
      

 

 
 وشركات التكنولوجيا المالية بمشاركة أبرز خبراءمارس بأبوظبي  7ينطلق يوم 

شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و"تيمينوس" لتنظيم ملتقى 

  التكنولوجيا المالية الابتكار في
 

 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي،  يستضيف: 2017يناير  30أبوظبي، 

ية، الحلول التكنولوجية للمؤسسات المال ممع "تيمينوس"، الشركة المتخصصة في تقدي بالشراكة

مارس القادم  7في أبوظبي يوم ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية "فينتك انوفيشين جام" 

لتكنولوجيا في اعرض منتجاتهم وحلولهم المبتكرة  تتيح للشركات مميزة منصة وهوجزيرة الماريه، ب

ي ملتقيات تنظمها "تيمينوس" ف تضم خمسةالمالية، حيث يعد ملتقى أبوظبي جزءاً من سلسلة 

المبتكرة ، تتيح خلالها لأصحاب المنتجات والتقنيات 2017خلال  منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

لعرض مشاركاتهم ضمن أعمال "ملتقى مجتمع تيمينوس" المقرر انعقاده في أبريل القادم  التأهل

 .لشبونة في العاصمة البرتغالية

 

في  2016ونجحت سلسلة ملتقيات "تيمينوس" للابتكار في التكنولوجيا المالية خلال عام 

انعقدت الملتقيات دولة حول العالم، حيث  17شركة تكنولوجيا مالية من  58استقطاب مشاركة 

دقائق  7مدن رئيسة شملت لندن، وميامي، وسنغافورة، ودبي، وحظي المشاركون بفترة  في

م وتقنياتهم بشكل عملي أمام الحضور، وتم اختيار عدد من المشاركات لاستعراض منتجاته

مشارك من  1500في ملتقى برشلونة الذي حضره أكثر من  النهائية المتأهلة لتقديم العروض

حلقة " نتجم اختيرالمهتمين بالتكنولوجيا المالية والمهنيين العاملين في القطاع المصرفي، حيث 

 للفوز بالجائزة الأولى. شركة "كيرف" ورتهالذي ط "الدفع اللاسلكية

 

ليتحول لمركز  خططهوكان سوق أبوظبي العالمي قد كشف في مارس من العام الماضي عن 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلق في نوفمبر الماضي منطقة رائد للتكنولوجيا المالية في 

في المنطقة تتيح للشركات والمؤسسات مبادرة تعد الأولى من نوعها  وهو، ""المختبر التنظيمي

المالية تطوير واختبار وانتاج حلول وخدمات ابتكارية متصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة 

ذه وتسهم هوُمحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة. 

وق زم ستودولة الإمارات، حيث يلالخطوات في تعزيز تطوير قطاع الخدمات المالية في أبوظبي 

أبوظبي العالمي بتوفير الأطر التنظيمية المناسبة ومختلف سبل دعم وارشاد المشاركين في 

 التكنولوجيا المالية لفهم وتلبية المتطلبات الضرورية لتحقيق نمو وازدهار أعمالهم.

 

 

 

 لعالمي:في سوق أبوظبي ا وقال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية

تؤكد شراكتنا مع "تيمينوس" على التزامنا الراسخ بتطوير مجتمع متكامل ومستدام للتكنولوجيا "



      

المالية يحتضن مختلف المؤسسات المالية والمشاركين في التكنولوجيا المالية في أبوظبي 

ن المنطقة نولوجيا المالية موالمنطقة. ونتطلع للترحيب بكافة المبتكرين والرواد والمهتمين بالتك

في هذا الملتقى وفي سوق أبوظبي العالمي. كما سنواصل العمل بشكل مستمر مع شركائنا 

الاستراتيجيين ومختلف الأطراف المعنية لدعم فرص الأعمال ومجالات الابتكار في القطاعات 

 المالية".

 

ث رائد التكنولوجيا المالية والمتحد المفتوح لكافة المعنيين، الملتقىيستضيف ومن المقرر أن 

 حكما يتي ات ومستجدات التكنولوجيا المالية.العالمي سام مايولي، الذي سيتناول أحدث توجه

ين جمهور من العاملاستعراض حلولهم وتقنياتهم المبتكرة أمام للعشرة شركات  المجال الملتقى

ول ن بالتكنولوجيا المالية، والحصلمهتميفي القطاعات المصرفية والمالية، والهيئات الرقابية، وا

 على فرصة التأهل للعرض في ملتقى لشبونة.

