
وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة هو السمة المميزة لنهج مستدام وفعال لتعزيز الابتكار
في القطاع المالي .ولطالما كان بنك أبوظبي التجاري طرفاً فاعلاً وشريكاً لسوق أبوظبي
العالمي في تطوير أجندة الابتكار .ويهدف التحدي هذا العام لتشجيع تبني وتطبيق الحلول
المبتكرة ،ونحن اليوم سعداء بتعاوننا مع أبوظبي التجاري لتطوير واختبار حلول مبتكرة جديدة
وقابلة للتطبيق والاستخدام في منظومة القطاع المصرفي".
ويعد "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية مبادرة يقدمها سوق أبوظبي العالمي
بالتعاون مع شركة "كي بي إم جي" لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات
والمنطقة بشكل عام .وهي تعد أحد الفعاليات المصاحبة لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية
 2018التي تتضمن أيضاً تقديم العديد من الجلسات الرئيسة ،والعروض التقديمية ،والنقاشات
والفعاليات المختلفة ،وفرص بناء وتعزيز العلاقات ،بمشاركة مجموعة من أبرز قادة القطاع
المالي محلياً وعالمياً.
البناء بين
يذكر أن مبادرة "تحدي ابتكار فينتك أبوظبي" للتكنولوجيا المالية تشجع التعاون
ّ
المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ،حيث تقوم الشركات الناشئة المختارة بتطوير
نموذج أولي لحلول مبتكرة لمعالجة مشاكل حقيقة تحددها المؤسسات الشريكة للتحدي في
دولة الإمارات .ويتيح التحدي للمشاركين الاستفادة من خبرات "كي بي إم جي" الواسعة في
إدارة عملية الابتكار ،كما سيقوم سوق أبوظبي العالمي بدعم الشركات الناشئة التي تنجز
التحدي بنجاح لتعزيز حضورها وتقديم خدماتها في السوق المحلي من خلال المجتمع الحيوي
والمنصة المتكاملة للأعمال في السوق.
للمزيد من المعلومات وتسجيل المشاركة ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لقمة أبوظبي
للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"www.fintechabudhabi.com :
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية " 2018فينتك أبوظبي":
تقام فعاليات "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية" بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي وهي الحدث الأول من نوعه
في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية ،والشركات الناشئة ،والمشاركين في التكنولوجيا المالية،
والمستثمرين ،والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام ،منصة متكاملة لتشارك المعرفة ،وبناء العلاقات
والشراكات ،وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الاقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا
المالية  ،للمساهمة في تطوير التكنولوجيا المالية والقطاع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بشكل عام .للمزيد من المعلومات حول القمة ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:

،www.fintechabudhabi.com
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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي 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 الصناديق
السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على 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 عمل تتمتع بأطر
تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل 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
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في
أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية،
وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة
الموقع الإلكتروني www.adgm.com

للمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل مع:
فرح الباشا ،مديرة علاقات عامة وإعلامية
ماركتيرز
0555821302
Farah.albasha@markettiers.com

نبذة عن بنك أبوظبي التجاري:

تأسس بنك أبوظبي التجاري عام  1985كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي .وبتاريخ  30يونيو  2018كان
عدد موظفي البنك يزيد على  5000موظف يمثلون  80جنسية يخدمون قاعدة عملاء البنك من الأفراد والشركات
من خلال شبكة فروع محلية تضم  50فرعاً و فرعين لخدمات ومبيعات "سيمبلي لايف" و  3مراكــز للخدمــات

المصرفيــة الرقميــة "يوبنــك" في الإمارات العربية المتحدة وفرعين في الهند وفرع في جيرسي ومكتب تمثيلي
في لندن وسنغافورة .وكما بتاريخ  30يونيو  2018يبلغ إجمالي أصول البنك  272مليار درهم.

يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة
ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها ،الخدمات المصرفية
للأفراد وإدارة الثروات والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية
وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية للشركات وصرف العملات الأجنبية ومشتقات
الأوراق المالية وخدمات الصيرفة الإسلامية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات والاستثمارات الاستراتيجية.

تمتلك حكومة أبوظبي  %62.52من رأسمال البنك من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار .وأسهم بنك أبوظبي
التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية .وبتاريخ  30يونيو  2018كانت الرسملة السوقية
للبنك تبلغ  37مليار درهم.

