بيان صحفي
في خطوة رائدة لتطوير بيئة أعمال قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول في قطاع
الخدمات الرقمية في المنطقة

المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي يتشاركان في
استضافة فينتك أبوظبي 2020
أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 11 -مايو  :2020أعلن مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي عن تعاونهم لتنظيم واستضافة الدورة الرابعة من
فينتك أبوظبي ،التي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين  24إلى  26نوفمبر .2020
سيجمع فينتك أبوظبي في دورته القادمة الذي أصبح الحدث األهم في مجال التكنولوجيا المالية
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبرى المؤسسات
المالية والتكنولوجية والمختصين األكاديمين والمبتكرين لمناقشة آخر وأهم المواضيع والتحديات
التي من شأنها رسم مستقبل االقتصاد الرقمي ،وسيقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني
للمعارض.
لطالما كان للمصرف المركزي دور رائد في تطوير وصياغة مستقبل الخدمات المالية في دولة
اإلمارات ،حيث ستعزز هذه الشراكة التركيز والجهود الوطنية في القطاع المالي ،كما ستسرع
من وتيرة االبتكارات في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية بما يخدم المجتمعات في الدولة
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
تعليقا على هذه الشراكة ،صرح معالي /عبدالحميد سعيد ،محافظ مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي" :يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي الستضافة فينتك
أبوظبي ، 2020الذي تتوافق أهدافه مع جهود المصرف المركزي لترسيخ مكانتا كهيئة تنظيمية
مسؤولة عن تعزيز قطاع الخدمات المالية وسلوك األسواق.
وأضاف معاليه" :نسعى من خالل إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية إلى خلق بيئة مالئمة لتمكين
ابتكارات التكنولوجيا المالية وتسهيلها في الدولة وإلى مواصلة تعزيز مفهوم االبتكار المالي.
ونتطلع للعمل مع سوق أبوظبي العالمي وجميع شركائنا االستراتيجيين لتحقيق أهدافنا
الم شتركة والتي تتضمن دفع عجلة االبتكار التكنولوجي ورفع مستوى خدمة وتجربة العمالء
وتحقيق الشمول المالي في دولة اإلمارات".
تجدر اإلشارة إلى أّن المصرف المركزي وضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية وخريطة طريق تضم
خمس ركائز استراتيجية للمساعدة في بناء بيئة التكنولوجيا المالية ،وهي البحث وتطبيق حلول
التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات القطاع المصرفي ،وتأسيس واجهة تنظيمية بين المشاركين
في السوق والمهمات التنظيمية للمصرف المركزي ،وتبادل أفكار التكنولوجيا المالية وتيسير
المشاريع المشتركة بين السلطات الرئيسية وأصحاب المصلحة ،و استحداث برنامج الستقطاب
المواهب في مجال التكنولوجيا المالية ،إضافة إلى إنشاء نموذج شراكة مع السلطات التنظيمية
الرئيسية وأصحاب المصلحة دوليا و اقليميا.
ومن جانبه ،قال معالي /أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق
أبوظبي العالمي" :نفخر باستضافة وتنظيم مهرجان فينتك أبوظبي  2020المرتقب هذا العام
بالشراكة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،الذي يلعب دورا أساسيا في تنمية

وتطوير قطاع الخدمات المالية واالقتصاد بشكل عام في الدولة .معا سنتمكن من دعم ابتكارات
التكنولوجيا المالية بشكل أكبر وتعزيز بيئة األعمال المتكاملة لهذه الشركات في الدولة والمنطقة
كافة".
ومنذ انطالقه في  ،2017ساهم فينتك أبوظبي في تقديم مبادرات رائدة تدعم نمو الشركات
الناشئة والخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة .وكما أصبح فينتك أبوظبي المنصة الرئيسية
المختصة في التكنولوجيا المالية والتي تعكس مكانة أبوظبي والدولة كشريك ومنصة لالبتكار
واألبحاث وتطوير المواهب والتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
ومن الجدير بالذكر ،أن سوق أبوظبي العالمي ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستمران في مراقبة الظروف الراهنة والتغيرات المستمرة نتيجة النتشار وباء كورونا المستجد
وذلك من منطلق حرصهم على صحة وسالمة كافة المشاركين في الحدث ،وسيتم إعالن عن
أي تغييرات في تفاصيل الحدث من خالل الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي.
-انتهى-

نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا له ،في  21أكتوبر
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق
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االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي
تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي
واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة
تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة الماريه،
وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويل تزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في
السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل
السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع
سنوات متتالية تقديرا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة
صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" adglobalmarket@ :و"لينكد إن"Abu Dhabi @:
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