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مقدمة

INTRODUCTION

The financial services industry has recently witnessed a growing interest in
FinTech - Its use and impact on our daily life.
Financial technology (abbreviated Fintech or FinTech) is the technology and innovation that aims to
compete with traditional financial methods in the delivery of financial services and this term refers to
companies or services that use technology to provide financial services and finance to companies or
consumers, which is presented as a comprehensive process via the Internet and smart phones. It is an
emerging industry that uses technology to improve activities in finance.
Several factors have driven innovation in the field of financial technology, most notably developments
in Big Data Technologies and encryption, in addition to the spread of smart phones and the use of the
Internet, changes in consumer requirements, priorities towards speed, ease of use and lower costs.
However, it is not just about investing in technology. The key success factor for an organization is the
extent to which it can effectively apply artificial intelligence. This means using the right combination of
tools and algorithms to improve the customer experience. On the other hand, it is necessary to have the
right environment and the real will to lead the vision of mainstream artificial intelligence.
Here, the importance of having a legislative, regulatory and supervisory framework that allows for the
development and operation of financial technology business models and financial artificial intelligence,
which enables supervisory and regulatory authorities to reduce risks and provide growth opportunities
in a competitive environment, while maintaining financial safety and financial stability.

مؤخــرا اهتمامــا متزايــدا حــول التكنولوجيــا الماليــة
شــهدت الصناعــة الماليــة
ً
ومــدى اســتخدامها و تأثيرهــا علــى الحيــاة اليوميــة.
وتُعــرف التكنولوجيــا الماليــة ( Fintechأو  )FinTechبأنهــا االبتــكار الــذي يهــدف إلــى التنافــس مــع األســاليب الماليــة
التقليديــة فــي تقديــم الخدمــات الماليــة ،ويشــير هــذا المصطلــح إلــى الشــركات أو الخدمــات التــي تســتخدم التكنولوجيــا
لتقديــم الخدمــات الماليــة والتمويــل للشــركات أو المســتهلكين ،التــي يتــم تقديمهــا كعمليــة شــاملة عبــر اإلنترنــت
والهواتــف الذكيــة .ويم ّثــل الــذكاء االصطناعــي مكونــً رئيســيًا فــي المرحلــة المقبلــة مــن التغيــرات الجذريــة فــي القطــاع
المصرفــي والمالــي والتجــاري وذلــك لقدرتــه الكبيــرة فــي معالجــة وربــط كميــات هائلــة مــن البيانــات ،حيــث يصبــح بذلــك
مــن أهــم مكونــات الصناعــة الماليــة .وقــد نجحــت العديــد مــن الشــركات الناشــئة بمجــال التكنولوجيــا الماليــة فــي تقديــم
حزمــة متنوعــة مــن الخدمــات الماليــة ،تتضمــن خدمــات الدفــع والتحويــل مــن حســاب إلــى حســاب وعمليــات صــرف العمــات
وتحويلهــا وطلبــات االســتثمار والتمويــل واإلدخــار الرقمــي.
وأدت عوامــل عــدة إلــى دفــع االبتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة أبرزهــا التطــورات فــي تكنولوجيــا البيانــات الضخمــة،
والتشــفير ،باإلضافــة إلــى انتشــار الهواتــف الذكيــة واســتخدام اإلنترنــت ،والتغيــرات فــي متطلبــات وأولويــات المســتهلك
نحــو الســرعة وســهولة االســتخدام وإنخفــاض التكاليــف.
ومــع ذلــك ،ال يتعلــق األمــر فقــط باالســتثمار فــي التكنولوجيــا .فعامــل النجــاح الرئيســي بالنســبة للمؤسســة هــو مــدى
قدرتهــا علــى تطبيــق الــذكاء االصطناعــي بفعاليــة .وهــذا يعنــي اســتخدام التركيبــة الصحيحــة مــن األدوات والخوارزميــات
لتحســين تجربــة العميــل .ولكــن بالمقابــل ،ال بــد مــن توافــر البيئــة المالئمــة واإلرادة الحقيقيــة الخاصــة لقيــادة رؤيــة الــذكاء
االصطناعــي.
وهنــا تبــرز أهميــة توافــر اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي والرقابــي الــذي يســمح بتطويــر وتشــغيل نمــاذج أعمــال التكنولوجيا
الماليــة والــذكاء االصطناعــي المالــي ،الــذي ُيمكــن الســلطات الرقابيــة والتنظيميــة مــن الحــد مــن المخاطــر وتوفيــر فــرص
النمــو فــي بيئــة تنافســية ،مــع الحفــاظ علــى الســامة الماليــة واالســتقرار المالــي.
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MAJOR THEMES

