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 صحفي خبر          
 

 المالي القطاع ورواد العالميين الخبراء من نخبة بمشاركة أكتوبر في تقام
 اليةالم التكنولوجيا قمة في المتحدثين قائمة يعلن العالمي" "أبوظبي

 
 عن أبوظبي، في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق كشف :2017 سبتمبر 23 أبوظبي،

 التي "المالية للتكنولوجيا أبوظبي قمة" وجلسات فعاليات في والمتحدثين المشاركين أبرز قائمة
 اتوالشرك المالية، للمؤسسات شاملة منصة لتوفير القادم، أكتوبر 23و 22 يومي السوق يستضيفها

 ا��عمال ومجتمع التنظيمية والهيئات والمستثمرين، المالية، التكنولوجيا في والمشاركين الناشئة،
 وتطبيقات تطورات حول والرؤى الخبرات وتبادل الع��قات، وبناء المعرفة، لتشارك عام، بشكل

 .والعالم والمنطقة أبوظبي، في المالية التكنولوجيا
 

 غندور، وفادي أبرزهم، من المالي عالقطا في والمتخصصين الخبراء من مجموعة القمة في ويتحدث
 التكنولوجيا نشؤو في العالمية المتحدثة لوملي، وإليزابيث ،"كابيتال ومضة" لشركة التنفيذي الرئيس
 ا��داري المدير كوك، وكليف ،"المال سوق" ا��لكتروني الموقع مؤسس موسى، وأمبارين المالية،
 المتحدثين من أخرى ومجموعة المالية التكنولوجيا قطاع في المستثمر ريزي، وماتيو ،"3 آر" لشركة

 .المالية والخدمات ا��عمال قطاع في والرواد والخبراء
 

 بعنوان ةجلس في كمتحدث ،"كابيتال ومضة" لشركة التنفيذي الرئيس غندور، فادي يشارك جانبه، من
 ،"امكسأر " لشركة المؤسس وهو ".ل��بتكار دولي لمركز أفريقيا وشمال ا��وسط الشرق منطقة تحويل"

 "نازداك" بورصة في مدرجة عربية شركة وأول المنطقة، في اللوجستية والحلول النقل شركات أكبر أحد
 تقديم يف المتخصص الصندوق ،"انفستمنت فينتشر مينا" لشركة المؤسس والشريك ا��مريكية،

 التي مةالمتراك الخبرات من العديد صاحبة شخصية يعد كما الناشئة، للمشاريع التأسيسي المال رأس
 .القمة في الحضور أمام الجلسة في زم��ئه مع سيتشاركها

 
 حوار ةجلس في المالية، التكنولوجيا شؤون في العالمية المتحدثة لوملي، إليزابيث تشارك وبدورها

 ،"ماليةال للتكنولوجيا العالمية التطورات :النامية المجتمعات" بعنوان عالميين متحدثين بمشاركة
 لومي فوُتعر  .المالية التكنولوجيا في ا��بتكار تعزز التي المجتمعات وازدهار نمو دعم كيفية تتناول
 ضمن المتواصل العمل في عاماً  20 من أكثر قضت حيث المالية، للتكنولوجيا "الروحية ا��م" بكونها

 .المالية بالتكنولوجيا صلة ذات مختلفة مجا��ت
 

 منصة وهي—“توكن” لشركة التنفيذي التكنولوجيا ومدير المشارك المؤسس مين،بنجا يوبي وسيعقد
 أمانو بسرعة المال بنقل وا��شخاص ا��عمال وشركات المالية للمؤسسات تسمح مفتوحة مصرفية
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 )API( التطبيقات برمجة واجهات على وستركز “المستقبلي ا��تصال” بعنوان حوار جلسة —كانوا أينما
 .البيانات توزيع ةوتقني المفتوحة

 
 بعنوان جلسة في للمشاركة ،"المال سوق" ا��لكتروني الموقع مؤسس موسى، أمبارين وتنضم

 لتكنولوجياا وحلول المبادرات لتناقش ،"مشمولة الغير للفئات المصرفية الخدمات تقديم في ا��بتكار"
 المشارك المؤلف وهي .فياً جغرا المعزولين أو المحدود الدخل أصحاب فئات لخدمة الموجهة المالية
 آر" ركةلش ا��داري المدير كوك، كليف من كل يشارك بينما ".ا��نترنت في ا��عمال ريادة فرص" لكتاب

 لعالميينا المستثمرين من آخر لعدد با��ضافة المالية التكنولوجيا قطاع في المستثمر ريزي، وماتيو ،"3
 التحديات ��ستعراض ،"المالية للتكنولوجيا التالية ودالحد :ا��بتكار في ا��ستثمار" بعنوان جلسة في

 .المالية التكنولوجيا في ل��بتكار الرئيسة والمجا��ت
 

 ع��قات لديهو الزمن، من العقدين تتجاوز المالية التكنولوجيا قطاع في طويلة بخبرة ريزي ماتيو ويتمتع
 القطاع يف والمستثمرين الناشئة، والشركات العالمية، البنوك في المسؤولين كبار من عدد مع وثيقة

 ضاءأع بين والحوار التواصل تفعيل في المختص "كوميونيتي سويفت" موقع مؤسس وهو .المالي
 شخصية هوف كوك، كليف أما .ا��بتكار لتعزيز "إنوترايب" شركة تأسيس في ساهم كما المالي، المجتمع

 المالية المراكز أكبر من عدد في عمله من اكتسبها لمالية،ا ا��عمال إدارة في واسعة بخبرة تتمتع إدارية
 أول تعد التي ،"المحدودة وكيزاك ولوت وكوك وليامس" لشركة المؤسس الشريك وهو .العالمية

