
 

 
 2019تشجيع الشركات الناشئة في شينزن وبكين للمشاركة في "فينتك" أبوظبي ل

 سوق أبوظبي العالمي يلتقي رواد التكنولوجيا المالية في السوق الصيني
 

العالمية كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن استمرار جوالته : 2019أغسطس  4أبوظبي، 
"فينتك  الستقطاب مشاركة أبرز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدورة الثالثة من مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية

مهرجان أكتوبر القادم. وسيتواجد فريق عمل  23 إلى 21الذي ينظمه السوق في العاصمة أبوظبي خالل الفترة من  أبوظبي"
نزن، الوجهة التقنية األكبر في الصين، يوم الخامس من أغسطس الجاري، بينما ينتقل إلى يلتكنولوجيا المالية في مدينة شا

السوق الصيني يوم السابع من الشهر الجاري للقاء وتشجيع الشركات الناشئة من رواد التكنولوجيا المالية في  العاصمة بكين
، الحدث األبرز من نوعه في منطقة مهرجان "فينتك أبوظبي"استعراض حلولهم التقنية المبتكرة في النسخة القادمة من على 

  الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
 

القتصاد الصيني مسار مبادرة "الحزام والطريق"، مركز وصل متنامي بين ا فيوتعد أبوظبي، عبر موقعها االستراتيجي الواقع 
الذي يؤكد التزامه  سوق أبوظبي العالمي تحتضنالمتسارع النمو واقتصادات مناطق الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما 

بتعزيز مجاالت وفرص التواصل والتعاون بين االقتصادين الصيني واإلماراتي، خاصًة فيما يتعلق بجوانب التكنولوجيا المستمر 
 المالية.

 
مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" في إطار جوالته العالمية لتشجيع مشاركة رواد التكنولوجيا وسيقوم فريق عمل 

لمهرجان بحضور شركات مجتمع من ا المالية من الشركات الناشئة، بعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية والترويجية للدورة القادمة
التكنولوجيا المالية في الصين بما يشمل الشركات الناشئة، وشركات رأس المال المخاطر، والمستثمرين، وأبرز المؤسسات المالية 
والشركات التقنية، والمسؤولين الحكوميين، بهدف مناقشة سبل ومجاالت دعم سوق أبوظبي العالمي لخطط وأنشطة أعمالهم. 

 فيما يتصل "فينتك أبوظبي"أحد محاور تركيز النسخة القادمة من  منطلق تماشيها معأهمية هذه الجولة الصينية من  وتأتي
مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز للتكنولوجيا المالية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، حيث سيتم تخصيص فعاليات  تعزيز

نيين للتفاعل وبناء العالقات مع المشاركين في التكنولوجيا المالية ومجتمع المال للمؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين الصي
 واالستثمار في المنطقة.

 
وكانت الجولة العالمية لمهرجان "فينتك أبوظبي" قد انطلقت في يوليو الماضي، وهي مستمرة حتى سبتمبر القادم حيث ستواصل 

سيس منصة شاملة الستقطاب مشاركات عالمية متميزة في مجتمع وبيئة التكنولوجيا زياراتها للعديد من المدن حول العالم بهدف تأ
مبتكر وشركة ناشئة  50وسيقوم السوق خالل فعاليات الجولة العالمية باستقطاب مشاركة أفضل المالية بسوق أبوظبي العالمي. 

 ةالمالي اتل التقنية للتحديات التي تواجه القطاع" للمساهمة في تقديم أفضل الحلو 50للتكنولوجيا المالية ضمن مبادرة "فينتك 
 في أبوظبي ودولة اإلمارات والمنطقة بشكل عام.



 

 
نتطلع للقاء شركات التكنولوجيا ": تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وقال ريتشارد

في مدينتي شينزن وبكين، وتمكينها من  مهرجان فينتك أبوظبيل الترويجية جوالتالالمالية الناشئة والمبتكرة في الصين خالل 
ص حول العالم، وبناء عالقات تعاون فعال خالل فعاليات "فينتك أبوظبي" واالستفادة من فر  الرائدة من الشركات لقاء نظرائها

وفي ظل شراكاتنا الجديدة مؤخرًا مع  الصينية في توقيت متميز هذه الجوالتالنمو الكبيرة في منطقة الشرق األوسط. وتأتي 
 التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية والطاقة".في قطاعات متعددة تشمل العاملة أبرز المؤسسات الصينية 

 
نواصل العمل بشكل وثيق في إطار التزامنا المستمر بدعم مبادرة "الحزام والطريق" مع أبرز المراكز االقتصادية في وأضاف: "

الصين لمساعدة الشركات الصينية بما يشمل شركات التكنولوجيا المالية على التوسع في األسواق الجديدة. ونحن نسعى للقاء 
على وتشجيعها  ضمن الدورة القادمة من مهرجان "فينتك أبوظبي"، بهاوالترحيب  مجتمع التكنولوجيا المالية الصينيشركات 

 استغالل الفرص التجارية الواعدة في أسواق أبوظبي ودولة اإلمارات والمنطقة بشكل عام".
 