10:00 AM

الـمـحـاور

Future Trends and Challenges of Financial and Digital Technology
مستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية والرقمية

New innovations in FINTECH (financial technologies) and ways to improve
banking services and operational efficiency of financial and banking
institutions, and payment and transfer companies
ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية
للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل

The Future of the Human Element in light of the expansion of digital services
مستقبل العنصر البشري على ضوء التوسع في الخدمات الرقمية

How to protect customers in light of digital transformation
كيفية حماية العمالء في ظل التحول الرقمي

Digital Services in light of the spread of COVID-19 epidemic
الخدمات الرقمية في ظل انتشار وباء كورونا
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OBJECTIVES

األهداف

The conference attracts technology solution providers, investors, representatives of banking and nonbanking financial institutions, technology advisors, regulators of the financial and digital banking sector
activities, and end users of digital financial technology services.
The conference provides a favourable opportunity to exchange experiences among the participants and
gain new perceptions about the latest technologies and challenges in the world of the digital revolution
and their importance in financial technology. The conference as well highlighting successful experiences
in the sector and presenting the latest concepts of financial technology in parallel with a well-thoughtout vision of financial and business trends in the world of digital financial technology.
يســتقطب المؤتمــر مقدمــي الحلــول التقنيــة والمســتثمرين وممثلــي المؤسســات الماليــة المصرفيــة وغيــر المصرفيــة
ومستشــاري التكنولوجيــا والعامليــن فــي الجهــات التنظيميــة ألنشــطة القطــاع المالــي والمصرفي الرقمي والمســتخدمين
.النهائييــن لخدمــات التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة
يتيــح المؤتمــر فرصــة مواتيــة لتبــادل الخبــرات بيــن المشــاركين واكتســاب تصــورات جديــدة حــول أحــدث التقنيــات والتحديــات
 كذلــك إبــراز التجــارب الناجحــة فــي القطــاع وتقديــم أحــدث.فــي عالــم الثــورة الرقميــة وأهميتهــا فــي التكنولوجيــا الماليــة
.مفاهيــم التكنولوجيــا الماليــة بالتــوازي مــع رؤيــة مدروســة التجاهــات المــال واألعمــال فــي عالــم التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة

Target Audience
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•

Banks and banking sector

•

الجهات المستهدفة
•البنوك والمصارف

•

Qatar Financial Centre

•مركز قطر للمال

•

•

Companies and start-ups in the funding

•شركات التمويل

•

•

Insurance companies

•شركات التأمين

•

•

Money Exchange Companies

•شركات الصرافة

•

•

Electronic payment companies

•شركات الدفع اإللكتروني

•

•

Electronic transfer companies

•شركات التحويل اإللكتروني

•

•

IT companies

•شركات تكنولوجيا المعلومات

•

•

Communications companies

•شركات االتصاالت

•

•

The regulatory organizations and
institutions concerned with this activity

•الهيئات والمؤسسات الرقابية المعنية
بهذا النشاط

•

•

Law and accountancy firms and offices

•مؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة

•

•

Government Institutions

•الجهات والمؤسسات الحكومية

•
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STRATEGIC PARTNER

الشريك االستراتيجي

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
.ACCA جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

SPONSORSHIP CATEGORIES

فئات الرعاية

PLATINUM
الراعي البالتيني

GOLD

Sponsorship Value

الراعي الذهبي

قيمة الرعاية

QAR

75,000

Scope of Privileges
•

Deliver a Speech at the
conference.

•

To be honoured by the
Conference Organizers.

•

7 Invitations to attend
Conference.

•

Prints Distribution Centre

•

Placing a roll up at
the entrance to the
conference hall.

•

•

•

•

Placing the sponsor’s
logo in a large size at the
back of the conference
platform.
Placing the sponsor’s
logo in a large size on the
conference publications.
personalize content of the
sponsor, provide social
media features
Inside Back Cover
Advertisement in AWQIA
Magazine published by
QCPA.