 .البريطانية الحكومة لصكوك الكتروني وسيط
 

 مجموعة ضمت التي "أبوظبي فينتك" فعاليات إطار في تقام المالية للتكنولوجيا أبوظبي قمة أن يذكر
 المنتجات استعراض" يوم وفعالية المتخصصة، واللقاءات العمل وورش الفعاليات من أخرى

 لىع العالمي أبوظبي سوق وحرص .المالية للتكنولوجيا أبوظبي جوائز توزيع وحفل ،"التجريبية
 صينوالمتخص ةالخبر  وأصحاب المالية، بالتكنولوجيا المعنية وا��طراف المؤسسات أبرز مع التشارك

 أبوظبي يف ا��ولى للمرة تقام التي الفعالية تنظيم ��نجاح المالي، والقطاع التكنولوجي ا��بتكار في
  .القادم الشهر

  
 ،i.comwww.fintechabudhab ا��لكتروني الموقع زيارة المالية، بالتكنولوجيا المهتمين لجميع ويمكن
 التفاصيل من المزيد على والحصول والتسجيل المتحدثين، وقائمة ا��عمال، جدول على ل��ط��ع

 ".فينتك أبوظبي" فعالية حول والمعلومات
 

 
 – انتهى -
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 :المحررين للسادة م��حظات
 :العالمي أبوظبي سوق عن نبذة
 أكتوبر 21 يوم في ا��عمال لممارسة أبوابه ا��مارات، دولة عاصمة في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق فتح
 المجتمع في ومسؤول معتمد كمساهم ا��مارة لدور طبيعي كامتداد العالمي أبوظبي سوق إط��ق وجاء .2015 عام من

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

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

 يأبوظب سوق ومحاكم المالية، الخدمات تنظيم سلطة التسجيل، سلطة وهي الث��ث المستقلة سلطاته خ��ل ومن
 نم يةخال بيئة ضمن نشاطاتها ممارسة من المسجلة الشركات من أعضائه العالمي أبوظبي سوق سُيمكِّنُ  العالمي،
 القانون من اقواعده تستمد تشريعية تحتية وبنية مستقل محاكم ونظام عالمية، مستويات ذات تنظيمية وأطر الضرائب،
 .العام ا��نجليزي

 
 ةوإدار  الخاصة، المصرفية الخدمات :هي رئيسية، مجا��ت ث��ثة في مبدئي بشكل العالمي أبوظبي سوق وينشط
 عم النشاطات من المزيد إط��ق من ليتمكن المرونة من عالية بدرجة سيتمتع السوق أنب علماً  ا��صول، وإدارة الثروات،

 .السوق ��حتياجات وفقاً  الوقت، مرور
 

 1.14( هكتار 114 تبلغ إجمالية مساحة على تمتد حرة مالية منطقة وهي الماريه، جزيرة في العالمي أبوظبي سوق يقع
 مقر وأول ،"أبوظبي فورسيزونز" وشقق وفندق ،"أبوظبي روزوود" فندق مثل متميزة عالمية مرافق وتتضمن ،)مربع كلم

 ،"الغاليريا" مركز في فاخرة تجزئة ومتاجر ،"كلينك كليف��ند" التخصصي للمستشفى ا��مريكية المتحدة الو��يات خارج
 تسهم ثحي الطويل، لمدىا على وا��قتصادية التطويرية أبوظبي احتياجات لمواكبة ا��ولى الدرجة من مكتبية ومساحات

 .يأبوظب العاصمة في حيوية وكوجهة دولي، مالي كمركز العالمي أبوظبي سوق مكانة ترسيخ في المرافق هذه كافة
 

 .اتحادي قانون بموجب تأسس أبوظبي، العاصمة في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق بأن ويذكر
  www.adgm.com ا��لكتروني الموقع زيارة الرجاء المي،الع أبوظبي سوق حول المعلومات من للمزيد

 
 المالية: التكنولوجيا في العالمي أبوظبي سوق انجازات أبرز

 وحقق يةالمال التكنولوجيا لتطوير ا��ستراتيجية والشراكات والبرامج المبادرات من العديد العالمي أبوظبي سوق أطلق
 ا��ولى أبوظبي فعالية لتنظيم حالياً  السوق ويستعد .2016 مارس منذ بذلك المتصلة المميزة ا��نجازات من مجموعة

 يقوم المنطقة في دولي مالي مركز أول يعد كما القادم، أكتوبر 23 و22 يومي "أبوظبي فينتيك" المالية للتكنولوجيا
 برالمخت" مبادرة أطلق حيث المالية، التكنولوجيا شركات لترخيص ومفتوح متكامل تنظيمي عمل إطار بتأسيس

 العالمي، بيأبوظ سوق ويواصل .المالية بالتكنولوجيا المتصلة ا��بتكارية والمشاريع الحلول وتشجيع لدعم "التنظيمي
 لعالما حول المعنية ا��طراف مختلف مع الدولية ع��قاته شبكة لتعزيز العمل المالية، للتكنولوجيا دولي مالي كمركز

 ا��عتراف على الحصول من المالية التكنولوجيا في المشاركين وتمكين المال، ورأس ل��سواق، الوصول لتسهيل
 جا��تم مختلف وتعزيز الجديدة الشراكات بناء على ويعمل شركائه، كافة مع حيوي بشكل السوق ويتفاعل .التنظيمي

 أبوظبي ةفعالي حول المعلومات من للمزيد .المالية للتكنولوجيا فعالة تواصلية وبيئة متكامل مجتمع لتطوير التعاون
  :��لكترونيا الموقع زيارة الرجاء بالحضور، ا��هتمام وتسجيل ،"أبوظبي فينتك" المالية للتكنولوجيا ا��ولى
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