 

شهد منطقة "ت الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "تيمينوس":من جانبه، قال بين روبينسون، 

لتي ا، وهي زاخرة بالأفكار الابتكارية الشرق الأوسط وأفريقيا اهتماماً متزايداً بالتكنولوجيا المالية

تعزز اهتمامنا بلقاء أصحابها من المؤسسات الفعالة في قطاع التكنولوجيا المالية. فنحن نسعى 

لتقديم منصتنا المتكاملة واتاحتها لرواد الأعمال المبتكرين وتمكينهم من الاستفادة من فرص لقاء 

 مؤسسة مالية تستخدم حلولنا التكنولوجية". 2000أكثر من 

 

سوق أبوظبي العالمي  بحجمبشراكتنا هذا العام مع مركز مالي رائد وأضاف: "نحن فخورون 

م. بأبوظبي يوم السابع من مارس القاد الابتكار في التكنولوجيا المالية ملتقىلاستضافة ودعم 

كونه هيئة تنظيمية للخدمات المالية وغير المالية، على ما  سوق أبوظبي العالميويؤكد دعم 

لمنطقة اأبوظبي وتمر لتطوير وتعزيز مجتمع التكنولوجيا المالية في يبديه من التزام راسخ ومس

 والعالم". 

 

يذكر أن باب المشاركة لحضور الملتقى مفتوح لكافة المهتمين والمعنيين بالتكنولوجيا المالية، 

مختلف شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في عرض حلولهم وخدماتهم المبتكرة  أمام لو

يث حالمشاركين والحصول على فرصة التأهل للعرض في الملتقى الختامي في مدينة لشبونة، 

للحضور أو لعرض الخدمات التسجيل الحصول على المزيد من المعلومات عن الملتقى، و يمكن

 .www.temenos.comتيمينوس" "عاليات في الموقع الإلكتروني لشركة زيارة صفحة الفعبر 

 

 -انتهى  -

 

 

 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

http://www.temenos.com/


      

 21الأعمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول  .2015أكتوبر من عام 

في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من 

الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي  خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر

كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، 

 وجنوب آسيا.

بي ية، ومحاكم سوق أبوظومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المال

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية 

من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها 

 من القانون الإنجليزي العام.

بوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة وينشط سوق أ

الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات 

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

هكتار  114يرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العالمي في جز 

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14)

رة في مركز جزئة فاخوأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر ت

"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى 

الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 

 في العاصمة أبوظبي.

 أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.ويذكر بأن سوق 

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 الشعالي راشد محمد

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:

 
 

 

 

 نبذة عن شركة "تيمينوس":

http://www.adgm.com/
mailto:rashid.shaali@adgm.com
mailto:mirna.hijazi@adgm.com


      

"، وتعد مجموعة SIX:TEMNوهي شركة مدرجة في بورصة سويسرا تحت الرمز " 1993تأسست "تيمينوس" في عام 

جي" الشركة الرائدة في تزويد الحلول والأنظمة البرمجية لأعمال الصيرفة لعملائها من قطاعات  "تيمينوس جروب آي

التجزئة، والشركات، والمصارف الدولية والخاصة والاسلامية، والبنوك المتناهية في الصغر والمجتمعية، ومدراء 

مكتباً  59دينة جنيف السويسرية ولها الثروات، وغيرها من المؤسسات المالية. ويقع المقر الرئيس للشركة في م

دولة ببرامجها وحلولها المبتكرة التي تقدم تقنية حديثة،  150عميل في  1600تزود الشركة أكثر من حول العالم، كما 

 وآلية وظيفية متطورة تتبنى أفضل الممارسات التي تتبعها "تيمينوس" حول العالم.

 

وكشفت الاحصاءات أن عملاء الشركة يحققون معدلات ربحية أكثر من نظرائهم في القطاع، حيث حقق عملاء الشركة 

، ومعدل %42، وعائدات أعلى على الأسهم بنسبة %32خلال فترة سبع سنوات عائدات أعلى على الأصول بنسبة 

 لبرمجيات القديمة والتقليدية.مقارنًة بالمصارف التي تستخدم ا %8.1نفقات أقل على الدخل بنسبة 

 www.temenos.comللمزيد من المعلومات حول الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتورني: 

 

 للمعلومات الصحفية، الرجاء التواصل مع:

 بين روبينسون

 الرئيس التنفيذي للتسويق

 35 15 708 22 41+رقم الهاتف: 

 brobinson@temenos.comريد الإلكتروني: الب

 

http://www.temenos.com/
mailto:brobinson@temenos.com

