
 
 

 

 سبتمبر 17يوم ينظمها سوق أبوظبي العالمي 

2018التسجيل لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية  باب فتح  
 

: كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في 2018 أغسطس 12أبوظبي، 

قمة أبوظبي للتكنولوجيا فعاليات الدورة الثانية من  فتح باب التسجيل لحضورأبوظبي، عن 

تحت رعاية سبتمبر القادم  17يوم التي تنعقد في العاصمة أبوظبي "فينتك أبوظبي"  المالية

بمشاركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 

 عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم.
 

الأولى التي انطلقت  الافتتاحية لتشكل استمرارية لنجاح الدورة الجديدةفي دورتها  وتأتي القمة

شخص، وشكلت الحدث الأول من نوعه  3000العام الماضي وشهدت تسجيل حضور حوالي 

للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا في المنطقة الذي يقدم 

منصة متكاملة المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، 

الاقليمية  تطبيقاتالات وتطور اللتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول 

 .نولوجيا الماليةلتكوالعالمية والابتكار في ا

 

سوق أبوظبي في وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية 

يمثل الابتكار بما يشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أحد أبرز معايير عملنا : "العالمي

نا إطار ، وأحد المؤثرات الرئيسة في تميز خدماتنا وتشكيل في سوق أبوظبي العالمي

وسنواصل التزامنا المستمر بدعم المكانة الرائدة لأبوظبي كمركز متنامي  .التنظيمي

 للتكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم".

 

، حيث سيتعاون شركاؤنا من القمة هذا العام على تبني الابتكار  ةوأضاف: "تركز الدورة الجديد

الة قابلة للتطبيق وقادرة على حلول فع  مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير  من المؤسسات

متكاملة للهيئات التنظيمية في  تغير مشهد قطاع الخدمات المالية. كما ستوفر القمة منصة  

والشركات  ديات التي تواجه الأسواق الماليةالمنطقة لمراجعة ومعالجة القضايا والتح

 ،ونماذج الأعمال مةوتطوير الأنظ ،والمستثمرين، ومناقشة سبل تحفيز التحول الرقمي

ونحن نتطلع للعمل المشترك مع كافة الأطراف المحلية والإقليمية  وتحسين تجارب المتعاملين.

 والعالمية المعنية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي". 

 

التعرف عن قرب على أحدث توجهات ، للحضور القمة الدورة الجديدة من وتتيح فعاليات 

 قطاع الخدمات الماليةالتي تدعم مستقبل  ، والفرص تحديات الابتكار التكنولوجيوتطورات و

تنظيم فعالية خاصة لشركات التكنولوجيا حيث تشهد ، في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة



 

لبناء وتعزيز العلاقات بين سبتمبر قبل يوم من انطلاق القمة،  16المالية الناشئة يوم 

يقدمها مبتكرون وشركات من المختبر التي استعراض العديد من الحلول الناجحة المشاركين، و

التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، ومنصة "بلغ آند بلاي" أكبر مسرعة أعمال في العالم، 

 وفريق "كي بي إم جي ديجيتال فيليج".

 

وتجمع عددا  من أبرز خبراء التكنولوجيا  القادم، سبتمبر 17وتقام الجلسات الرئيسة للقمة يوم 

العالم، والهيئات التنظيمية، وقيادات القطاع المالي، والمستثمرين والمالية في الإمارات 

جلسات الحوار وورش والمبتكرين المشاركين في التكنولوجيا المالية، حيث تساهم القمة عبر 

في المنطقة، كما تعزز بناء الروابط  الاقتصاد الرقميالعمل التفاعلية في رسم خريطة مستقبل 

التعرف على  للحضور بين الأطراف المعنية، وتتيح وتبادل الخبرات وجوانب المعرفة والعلاقات

"تحدي ابتكار فينتك طورها مشاركون في مجموعة من الحلول والمنتجات الابتكارية التي 

 بالتعاون مع مؤسسات مختلفة. أبوظبي" للتكنولوجيا المالية

 

مجموعة من تضم هذا العام  "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية"ذكر أن قائمة المتحدثين في ي

مونيش فارما، الشريك في "سوفت بانك"  ،مثلالخبراء والمتخصصين في القطاع المالي أبرز 

والسيدة وبيتر ترينور، المؤسس المشارك لشركة "يوإس إيه آي"، للاستشارات الاستثمارية، 

رئيسة مختبر الخزينة وحلول الابتكار التجاري لمجموعة سيتي في دبلن،  والسيدة جولرو أتاك، 

غيلا بوسكوفيتش، مؤسسة شركة "فيمتيك جلوبال"، وصقر سارباي، رئيس قسم العلاقات 

ستاك"، التنظيمية في شركة "ريبيل"، ونيكيل كومار، رئيس مجتمع المطورين في شركة "إنديا 

ثين من عدة هيئات يدة مي جاو، الشريكة في شركة "آي دي جي كابيتال"، بالإضافة لمتحدوالس

 كي بي إم جي ديجيتال فيليج"" وبنك رأس الخيمة الوطني، و"بلاغ آند بلاي"، و ،تنظيمية عالمية

 .أخرىوشركات عالمية 

 

عبر الموقع الاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن القمة والتسجيل ويمكن 

 .www.fintechabudhabi.com الإلكتروني

 

 -انتهى  -

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 :"فينتك أبوظبي" 2018نبذة عن قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية 

الحدث الأول من نوعه تقام فعاليات "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية" بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي وهي 

للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، في المنطقة الذي يقدم 

 لتشارك المعرفة، وبناء العلاقاتاملة منصة متكوالمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، 

لتكنولوجيا الاقليمية والعالمية والابتكار في ا تطبيقاتالتطورات وال، وتبادل الخبرات والرؤى حول والشراكات

للمساهمة في تطوير التكنولوجيا المالية والقطاع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق  ،المالية

http://www.fintechabudhabi.com/


 

الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بشكل عام. للمزيد من المعلومات حول القمة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: 

www.fintechabudhabi.com ومتابعة حسابات القمة عبر ،@FinTechAD, #FinTechAD 

 .InnovationChallengeAD#و

 

 سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن 

مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءا  محوريا  من تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسميا  

في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز  هاما  لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا  ، حيث يرؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب للمال والأرائد 

 .وغيرها من مناطق العالم آسيا

 

سلطة تنظيم الخدمات ولطة التسجيل، سمستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في 

، والابتكار الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتكزات قوة أبوظبي تشمل مجالات رئيسة تعتمد على مرت

أطر عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  المالي. ويتيح  سوق أبوظبي

 لعمومقانون اتنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

  الإنجليزي.

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في 

 نفستور".أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا  لجوائز "جلوبال ا

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114تبلغ 

لومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة للمزيد من المعوفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 فرح الباشا، مديرة علاقات عامة وغعلامية 

 ماركتيرز 

0555821302 

 Farah.albasha@markettiers.com 
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