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أجيال المستقبل
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أطلقت فنتك السعودية مسابقة أجيال المستقبل وهي مسابقة وطنية للرسم لفئة 
الشباب والصغار، إذ سيحالف الحظ ثالث فائزين ستزين مشاركاتهم الفنية مركز فنتك 

السعودية الجديد في الرياض. شعار المسابقة هو ارسم المستقبل.

وسيساعد هذا الدليل أطفالك على البدء للمشاركة في المسابقة

مصطلح "فنتك" أو التقنية المالية هو وصف الستخدام التقنية الجديدة التي من 
شأنها إحداث تغيير في قطاع الخدمات المالية، وتشمل حلول التقنية المالية على: 

الخدمات المصرفية عبر الجوال، والمحافظ اإللكترونية، والمدفوعات اإللكترونية.

ألِق نظرة على الفيديو المرفق لمعرفة المزيد حول فنتك 

ماهو "فنتك"؟

https://youtu.be/h-EW_eM8CB4
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تتيح مسابقة أجيال المستقبل الفرصة للمواهب الشابة في السعودية  من ما هم دون 
سن السادسة عشر للمشاركة في مسابقة أجيال المستقبل تحت شعار "ارسم المستقبل" 

سيحالف الحظ ثالث فائزين ستكون أعمالهم الفنية جزء من مركز فنتك السعودية الجديد 
في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، باإلضافة لجوائز مالية قدرها 5000 ريال

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المسابقة، يمكنك مشاهدة الفيديو أدناه

نبذة عن مسابقة أجيال المستقبل

تهدف المسابقة إلعطاء مساحة للصغار للتعبير عن نفسهم وإطالق العنان إلبداعهم 
 وأفكارهم حول كيف سيكون شكل المستقبل! 

يمكنك أن تسأل طفلك بعض األسئلة التي من الممكن أن تساعده في البدء بالرسم 
، مثل: ماهي الوظائف التي يرغبون في الحصول عليها بالمستقبل؟ ماهي النشاطات 

الترفيهية التي سيقومون بها؟ أين ستكون وجهات سفرهم وكيف ستكون؟ هل 
سيتمكنون من الذهاب للفضاء؟ هل الروبوتات ستشاركهم العمل؟

كيف تشجع طفلك على البدء بالرسم

https://youtu.be/NTiCZHl5CPw
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تحدث مع أطفالك بينما يقوموا برسم مشاركاتهم الفنية عن مستقبل 
القطاع المالي والبنوك، إليك بعض األفكار والمواضيع:

نبذة عن التقنية المالية

كيف ستدفع قيمة األشياء؟

اسئل الفنان الصغير كيف سيدفع قيمة األشياء التي يرسمها؟يمكنك أن تشرح 
كيف كنت في السابق تدفع قيمة األشياء باألوراق النقدية بينما تقوم اآلن بالدفع 

باستخدام بطاقات السحب والمحافظ اإللكترونية، يمكنك أيًضا أن تريهم كيف تعمل 
هذه التقنيات عندما تذهبون للتسوق سوًيا، ربما في المستقبل سيحتاجون فقط 

لبصمة اليد أو ابتسامة آللة التصوير من أجل دفع قيمة األشياء.

كيف ستكسب وتوفر المال؟

اسئل الفنان الصغير كيف سيكسب المال ويدخره للقيام باألشياء يرسمها؟ يمكنك 
شرح كيف كان الناس يحصلون على مرتباتهم على شكل أوراق نقدية ثم يقومون 

بأخذها وإيداعها في البنك بشكل يدوي ليقوم البنك بحفظها إلى أن يحتاجها 
الشخص، بينما اآلن يكسبون ويدخرون أموالهم إلكترونًيا، يمكنك أيًضا أن تريهم 
كيف تقوم بالدخول على حسابك في البنك باستخدام تطبيق الجوال،  ربما في 

المستقبل ستقوم البنوك بإخبارهم تلقائًيا مالذي يمكنهم فعله بحسب مقدار المال 
الذي ادخروه
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من سيساعدك في اتخاذ القرارات المالية ؟

اسأل الفنان الصغير من برأيه سيساعده في اتخاذ القرارات المالية المهمة مثل 
شراء منزل أو بدء مشروع أو حتى شراء مركبة فضائية،  يمكنك شرح كيف كان 

الناس  في السابق يضطرون للذهاب لفرع البنك للتحدث مع أحد موظفي البنك 
حول هذه المواضيع، بينما اآلن ُتقّدم االستشارات المالية من خالل مكالمات 

الفيديو مع أحد الخبراء، وربما في المستقبل سيكون هؤالء الخبراء روبوتات آلية 
تقوم بالتخطيط للقرارات المالية المهمة 
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ارفع مشاركات أطفالك على الموقع

 يرجى اتباع الخطوات التالية بمجرد أن ينتهي األطفال
من رسم مشاركاتهم الفنية:

التقط صورة للمشاركة الفنية باستخدام الجوال أو أي جهاز أخر، 	 
أو قم بحفظ المشاركة الفنية في حال ُنفذت إلكترونًيا

اذهب إلى موقع مسابقة أجيال المستقبل    بالضغط هنا      أو بالمسح على الكود	 

اضغط على "Add Photo"، في أسفل الصفحة	 

 	 Select" امأل البيانات الخاصة بالمشارك، ثم ارفع المشاركة الفنية بالضغط على
file"، ثم قم بإضافة عنوان للمشاركة والذي سيظهر على الموقع

يمكنك مشاركة رابط المشاركة الفنية مع األقارب واألصدقاء عند 	 
إتمام عملية رفع المشاركة ليتسنى لهم التصويت

آخر موعد لرفع المشاركات الفنية هو 15 يوليو 2021، ونحثكم على المشاركة 
في أسرع وقت ليتسنى لكم جمع أصوات أكثر لتحظوا بفرصة أكبر للفوز!

https://pollunit.com/polls/fintechsaudi


حظًا موفقًا!

نبذة عن فنتك السعودية

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية 

تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير مجال التقنية المالية )فنتك( في المملكة العربية 

السعودية. يتمثل طموح فنتك السعودية في تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة لالبتكار في 

مجال التقنية المالية تتميز بمنظومة مزدهرة ومسؤولة.

تسعى فنتك السعودية إلى تحقيق ذلك من خالل دعم عملية تطوير البنية التحتية الالزمة لنمو قطاع التقنية 

المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد أعمال التقنية المالية في كل 

مرحلة من مراحل تطّورهم.

https://twitter.com/FintechSaudi
https://fintechsaudi.com

