
 

 
 

 بعد ثالثة  أيام من  الجلسات المتصلة حول االبتكار  وريادة األعمال؛ 

ينهي أعماله بنجاح كبير 2019فينتك أبوظبي   
 

  المالية  للتكنولوجيا أبوظبي مهرجان من األخيرو  الثالث  اليوم أعمال انطلقت  :2019 أكتوبر 23 أبوظبي،
  المالية  لألوراق أبوظبي لسوق  التنفيذي الرئيس ،المنصوري  سالم خليفة سعادة بقرع "2019 أبوظبي فينتك"

  في  يقام الذي المهرجان قلب  من المالية لألوراق أبوظبي سوق  في التداول بدء إلى إشارة في الجرس ،باإلنابة
  رئيس   نائب   نهيان،  آل  زايد   بن  هزاع  الشيخ   السمو  صاحب   رعاية  تحت  )أدنيك( للمعارض   الوطني  أبوظبي  مركز

   .أبوظبي إلمارة التنفيذي المجلس
 الحيوية موضوعات لل جلسات وال المناقشات  من العديد  انعقاده أيام خالل "2019 أبوظبي فينتك" شهد  حيث 

 والرؤساء  والمتخصصين  والدوليين   اإلقليميين  األعمال  رواد  أبرز  فيها  شارك  المالية  التكنولوجيا   مجال  في  المهمةو 
 .العالم في والمبدعين التنفيذيين

   أبوظبي في الرقمي التحول تسارع

  السياق  هذا وفي ،المالية الخدمات  صناعة  على  الرقمي التحول تأثير طرح على " 2019 أبوظبي فينتك" ركز
  " 2019 أبوظبي فينتك " أن  على يأبوظب االقتصادي التنمية دائرة وكيل البلوشي الكريم عبد  راشد  سعادة أكد 

 . المنطقة  في الفعاليات  أبرز من واحد 

  يمثل  الذي  القطاع  هوو   ،رقميا  أبوظبي  في  المالية  الخدمات   قطاع  تحويل  شأنها  من  حلوالا   المهرجان  قدم"  وقال: 
  في  للنمو اا رئيسي اا محرك كذلك  ويعد  أبوظبي، في النفطي غير  المحلي الناتج إجمالي  من %14.3 وحده

  إلى  البنوك تراخيص  ارتفاع في تمثل كبيرا ازدهارا أبوظبي في  والتأمين المالي القطاع  هد ش كما  المستقبل.
  . المحلي  االقتصاد   قوة  يعكس  مما  ، ترخيصاا   318  إلى  تصل  التأمين  نشاط  تراخيص   وارتفعت   ترخيصاا،   2390

  لبرنامج  رائدة مبادرة وهي درهم، مليون  520 البالغة الموحدة HUB71 منصة مؤخراا الحكومة أطلقت  وقد 
 درهم".  مليار 50  بقيمة االقتصادي التسريع

 



 

 اإلمارات على وتأثيرها الصينية طريق"وال حزامال" مبادرة

  أمريكي  دوالر تريليونات  8 توفر التي (BRI) الصين في والطريق الحزام مبادرة "2019 أبوظبي فينتك" ناقش
 دولة. 65 لـ  التحتية البنية في لالستثمار

  المبادرة ألثار تعرضت  التي الجلسة أثناءTechnology MiT مجلة رتحري ةرئيس هيكل، ضياء ت أوضحو 
  تأسيس  في  نجحت  المتحدة العربية اإلمارات  أن أفريقيا، وشمال األوسط الشرق  منطقة  دول على الصينية
   .2018 عام في أمريكي دوالر مليار 33 قدره بما الدول بين تجارية عالقات 

  الصين   عالقة  نأ  العالمي،  أبوظبي  سوق   لدى  المالية  الخدمات   تنظيم  لسلطة  التنفيذي  الرئيس  تنغ  ريتشارد   وأشار
  بالطابع  وتتميز مضى، وقت  أي من أقوى  البلدين بين "العالقة وقال: .مزدهرة المتحدة العربية باإلمارات 

  في  للصين األولى  االستثمارية الوجهة  هي المتحدة العربية  إلمارات  فدولة ،المستويات  جميع على االستراتيجي
 أمريكي."  دوالر مليار 70  إلى الثنائية التجارة تصل أن المتوقع منو  المنطقة،

