بيان صحفي

مهرجان فينتك أبوظبي ينطلق اليوم بحضور شخصيات
بارزة في المجتمع المالي العالمي
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 24 ،نوفمبر  – 2020تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ
هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،ان طلق مهرجان "فينتك"
أبوظبي ،أكبر حدث متخ صص في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
اليوم الثالثاء  24ويستمر حتى  26نوفمبر  . 2020حيث يتطلّع منظّمو الحدث ،م صرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي إلى ان تكون هذه النسخة األكثر تمي ّ ًزا من
المهرجان ،ال سيما أنه ي ضمّ أسماء كبيرة من المجتمع المالي العالمي ،ويحتوي على جدول
أعمال واسع من المبادرات واألنشطة .

ويست ضيف "مهرجان فينتك أبوظبي" ،الذي يجري بشكل افتراضي هذا العام ،نخبة من المتحدثين
في المنطقة والعالم ،الذين سيناقشون آخر التطورات وأهم الق ضايا في قطاع التكنولوجيا المالية .
وتأتي نسخة هذا العام من "فينتك أبوظبي" ،بالشراكة مع "م صدر" ،وغرفة أبوظبي ،وهيئة
أبوظبي الرقمية ،وهيئة المساهمة االجتماعية "م ًعا" ،ب صفتهم شركاء حكوميين رسميين.
وتعلي ًقا على الحدث ،قال معالي أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة
سوق أبوظبي العالمي" :يسعدنا مشاركة م صرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في
است ضافة هذا الحدث الرائد ،التزاماً بتعزيز جهود الدولة نحو تحقيق المزيد من الرقمنة و االبتكار
ضمن القطاع المالي  .وكجزء من البنية التحتية للقطاع المالي في الدولة ،يدرك كل من سوق
أبوظبي العالمي وم صرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مدى أهمية دمج التطوّرات الحديثة
في جميع الجوانب االقت صادية ،ودعم مكانة الدولة كمن صة عالمية لل صيرفة واالستثمار .
ً
ً
عالميا من الم صارف المركزية حول العالم وصناع
متحدثا
يجمع المهرجان هذا العام أكثر من 130
السياسات والجهات التنظيمية والشركات الكبرى ورواد قطاع التكنولوجيا المالية ،إلى جانب أكثر
من  100شركة تكنولوجيا مالية من  28دولة حول العالم الستعراض ابتكاراتهم ،حيث يعدّ مهرجان
"فينتك أبوظبي" أحد مبادراتنا الناجحة لتعزيز مكانة أبو ظبي والدولة كافة كوجهة مثالية رائدة
تمكن الشركات ورواد األعمال من االبتكار والنمو".
معالي عبد الحميد محمد سعيد األحمدي ،محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،صرّح من جهته بالقول" :نتطلّع قدماً للمشاركة في است ضافة النسخة الرابعة من
مهرجان "فينتك أبوظبي" بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي .فهذا الحدث الدولي يقدّم نظر ًة
مدروسة وشاملة إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية من خالل عرض آخر التطورات واالبتكارات
اإلبداعية التي شهدها هذا القطاع  ،حيث أ ّ
ن هذه التطورات سلّطت ال ضوء على القوة التي
توفّرها التكنولوجيا لتحسين الطريقة التي ندير بها مختلف األعمال الم صرفية والمالية".
وأضاف معاليه" :لقد بدأنا نشهد ظهور شركات ناشئة ومتخ صّ صة بالتكنولوجيا المالية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ما يعزّز مكانة الدولة كو جهة رائدة لهذا القطاع .و"فينتك أبوظبي"
سيكون م صدر إلهام لروّاد األعمال الطموحين في القطاع المالي ليشكّلوا جزءاً أساسياً من
القطاع مستقبالً".
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وختم معاليه بالقول" :هدفنا هو التطوير المستمرّ لنظام بيئي ناضج يشجّع ريادة األعمال
واإلبداع في مجال التكنولوجيا ال مالية ،وذلك عبر االستفادة من الدروس العملية وأفضل
الممارسات التي يقدّمها أقراننا من جميع أنحاء العالم .وهذا يعدّ جزءاً من رؤيتنا األوسع لترسيخ
مكانة دولة اإلمارات كمركز دولي لالبتكار والنمو في القطاع المالي".
ّ
الموسعة ،مجموعة متنوّعة من المبادرات واألنشطة
يست ضيف فينتك أبوظبي ،كجزء من أجندته
التي تهدف إلى تسهيل المشاركة الفعالة بين مبتكري التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية
والمؤسسات المالية الرائدة .وتشمل أبرز الفعاليات ما يلي:




منتدى فينتك الحكومي المخ صّص لجمع صناع السياسات اإلقليمية والعالمية مع مراكز
الفكر والجهات التنظيمية للقطاع المالي ،وذلك من أجل تعزيز التعاون العابر للحدود،
ومناقشة الق ضايا الجوهرية التي تؤثر على القطاع المالي في الوقت الحالي .
تحدي االبتكار ،حيث ستعرض شركات التكنولوجيا المالية والشركات المشاركة الحلول
التي طوّروها سويًا من أجل مواجهة التحديات في القطاع المالي .

 حلقة شبابية ،وهي من صة يتم خاللها الحوار التفاعلي بين الشباب والنماذج التي
يحتذى ضمن القطاع ،من أجل تشكيل مستقبل التكنولوجيا واالبتكار .
 بحث  ،FT100الذي يظهر أبرز شركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم من أجل
عرض ابتكاراتها في "فينتك أبوظبي" ،وإتاحة الفرصة للقاء المستثمرين المحتملين.


جوائز فينتك ،التي تعرض أف ض ل ابتكارات التكنولوجيا المالية العالمية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمنطقة ،من أجل رفع مستوى المواهب واالحتفاء باألفكار والمبادرات
التي تقود ال صناعة.

 معرض فينتك ،الذي تست ضيفه  Plug and Playلدى سوق أبوظبي العالمي ،من أجل
عرض الشركات الناشئة المحلية والدولية التي شاركت في برنامج المسرعات للعام
. 2020
يمكن للمشاركين المهتمين التسجيل هنا لح ضور الحدث .

-انتهى-
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