Sponsorship Value
قيمة الرعاية

QAR

االمتيازات
.•كلمة في المؤتمر

•

.•التكريم في المؤتمر

•

 دعوات لحضور7•
.المؤتمر

•

•تخصيص مكان
لتوزيع المطبوعات
.في مكان المؤتمر

•

•وضع رول اب في
.مدخل قاعة المؤتمر

•

•وضع شعار الراعي
بحجم كبير في
خلفية منصة
.المؤتمر

•

•وضع شعار الراعي
بحجم كبير على
.مطبوعات المؤتمر

•

•التنويه عن
الراعي في األخبار
.والسوشال ميديا
•إعالن على غالف مجلة
أوقية التي تصدرها
.الجمعية
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50,000

Scope of Privileges
•

To be honoured by the
Conference Organizers.

•

4 Invitations to attend
Conference.

•

Placing a roll up at
the entrance to the
conference hall.

•

Placing the sponsor’s logo
in medium size at the
back of the conference
platform.

•

•

•

االمتيازات
.•التكريم في المؤتمر

•

 دعوات لحضور4•
.المؤتمر

•

•وضع رول اب في
.مدخل قاعة المؤتمر

•

•وضع شعار الراعي
بحجم متوسط
في خلفية منصة
.المؤتمر

•

Placing the sponsor’s logo
in medium size on the
conference publications.

•وضع شعار الراعي
بحجم متوسط على
.مطبوعات المؤتمر

•

•

personalize content of the
sponsor, provide social
media features.

•التنويه عن
الراعي في األخبار
.والسوشال ميديا

•

•

Inside page advertisement
in Advertisement in
AWQIA Magazine
published by QCPA.

•إعالن صفحة داخلية
في مجلة أوقية التي
.تصدرها الجمعية

•
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TASKS
DETAILS
تفاصيل المهام

SPEAKERS

المتحدثون

The conference attracts speakers from international institutions and
organizations, as well as speakers from Qatar and the Middle East in
the fields of banking, financial services and information technology.
 باإلضافــة،يســتقطب المؤتمــر متحدثيــن مــن المؤسســات والمنظمــات الدوليــة
إلــى متحدثيــن مــن دولــة قطــر والشــرق األوســط فــي مجــال المصــارف والخدمــات
.الماليــة وتكنولوجيــا المعلومــات

MEDIA CAMPAIGN MANAGEMENT
ادارة الحملة اإلعالمية
The conference is accompanied by a coordinated media campaign
that includes a press conference, news and statements in local
newspapers, as well as radio and TV interviews and reports.
تصاحــب المؤتمــر حملــة إعالميــة منســقة وتتضمــن مؤتمــ ًرا صحاف ًيــا وأخبــار
.وبيانــات فــي الصحــف المحليــة إضافــة إلــى مقابــات وتقاريــر إذاعيــة وتلفزيونيــة

MARKETING AND SALES MANAGEMENT
ادارة التسويق والمبيعات
The conference attracts sponsors from various governmental
and private sectors in order to participate in the financing of the
conference.
يســتقطب المؤتمــر رعــاة مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة بغــرض
.المشــاركة فــي تمويــل المؤتمــر
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CONFERENCE SUPPORT SERVICES

Invitations

الخدمات المصاحبة للمؤتمر

The Conference Magazine

الدعوات

مجلة المؤتمر

Sending invitations to participants,
noting that participation in the
conference is free of charge.
 علما بأن،توجيه الدعوات للمشاركين
.المشاركة في المؤتمر مجانية

It is a brochure distributed on the
day of the conference. It contains
the conference keynote speech - a
Summary of Speaker Presentations,
sponsors and the conference
agenda.
عبارة عن برشور يوزع يوم المؤتمر ويحتوي
على كلمة المؤتمر – نبذة عن المتحدثين
.والرعاة و أجندة المؤتمر

Simultaneous translation
الترجمة الفورية
Providing simultaneous translation
from English to Arabic and from
Arabic to English
توفير الترجمة الفورية من اللغة اإلنجليزية
إلى اللغة العربيه ومن اللغة العربية إلى
اللغة اإلنجليزية