  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الشباب تمكين

 الطالب  من 30 من أكثر حظي الشباب" "حلقة انعقاد  خالل ومن للمؤتمر؛ األخير  اليوم فعاليات  خالل
  فينتك " إطار في مستقبل ال في  يلعبوه أن يمكن الذي الرئيسي  الدور  حول الخبراء بنصائح  الشباب  والمهنيين
 . النجاح تحقيق  وسبل "2019  أبوظبي

  تكون  أن  هو تجاري  عمل أي لبدء وقت  أفضل إن  ،Kreditech شركة مؤسس مولر، غراوبنر  ألكسندر قالو 
 ومعرفتك. مهاراتك  تعزيز  من تتمكن  حتى شاباا

  الشباب،  إلى باإلنابة المالية لألوراق أبوظبي لسوق  التنفيذي الرئيس ،المنصوري  سالم خليفة سعادة تحدث  كما
  المنافسين وتحديد  ركة،الش عمل سياق استيعاب  وضرورة ز،والتحفي البحث  أهمية على كلمته في أكد  حيث 
   منها. واالستفادة القوة نقاط على والتركيز جيدا،

 



 

  الحلقة،  في" "معا المجتمعية المساهمات  لهيئة العامة المديرة العميمي عجالن سالمة سعادة شاركت  كما
  الدورة   نجاح  على  الضوء  ألقت و   .ظبي  أبو  في  االجتماعية  األعمال  ريادة  قطاع  ازدهار  كيفية  كلمتها  في  وتناولت 
 .المقبلة للدورة التقدم إلى المشاركين ودعت  االجتماعي ا"مع" برنامج  من األولى

 للتحديات  الحلول من العديد  إلطالق المفتاح هي االجتماعية المبادرة روح أن "معاا" هيئة في نرى " :ت وقال
  تواصل  الماضي مايو شهر في المنطقة في نوعها من  األولى مبادرتنا إطالقب قمنا وقد  ،المشتركة االجتماعية

 131  المشاركات   وبلغت   ، العالم  أنحاء  جميع  من  531  إلى  عددهم  وصل  المشاركة  في  الراغبين  من  العديد   معنا
 ."العالم من مختلفة أنحاء من االجتماعية الحاضنة برنامج من  األولى الدورة في الفعلية

  االجتماعي،   االبتكارو   األعمال  تطوير  في  خبرة  بين  "معاا"  هيئة  تجمع  البرنامج،  هذا  خالل  من"  سعادتها:  وأضافت 
 ". أبوظبي في االجتماعية والمؤسسات  الجمعيات  وتنمية

  الحديثة المصرفية  االتجاهات تعزيز 

  لدعم   مناقشاته   من  حصة  "2019  أبوظبي  فينتك"  المالية  للتكنولوجيا  أبوظبي  مهرجان  من  األخير   اليوم  خصص 
 وجود   إن   ،ArabNet لشركة  التنفيذي  والرئيس  مؤسس  كريستيديس،  عمر  قالو   المتطورة،  المصرفية  االتجاهات 

 المشاركة شركات ال  تواجه  التي  العقبات   بين  من  العميل  لبيانات   المصارف  مشاركة  في  الرغبة  وعدم  مختلفة  لوائح
 .المهرجان في

  التالي.  الجيل تدريب  على ودبي ظبي أبو في بها واالرتقاء المواهب  لرعاية الكثيرة مبادرات ال تساعد " :فوأضا
 تعمل لذلك وكحل المشروعات، أمام عائقا بلدانال بعض  في مختلفةال لوائحال بعض  تقف ذلك ورغم أنه إال

  من  "فينتك" نليتمك ذلك، على  التغلب  على والبحرين وأبوظبي دبي فيها تشارك الذي GFINمثل مؤسسات 
 . "آخر إلى سوق  من بسرعة االنتقال

  التفاصيل  إلى الوصول على  المالية التكنولوجيا سيساعد  المفتوحة البنوك نظام  أن إلى كريستيديس  وأشار
  هي  البحرينو  ،األساسية المعلومات  تشارك ال المصارف من العديد  لكن ،الخدمات  وتحسين للعميل المصرفية

 . أخرى  ألماكن ذلك يتوسع أن يجب و  ،المفتوحة البنوك نظام ت اعتمد  الذي ةالوحيد  الدولة

 



 