يستضيف سوق أبوظبي العالمي فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" خالل الفترة و 

المنطقة والعالم من مشارك من  5000بمشاركة حوالي أكتوبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض،  23إلى  21من 
سيركز الحدث على جوانب االبتكار، وعقد الصفقات االستثمارية، وتعزيز مكانة و  تكرين في قطاعات الخدمات المالية.المب

حيث سيتيح المهرجان  أبوظبي كمركز للتكنولوجيا المالية على مسار مبادرة "الحزام والطريق"، ودعم المشاريع وتطوير المواهب،
ن مع مجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتطوير للمشاركين فيه مجاالت واسعة لبناء العالقات وفتح مجاالت الشراكة والتعاو 

 المعرفة وتبادل الخبرات والرؤى.  تشاركاستعراض الحاالت و ، و نتجات والحلول المبتكرة للتكنولوجيا الماليةالم
 
وكيغالي الرواندية، حيث مدن سنغافورة، والعاصمة البريطانية لندن، قد شملت الجولة األولى لمهرجان "فينتك أبوظبي" كانت و 

التقنية. وفي سنغافورة فازت شركة "دييب سكوب"، وهي  هاتنافست شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على استعراض أبرز حلول
شركة متخصصة في تطوير أدوات الذكاء االصطناعي وتعليم اآلالت القادرة على التحليل الشامل للسوق المالي لتقديم أفضل 

سهم للمستثمرين والوسطاء والصناديق االستثمارية. وفي لندن فازت شركة "ستيب الدر"، وهي تقدم أداة ادخار رقمية خيارات األ
فازت شركة تعاونية تتيح لألعضاء ميزة االدخار الجماعي لمدفوعات إيداعاتهم العقارية. أما في مدينة كيغالي الرواندية، فقد 

ومن المقرر أن تشكل منطقة  ر الجماعي تتيح الوصول لمنتجات االئتمان واالستثمار.لالدخارقمية  مالية "سيف"، وهي منصة
 .آسيا الوسطى المحطة القادمة لجوالت مهرجان "فينتك أبوظبي"

 
، كما قام بتأسيس عالقات شراكة وثيقة مع 2018يذكر أن سوق أبوظبي العالمي قام بافتتاح مكتبه التمثيلي الصيني في مايو 

وهيئة ، الصينية والتأمين وهيئة تنظيم البنوكئات التنظيمية في الصين بما يضم بنك الشعب الصيني، الهيالمؤسسات و أبرز 
، وحكومة مقاطعة جيانغسو، وحكومة مقاطعة هاينان، وسلطة منطقة تشيانهاي، واللجنة الوطنية تنظيم األوراق المالية الصينية

مجموعة " ، و النووية للطاقة المؤسسة الصينية الوطنيةتنظيم القطاع المالي المحلي، و للتنمية واالصالح، ومكتب بلدية بكين ل
 تشاينا إيفيربرايت"، وشركة "ون كونيكت" للتكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات والمؤسسات الصينية.



 

 
 -انتهى  -

 

 مالحظات للسادة المحررين:
 

 "فينتك أبوظبي"، الرجاء زيارة الرابط التالي:للمزيد من المعلومات حول جوالت مهرجان 
.tour-dhabi-abu-https://www.fintechabudhabi.com/fintech 

 

 2019نبذة حول مهرجان "فينتك أبوظبي" 

للمؤسسات المالية، من نوعه في المنطقة الذي يقدم  األبرزالحدث  2019 ظبي"أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبو  يعد مهرجان
منصة متكاملة والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع األعمال بشكل عام، 

 نولوجيا الماليةلتكاالقليمية والعالمية واالبتكار في ا تطبيقاتالتطورات و اللتشارك المعرفة، وبناء العالقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول 
في أبوظبي ودولة اإلمارات ومناطق الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والعالم. للمزيد من المعلومات والتسجيل، الرجاء زيارة: 

www.fintechabudhabi.comمواقع التواصل االجتماعي:  رجان في، وللمزيد من األخبار الرجاء متابعة صفحات المه
@FinTechAD, #FinTechAD و ،#InnovationChallengeAD. 

 

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
 21في يوم  أعماله رسمياً مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة اإلمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

لعب من خالل ، حيث يجزءًا محوريًا من رؤية أبوظبي االقتصاديةتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و  .2015أكتوبر من عام 
عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع االقتصادات المتنامية للمال واألفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً موقعه االستراتيجي دورًا 

 .وغيرها من مناطق العالم الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيافي 
 

سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي و سلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثالث
حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات األشخاص العالمي، 

الخدمات المصرفية والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجاالت رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 
 الذي يشرف على إدارة جزيرة الماريه، المنطقة المالية الحرة، العالمي ار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي، واالبتكالخاصة، وإدارة الثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيه
  ليزي.اإلنج قانون العمومتشريعية تستمد قواعدها من 

 
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لثالث أعوام متتالية بجائزة "أفضل مركز مالي دولي 

 انفستور".للعام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقًا لجوائز "جلوبال 
  .www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

 

 لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء التواصل مع:

 راوند القاضي

https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-tour
http://www.fintechabudhabi.com/
http://www.adgm.com/


 

 0502627078الهاتف المتحرك: 

 rawand.alqadi@adgm.comالبريد اإللكتروني: 
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