
 

 بيان صحفي

 

 الأضخم على الإطلاقبدورتها الثالثة و" فينتك أبوظبي"قمة عودة  
 

 فعاليات من ال المزيدبحلة جديدة كلياً ونطاق أوسع و 2019أكتوبر  23-21وستقام من 
  

 

مركز أبوظبي : أعلن سوق أبوظبي العالمي، 2019أبريل  30 دولة الإمارات العربية المتحدة،أبوظبي،

 21من  قمة "فينتك أبوظبي" في الفترة أنه سيقيم الدورة الثاثة من عالمية الحائز على جوائز المالي

 .2019أكتوبر  23إلى 

 

 كة معشرا العالميسوق أبوظبي  عقد لدورتين السابقتين من هذا الحدث ،النجاح الكبير ل بناًء علىو

بتنظيم أهم سجل حافل لديها و المالية،بيئات مبتكرة لقطاع التكنولوجيا بناء  في الرائدة ن باوند"أ"

سوق  طموح  تحقيقاً لوذلك  "."فينتك أبوظبي نظيمفي جميع أنحاء العالم، لت الأحداث والفعاليات

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  في االأضخم من نوعههذه القمة  جعل أبوظبي العالمي في

  بين الأفضل على مستوى العالم.وواحدة من 

 

في مركز  2019 ""فينتك أبوظبي من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية الثالثة فعاليات الدورةتنطلق 

ويتوقع أن  ،أكتوبر  23إلى  21لمدة ثلاثة أيام من  يك(ت )أدنأبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرا

 خبراءمن ال هيئة يشارك فيهاجماعية  حلقات نقاش. وسيتضمن مشارك   5000يجذب الحدث أكثر من 

غيرها العارضين و منصاتلعرض أحدث التقنيات المالية، إضافًة ل الدوليين وجلساتوالمحليين 

 .الكثير

 

 ة هي:يحول أربعة مواضيع رئيس 2019" فينتك أبوظبي"قمة ستتمحور 

 الحلول التنظيمية للقطاع "فينتك" و التكنولوجيا المالية حلولأحدث  ومناقشة عرض: الابتكار

 الحوسبة الكميةوتحليلات البيانات،  وبرامج ،الذكاء الاصطناعى"ريجتك" المدعومة بالمالي

لتلك الحلول على مستوى دولة الإمارات ، بما في ذلك حالات الاستخدام الفعلي وغيرها

 والعالم. والمنطقة

 بالمستثمرين العالميين "فينتك"  المشاركين فيربط رواد الأعمال  :يةالاستثمار  الصفقات

 للاستثمار والتمويل. حيوي كمركز مكانة أبوظبيتعزيز و والإقليميين،

  التكنولوجيا المالية حلولالاستثمارات و: عرض فينتك الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق"منصة 

ات بيئ الاّطلاع علىشراكات عالمية و إقامةو والطريق"،  في المنطقة التابعة لمبادرة "الحزام

 .أخرى من العالمفي مناطق  الأعمال

  تأسيسو ،الابتكار المواهب الشابة والطلاب على تشجيع  والمواهب: الناشئة تطوير المشاريع 

بصفة  بيئة التكنولوجيا المالية يخص كل ما و "فينتك أبوظبي" للعمل فيمجموعة من المواهب 

 .عامة

 

برنامجاً عالمياً  العالمي سوق أبوظبي سُيطلق 2019" فينتك أبوظبي"ُيذكر أنه ضمن فعاليات قمة 

أبوظبي ل وجذبهم ،من جميع أنحاء العالم الصاعدين للابتكار لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين

ثم  الخاصة بهم مع الشركاء المحليين والإقليميينالتكنولوجيا المالية للمشاركة في تطوير حلول 



 
لتوظيف  إقليمي وعالمي متنقلعرض سيتضمن هذا البرنامج كما . فينتك أبوظبيعرضها في 

 أبوظبي والمنطقة.  التي تواجههاالتحديات  حلللمساعدة في  ،فينتكفي شركة ناشئة  50أفضل 

 عمل،خلق فرص . بالإضافة ل"فينتك أبوظبي"جذب المواهب إلى نظام  علىسيساعد ذلك كما 

 الحياة. ء في كافة نواحيفادة العملاإو 

تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق  لسلطةصرح ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي وفي هذا الصّدد 

كما سيكون  ،عن دوراته السابقة في كافة الجوانب 2019" فينتك أبوظبي" سيتميز: "، قائلاً  أبوظبي

التكنولوجيا  والمتحدثين العالميين وشركاتوسيضم الجهات التنظيمية، . أكثر تشويقاً وأكبر مساحةً 

ولا شك أّن التزام سوق أبوظبي العالمي . ، بالإضافة لرّواد هذا القطاع، وممولي المشاريعالمالية

والجهود التي بذلها لإطلاق قمة فينتك في أبوظبي قد رسخ مكانة أبوظبي عالمياً وعّزز صورتها 

 .سط وشمال إفريقياروف لفينتك في منطقة الشرق الأوكمركز مع

 تشملبيئة تدعم الابتكار  ضمن من قبل سوق أبوظبي العالمي "فينتك أبوظبي"إطلاق "ويأتي 

يديرها تي والمليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة  535بقيمة  (Hub 71)منصة 

برنامج سوق أبوظبي العالمي، و ومنظومة التراخيص للشركات الناشئة في، مكتب أبوظبي للاستثمار 

فينتك "قمة ستعزز و. "بلغ آند بلاي"منصة  وسائل أخرى مثل ، بالإضافة إلىريادة الأعمالدعم 

عن طريق جذب أفضل وألمع  ودولة الإمارات وذلكأبوظبي  بيئة التكنولوجيا المالية في "أبوظبي

بي أبوظإمارة و  في سوق أبوظبي العالميللتكنولوجيا المالية المشترك  التأسيسوتسهيل  ،العقول

 .بشكل عام

الهيئات الحكومية والخاصة والمؤسسات  يفخر سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع: "قائلاً  وتابع

معتمد وموثوق به  شريك، ويأتي ذلك التزاماً منا بدورنا الرائد كةالمالية والمبتكرين والشركات الناشئ

دعم الشركات كما يتضمن دورنا . بصفة عامة الإماراتي ودولة أبوظبلحلول التكنولوجيا المالية في 

المزيد من المعلومات عن  ةلأسابيع والأشهر المقبلترقبوا في ا. المالية لتنمو وتتوسع في أعمالها

 ".فينتك أبوظبي"قمة ل"أن باوند" البرنامج المميّز الذي يعّده سوق أبوظبي العالمي و 

 

 

 :على" أبوظبيفينتك "يرجى زيارة موقع  لتسجيل،لمزيد من المعلومات ول

www.fintechabudhabi.com  

 -انتهى-

 

 

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

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

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع 2015من عام 

من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا 

http://www.fintechabudhabi.com/


 
الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال 

ومن خلال  .نوب آسياوالتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وج

سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي 

أطر تنظيمية ذات ضمن العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق  .وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العاممستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل 

أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة 

شاطات مع مرور الوقت، الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من الن

 للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني .وفقا لاحتياجات السوق
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