   الرقمية العمالت أمام والتحديات الفرص اكتشاف

  كيرش،  وستيف UK Coinbase لشركة التنفيذي الرئيس فيروز، زيشان قام الرقمية، العمالت  مستقبل حول
 النمط  لهذا مشرق  بمستقبل منهما كل وتنبأ ،الرقمية لعمالت ا مستقبل بمناقشة  Token لشركة التنفيذي الرئيس

 المستقبل.  في العمالت  من

  رائد  بتحول نمر "إننا :CNBC في التكنولوجيا مراسلة ،شولز إليزابيث  أدارتها جلسة في متحدثاا زيشان، وقال
  وهو  الرقمي الحساب  من راتبك سيدفع سنوات، بضع غضون  في أنه أعتقد  المصرفي. الحساب  ماهية حول

 ".عادي مصرفي حساب  يفعله ما  كلب الرقمية العمالت  ستقوم  منه. نفقتس الذي الحساب 

  في   بالكامل  المصرفي  القطاع  ستغير  الرقمية  النقود   بأن  توقعه  عن  الجمهور  أمام  كلمته  في  كيرش  ستيف  وعبر
 فرصة هذه ستكون و  منه. مفر  ال أمر وأنه ماض  الرقمية العملة استخدام مستقبل أن "أعتقد  قال:و  المستقبل.

 ". تنافسية ميزة وكسب  لتوحد ل للمصارف نادرة

 المعرفة  اقتصاد لىإ النفطي االقتصاد من  االنتقال

 أبوظبي  فينتك" بها عني التي الموضوعات  ضمن المعرفة القتصاد  النفط اقتصاد  من االنتقال قضية جاءت 
 إحداث  من االجتماعي االبتكار سيمكن كيف أدنوك، في المالي المدير كورتيس، مارك وضحوأ ”،2019

  ات التدريب من المزيد ب سالمدار  تقوم نأ يجب  " وقال: ،المعرفة اقتصاد  إلى النفط من اإلمارات  في نتقالاال
 في  قدماا   المضي  المجتمع  على  طبيعي،  هذا  أخطاء  حدثت   لو  حتى  ،الجديدة  التجريبية  األفكار  متابعةو   ةالداخلي
 معنى".  ذي تغييرال إحداث 

  أن  إلى اإلشارة تمت  المتحدة" العربية اإلمارات  في المعرفة اقتصاد  "تنمية عنوان حملت  التي الجلسة وفي
  أسعار  في "التقلبات  ثورنتون: جرانت  في الشريك ،عليوة محمد  قالو  .الجديد  النفط هي والمعلومات  البيانات 

 المعرفة على  قائم اقتصاد   إنماء خالل من آخر توجه قيادة  تنمية في حق على كانت  اإلمارات  أن تظهر النفط
  في  اآلن متينة أسس وضع خالل من لذلك والتغير، التحول في آخذة العالمية االقتصادات  إن ،والمهارات 
 سنة."  20-10 خالل  النتائج سنرى  الناشئة، والشركات والكليات  المدارس

 لالبتكار  جوائز



 

  " 2019  أبوظبي  "فينتك  تحدي   مسابقة  في  كفائزين  Jibrel  و  Risq  شركتي  من  كل  إعالن  تم  المهرجان؛  خالل
 في  فينتك مهرجان منهما كل ممثلو وسيحضر الجائزة، في المحكمين بإعجاب  الشركتان حظيت  وقد  .لالبتكار
  دوالر  200،000 إلى تصل للمفاهيم إثبات  منحة على منهما كل لحصو  إلى باإلضافة نوفمبر في سنغافورة

 راتي(. إما درهم  540،000)  سنغافوري 

 

 انتهى
 

 ’فينتك أبوظبي‘: مهرجان  لمحة عن
 

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، ينظم سوق أبوظبي 
’فينتك أبوظبي‘ بدعم من شركة ’أن   انمهرجالعالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي والحائز على العديد من الجوائز، 

شركة عالمية رائدة  13‘ ُمشاركة 2019’فينتك أبوظبي  مهرجانشهد يوس ال االبتكار.باوند‘، المنصة العالمية الرائدة في مج
آالف شخص يمثلون مجموعة من المؤسسات المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية،  4في قطاع التكنولوجيا المالية، و

ر التطورات  ومجتمع األعمال على الصعيدين المحلي والعالمي، بهدف التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف حول آخ
 ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم.

