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 بيان صحفي 

 
 

سوق أبوظبي العالمي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي و
مهرجان فينتك أبوظبي  ضمنيرحبون بممثلي القطاعين العام والخاص 

2020   
 

سمو الشيخ تحت رعاية كريمة من ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة: 2020نوفمبر  19

مصرف اإلمارات ، يسر هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

ق سوق أبوظبي العالمي الترحيب بأبرز رواد القطاع المالي العالمي مع انطالالعربية المتحدة المركزي و

 .ة في الشرق األوسط وشمال إفريقيامهرجان فينتك أبوظبي، الحدث األبرز في مجال التكنولوجيا المالي

 

الترحيب بــغرفة أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية وهيئة المساهمات السوق وويسر المصرف المركزي 

 افتراضياً للمرة األولى.معاً ومصدر كشركاء حكوميين للنسخة الرابعة للمهرجان والتي تقام  -المجتمعية

 

وسيستضيف مجموعة واسعة من  نوفمبر 26إلى  24سيقام مهرجان فينتك أبوظبي في الفترة ما بين 

المسؤولين الحكومين وصناع السياسات لمناقشة تحول المشهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية 

 في اإلمارات والمنطقة كافة، حيث تشمل قائمة المتحدثين: 

 سعيد األحمدي، محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيمحمد معالي عبد الحميد  -

 أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي يمعال -

معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات  -

  العمل عن بعد

  مصارف اإلمارات اتحاد ، رئيسعزيز الغريرعبدال معالي  -

 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي  ،الدكتور أحمد الخليفيمعالي  -

 امير يارون، محافظ بنك إسرائيل  -

 الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج  إدي يوو، -

 السلطة المالية في سنغافورة رافي مينون، مدير عام  -

 لجنة األوراق المالية والبورصات األمريكيةهيستر بيرس، مفوضة في  -

 هيلث ترابيرت، رئيس مجلس إدارة لجنة تداول العقود اآلجلة في الواليات المتحدة. -

 .سويسرا حكومة ، الدولية المالية للشؤون الدولة وزيردانيال ستوفيل،  -

 الحكومة ، المالية والتكنولوجيا المالية والخدمات التقاعد وزير مساعد ، هيوم جين السيناتور - -

 األسترالية

 اإلسرائيلية المالية األوراق هيئة رئيسة ، جوتا عنات -

 

 كما تضم قائمة المشاركين لهذا العام نخبة من قادة القطاع المالي والرؤساء التنفيذين، ومنهم:

 فانيسا كوليال، الرئيس التنفيذي لالبتكار في مجموعة سيتي -

 آن كارينس، نائب الرئيس التنفيذي لدى ماستركارد  - -

 دارة ناسداك ئيس مجلس إرإدوارد نايت، نائب  -

 س بي سي إ شتإل الرئيس العالمي ناديا حجازي، -

 تشارترد مايكل جوريز، الرئيس التنفيذي للمعلومات لدى بنك ستاندرد  -

 عمر فاروق، الرئيس التنفيذي لدى أونيكس التابعة لـجي بي مورغن  -

 سعيد عميدي، مؤسس والرئيس التنفيذي لـبلغ أند بالي  -

 لبنك هبوعليم دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي  -

 لشركة أي كوين.كون ثايم، الشريك المؤسس  -
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 . هناكما يرحب المهرجان بالراغبين بالتسجيل للحضور والمشاركة، من 

  

ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات وتعلياًق على أجندة الفعاليات، قال 

: "يتقدم سوق أبوظبي العالمي بالشكر الجزيل لكافة المالية لدى سوق أبوظبي العالمي

شركاء ومتحدثين، إلسهامهم في نجاح هذه الدورة من المهرجان والتي أعلم  المشاركين في الحدث من

أنها ستكون األضخم منذ انطالق الحدث. إننا نسعى إلى توفير منصة دائمة للحوار من خالل فينتك أبوظبي 

ستراتيجين من القطاع والمؤسسات المالية لمناقشة التطورات اللجمع الجهات التنظيمية والشركاء ا

إننا نتطلع إلى استضافة الدورة ووتعزيز أجندة التحول الرقمي.  مر على قطاع التكنولوجيا الماليةتالمس

الرابعة من المهرجان بالشراكة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، لريادة قطاع التكنولوجيا 

     المالية سوياً في المنطقة وتعزيز النمو والتوسع."

العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف اإلمارات  وقال الدكتور صبري

"يسعدنا في المصرف المركزي أن نشارك في استضافة النسخة الرابعة  العربية المتحدة المركزي:

لمهرجان "فينتك أبوظبي" والذي يعدّ مبادرة رائدة تجمع أبرز صنّاع السياسات والمتخصّصين في القطاع 

لم بهدف التواصل واالبتكار بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. ومع مواصلتنا في دفع المالي في العا

االبتكار والتقدّم عبر النظام المالي والمصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يلتزم المصرف المركزي 

المعرفة في مجال  بدعم المنصات الرائدة، مثل "فينتك أبوظبي"، التي تحفّز على الحوار المستمر وتبادل

االبتكار المالي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وإننا على ثقة من أن حدث هذا العام سيساهم في 

 تعزيز مكانة دولة اإلمارات كعاصمة االبتكار والمركز المثالي للتكنولوجيا المالية"

يات التي تهدف مجموعة واسعة من المبادرات والفعال 2020وكما سيستضيف مهرجان فينتك أبوظبي 

 إلى تسهيل التواصل بين المبتكرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الرائدة.

 

مرة أخرى هذا العام،  منتدى فينتك الحكوميومن الجدير بالذكر أن مهرجان فينتك أبوظبي سيستضيف 

هات التنظيمية من المنطقة والعالم لتعزيز جحيث سيجمع المنتدى صناع السياسات ومراكز البحوث وال

 التعاون الدولي ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي.

 

، تشكل منصة لجمع الجيل القادم من الشباب في حوار مع لقة شبابيةحهذا وكما سيضم المهرجان 

المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع لرسم مستقبل بيئة األعمال للتكنولوجيا واالبتكار. حيث سيحظى 

المشاركين بفرصة االستماع إلى متحدثين ملهمين منهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، 

ن الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة االتحادية للشباب ومتحدثين من وكالة وزيرة دولة لشؤو

 وسوق أبوظبي العالمي. 71اإلمارات للفضاء وهب

 

بلداً حول العالم للتعرف على أبرز  28كما سيتم خالل المهرجان اختتام رحلة البحث التي جالت أكثر من 

ض الشركات المختارة ابتكاراتها خالل المهرجان عرتتسسالشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث 

  ، لتتسنى لهم الفرصة للتواصل مع المستثمرين. 100برنامج فينتك تحت مظلة 

 

، وكما ستستضيف بلغ أند جوائز فينتك، وتحدي االبتكار ومن الجدير بالذكر، أن أجندة المهرجان تضم أيضاً 

ذا العام، لالحتفال بالشركات الناشئة المحلية بالي أول معرض فينتك رقمي بالتزامن مع المهرجان ه

 .2020والعالمية التي شاركت في برنامج المسرعات للعام 

  

 تضم قائمة الشركاء ضمن مهرجان فينتك أبوظبي لهذا العام: 

  71شريك بالتيني: هب  -

 شريك ذهبي: ماستركارد  -

https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-registration
https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-registration
https://www.fintechabudhabi.com/the-government-fintech-forum
https://www.fintechabudhabi.com/the-government-fintech-forum
https://www.fintechabudhabi.com/the-youth-circle
https://www.fintechabudhabi.com/fintech-100
https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-innovation-challenge
https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-innovation-challenge
https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-awards
https://www.fintechabudhabi.com/fintech-abu-dhabi-awards
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 شريك برنامج المسرعات: بلغ أند بالي  -

 ال شريك رقمي: اتصاالت ديجيت -

 شركاء فضيين: بنك هبوعليم ومامبو وون كونكت للتكنولوجيا المالية ورادار للمدفوعات  -

شركاء برونزيين: تشاينا موبايل تنترناشينال ودابي ودي ال اي بيبر وجرانت ثورتن ولولو  -

 فيايننشال هولدينج وثروة وتاتا للخدمات االستشارية

  شريك أكاديمي: أكاديمية سوق أبوظبي العالمي -

 شريك تجاري: إنفست نورثرن إيرلند   -

 

وسكاي سي إن بي سي أرابيا و لإلعالمأبوظبي  شركةهذا وتتضمن قائمة الشركاء اإلعالميين للمهرجان 

 يننس وفينتك تايمس وأراب نت وفينتك فايننس.وإم إي أي فانيوز أرابيا 

 

 
 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق 2015

ستراتيجية بين ا، وحلقة وصلٍ تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

 االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي اترتكز و

المالي  وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارتشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة 

سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، التنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في 

العام. وقد حصل السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون 

السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع 

 سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو متابعة  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة

 Abu Dhabi@و"لينكد إن":  adglobalmarket@صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

Global Market (ADGM). 

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 

 


