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 خبر صحفي          

 

متحدثا   30أكتوبر بمشاركة أكثر من  23و 22تقام يومي   

قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية تناقش تحديات ومستجدات الابتكار 

 التكنولوجي في القطاع المالي
 

 

: تنطلق فعاليات "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية" التي ينظمها سوق 2017سبتمبر  26أبوظبي، 

أكتوبر القادم بمشاركة عدد من  23و 22أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، يومي 

 أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم.

 
وتعد القمة التي تقام في إطار فعالية "فينتك أبوظبي"، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي 

للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، يقدم 

اقات، العللتشارك المعرفة، وبناء منصة متكاملة والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، 

ولوجيا لتكنوالابتكار في ا الاقليمية والعالمية تطبيقاتالات وتطور الوتبادل الخبرات والرؤى حول 

 .المالية

 

وتشمل أجندة القمة عقد اجتماع طاولة مستديرة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمناقشة مساهمتها 

ولوجيا المالية، وتنظيم ورش عمل كأطراف تنظيمية معنية بدعم الابتكار والتطور في قطاع التكن

عدة مواضيع وتحديات متصلة بالقطاع المالي والابتكار التكنولوجي في  تتناول ةوجلسات متخصص

كار ضمن مسابقة "تحدي ابت الخدمات المالية، كما تحتضن فعالية يوم "استعراض الحلول التجريبية"

 أبوظبي للتكنولوجيا المالية.  " للتكنولوجيا المالية، وحفل توزيع جوائزفينتك أبوظبي

 

وتتيح فعاليات القمة للمدعوين من الحضور المعنيين بالتكنولوجيا المالية، فرص التعرف عن قرب 

على أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية، ولقاء 

لسات الحوار وورش العمل التفاعلية شخصيات بارزة وقيادية في القطاع المالي، والمشاركة عبر ج

في رسم خريطة مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تمكّن المشاركين من التعرف على 

شركات تكنولوجية ناشئة لمعالجة  منمجموعة من الحلول والمنتجات الابتكارية التي يقدمها مبدعون 

 وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المالية.
 

جلسات القمة على مدى يومين العديد من المواضيع مثل الدور المتنامي لأبوظبي في  وتناقش

المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية، والجهود المبذولة لتحويل المنطقة لمركز عالمي للابتكار، 

 والاستثمار في دعم الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي. وتركز الكلمات الرئيسة للمتحدثين في

اليوم الثاني على مواضيع مثل تفعيل التعاملات المالية الإلكترونية، ومستقبل تطور التكنولوجيا 

المالية في المنطقة. كما تتناول الحوارات الجانبية تعزيز ريادة مشاريع التكنولوجيا المالية في 
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يقات" التطبالمنطقة، وتفعيل أدوات ومنصات التواصل في المستقبل مثل استخدام "واجهة برمجة 

 وتكنولوجيا السجلات الموزعة. 

 

 ثل،ممجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي  وتضم قائمة أبرز المتحدثين في القمة

وفادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة  ,سعيد أميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلغ آند بلاي"

وسوبنيندو  ،المتحدثة العالمية في شؤون التكنولوجيا المالية"ومضة كابيتال"، وإليزابيث لوملي، 

وأمبارين موسى،  موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في "هيئة النقد السنغافورية"،

مجموعة أخرى من المتحدثين والخبراء والرواد في " إلى جانب مؤسس الموقع الإلكتروني "سوق المال

 المالية. قطاع الأعمال والخدمات

  

، www.fintechabudhabi.comويمكن لجميع المهتمين بالتكنولوجيا المالية، زيارة الموقع الإلكتروني 

 لللاطلاع على جدول الأعمال، وقائمة المتحدثين، والتسجيل والحصول على المزيد من التفاصي

 ".أبوظبي فينتك " والمعلومات حول فعالية

 

 

 –انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

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

 لتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.وا

 

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

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

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

 الإنجليزي العام.

 

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

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

 مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر كلم مرب

خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبو

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

 

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

http://www.fintechabudhabi.com/
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  www.adgm.com من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد 

 

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

حقق ر التكنولوجيا المالية وأطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوي

أبوظبي الأولى  فعالية. ويستعد السوق حاليا  لتنظيم 2016مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 

أكتوبر القادم، كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم  23 و22ي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي" يوم

يمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر بتأسيس إطار عمل تنظ

التنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. ويواصل سوق أبوظبي العالمي، 

ع مختلف الأطراف المعنية حول العالم كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية م

لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على الاعتراف 

التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجالات 

أبوظبي  ةفعاليمتكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية. للمزيد من المعلومات حول التعاون لتطوير مجتمع 

الأولى للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:  

www.fintechabudhabi.com 

 

 بالنيابة عن فينتك أبوظبي: markettiers MENAيُرجى التواصل مع:  لالستفسارات اإلعالمية،

fintech@markettiers.com البريد اإللكتروني:

http://www.adgm.com/
mailto:%20fintech@markettiers.com
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