 
لهذا العام على النسخة االفتتاحية من ’منتدى المستثمرين‘ والذي يجمع نخبة من أبرز مستثمري  مهرجانوستشتمل فعاليات ال

 ع أقرانهم لتبادل األفكار وأفضل الممارسات.رأس المال المغامر من المنطقة والعالم، م
 

"تحدي االبتكار"؛ و"تحدي االتحاد"، الذي يقام برعاية مجموعة "االتحاد للطيران"؛ و"الحلقة الشبابية"   مهرجانكما تتضمن فعاليات ال
لية "التجربة الحضرية" إلى  ؛ وجوائز ’فينتك أبوظبي‘، وفعاFinTech 50 Firmsالتي تتمحور حول التكنولوجيا المالية؛ وفعالية  

 جانب عدد كبير من ورش العمل المتعلقة بالقطاع.
 
 ‘ في نسخته لهذا العام مع مجموعة واسعة من الشركاء تشمل:2019’فينتك أبوظبي  مهرجانتعاون يو  

المالية في أبوظبي"، و"هيئة الشركاء الحكوميين: "هيئة أبوظبي الرقمية"، و"دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي"، و"دائرة   •
 معاا". -المساهمات المجتمعية 

 ‘. 71الشركاء البالتينيون: "بنك أبوظبي التجاري"، وسوق أبوظبي لألوراق المالية، و"االتحاد للطيران"، ومنصة ’هب  •
 الشريك المسّرع: منصة ’بلج آند بالي سوق أبوظبي العالمي‘ •
 ي التجاري‘، شركة ’فينابلر‘الخليج -الشركاء الذهبيون: ’ بنك أنجلو   •
 الشريك الفضي: ’دي إي إكس‘ )بورصة األصول الرقمية(  •



 

 الشركاء البرونزيون: مؤسسة ’دي إل إيه بايبر‘، شركة ’جرانت ثورنتون‘، ’بنك حبيب‘ •
 

التي ُينّظمها سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:   مهرجانلمزيد من التفاصيل أو تسجيل اهتمامكم بحضور ال
www.fintechabudhabi.comمهرجان، أو متابعة صفحات ال @( عبرFinTechAD#(و )FinTechAD )

 (InnovationChallengeADو)#
 

 التواصل مع:لمزيد من االستفسارات، يرجى 
 

 جون ليو، مدير أول لالتصاالت 
 + 971  2 333  8858، هاتف: joan.lew@adgm.comبريد إلكتروني: 

 
 لمحة عن ’أن باوند‘

 
في المملكة المتحدة على يد دانييل سيل، وواصلت مسيرة نموها السريع لتصبح عالمة   2013تأسست شركة ’أن باوند‘ عام 

نة عالمية مرموقة في مجال االبتكار. وتعمل الشركة على سد الثغرات ومعالجة التحديات  تجارية قوية وموثوقة وتتمتع بمكا
لتعزيز التعاون والتكامل بين رواد األعمال المحليين والشركات التجارية ذات المكانة الراسخة والعالمات التجارية الديناميكية 

المجتمعات والمساهمة في بناء مستقبٍل رقمي واعد. وتلتزم   والجهات الحكومية والوكاالت والمؤسسات التجارية، بهدف إلهام
الشركة بتشجيع االبتكار من خالل عرض األفكار الرائدة ودعم مجاالت ومشاريع ريادة األعمال، وإرساء منظومة رقمية متطورة 

 في جميع أنحاء العالم. 
 

ألمع العقول في مجال التكنولوجيا لالستماع إلى ألفاا من  25، استقبلت مهرجانات ’أن باوند‘ ما يزيد عن 2018وفي عام 
المتحدثين الذين يركزون على المستقبل، والمشاركة في تجارب غامرة للعالمات التجارية، واالنضمام إلى جلسات الستعراض 

 األفكار والمشاريع، وحضور المنافسات بين الشركات الناشئة.
 

، أو متابعة صفحات الشركة  www.unbound.liveة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات حول ’أن باوند‘، يرجى زيار 
 .UnboundGlobal، و’لينكد إن‘: UnboundGlobal @، و’إنستاجرام‘:unboundglobalعلى ’تويتر‘:

 

http://www.fintechabudhabi.com/