Photography
التصوير

Providing photography and
videography.
.توفيرالتصوير الفوتغرافي والفيديو
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ACTION STEPS IN THE CONFERENCE
فور تلقينا الموافقة سيقوم فريق
الجمعية بالتالي

Once we receive approval, QCPA team
will perform the following

.الشروع في عملية التسويق للمؤتمر1.1

1. The event marketing process begins for the
conference.

.إطالق موقع إلكتروني للمؤتمر2.2
.تجهيز المطبوعات3.3
تجهيز الخطة اإلعالمية والشروع في تنفيذها4.4
.بالتشاور والتنسيق مع الشركاء في التنظيم
.ترتيب التجهيزات اللوجستية5.5

قبل المؤتمر بشهر

.تجهيز األجندة النهائية1.1
.إعداد الكلمات المطلوبة2.2
.عقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن فعاليات المؤتمر3.3
.تجهيز مطبوعات المؤتمر4.4

قبل المؤتمر باسبوع

.تجهيز قائمة المشاركين1.1
تجهيز المطبوعات األخيرة والتي تتضمن مجلة2.2
.المؤتمر
.تجهيز المسرح والمطبوعات3.3

قبل المؤتمر بيوم

.استكمال تنفيذ الخطة اإلعالمية1.1
.قائمة نهائية للمشاركين وإصدار بطاقات المشاركة2.2

8

خطوات العمل في المؤتمر

تجهيز المسرح بالفندق أو المكان الذي يخصص3.3
.إلقامة المؤتمر
.وضع الترتيبات النهائية للمؤتمر4.4

Tel: +974 44412284

2. Launching a website for the conference.
3. Preparing Publications.
4. Preparing the media plan and starting
its implementation in consultation and
coordination with the organizing partners.
5. Arranging the logistics.

A month prior the conference:

1. Prepare the final agenda.
2. Prepare the required speeches.
3. Invite for a press conference to announce the
activities of the conference.
4. Preparing conference publications.

A week prior the conference

1. Preparing the list of participants.
2. Preparing the latest publications, which include
the Magazine conference
3. Stage preparation and publications.

The day prior the conference

1. Finalizing the media plan implementation.
2. The final list of the participants and the
issuance of participation badges.
3. Theatre Hotel providing or, place designated
for holding the conference.
4. Making the final arrangements for the
conference.
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يوم المؤتمر

استقبال المشاركين وتوزيع امطبوعات وبطاقات1.1
.الحضور
.اإلشراف على ترتيبات الجلسات2.2
.إدارة المركز االعالمي3.3

المهام الرئيسية وتشمل

،حجز قاعة بفندق خمس نجوم1.1

The Conference Day

1. Welcoming the participants at arrival,
distributing printouts and attendance badges.
2. Supervising the arrangements for conference
sessions.
3. Managing the media center.

The main tasks include

1. Reserving a hall in a five-star hotel.

حجز التذاكر للمتحدثين من الخارج إضافة الى تكلفة2.2
.االقامة والمواصالت

2. Reservation of tickets for speakers from
overseas, in addition to the cost of
accommodation and transportation.

.تجهيزات المسرح واإلضاءة والشاشات3.3

3. Stage equipment, lighting and screens.

.تجهيز المطبوعات من بنر خلفي وغير ذلك4.4
توفير أجهزة الترجمة الفورية ومترجمين للجلسات5.5
.االفتتاحية واألولى والختامية
.ادارة محتوى الموقع اإللكتروني6.6
.مطبوعات تسويقية للمؤتمر7.7
إدارة حملة تسويقية للترويج للمؤتمر وجذب8.8
.المشاركين
- إدارة حملة إعالمية وتشمل المؤتمرات الصحافية9.9
 الترويج للمؤتمر من خالل التعاون،البيانات الصحافية
.مع وسائل اإلعالم كافة
.التصوير الفوتوغرافي والفيديو1010
.إدارة التسجيل1111
.إدارة جلسات المؤتمر1212

4. Preparing publications background banner,
etc...
5. Providing interpretation devices and
translators for the inauguration, opening and
wrap-up session.
6. Website content management.
7. Marketing publications for the conference.
8. Managing a marketing campaign to promote
the conference and attract in participants.
9. Managing a media campaign, including press
conferences - press releases, promoting the
conference via cooperation with all media
outlets.
10. Photography & Videography.
11. Managing registration process.
12. Managing the conference sessions.
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