مهرجان فينتك أبوظبي يختتم فعاليات النسخة األكبر منذ انطالقته
 26نوفمبر 2020أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة :اختتمت اليوم فعاليات مهرجان فينتك أبوظبي
 ، 2020والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي من قبل سوق أبوظبي العالمي وبالشراكة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،حيث
شهد الحدث مشاركة أكثر من  25,000مشارك من كافة أنحاء العالم.
حيث أقيم المهجان بدعم من غرفة أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية وهيئة المساهمات المجتمعية -معاً
ومصدر كشركاء حكوميين للنسخة الرابعة للمهرجان والتي أقيمت افتراضياً للمرة األولى.
ضمت أجندة المهرجان في يومه األخير العديد من الجلسات والك لمات الرئيسية والنقاشات بمشاركة رواد
القطاع المالي الذين سلط وا الضوء على التطورات والتغيرات التي يشهدها القطاع بكافة مجاالته بما فيها
الذكاء االصطناعي والبلوكشين.
وقد شملت قائمة المتحدثين معالي عبد الحميد محمد سعيد األحمدي ،محافظ مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،معالي أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي،
معالي عمر بن سلطان العلماء ،وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد،
معالي عبدالعزيز الغرير ،رئيس اتحاد مصارف اإلمارات ،معالي الدكتور أحمد الخليفي ،محافظ مؤسسة
النقد العربي السعودي ،امير يارون ،محافظ بنك إسرائيل  ،إدي يوو ،الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في
هونج كونج.

وكما استضاف المهرجان جوائز فينتك أبوظبي مرة أخرى هذا العام ،حيث سلط الضوء على أفضل االبتكارات
والمواهب في المنطقة ،وتشمل قائمة ال فائزين ،ما يلي :ميشيل دروس ،الرئيس التنفيذي لديموكرين،
وشركة كالوس ماتش وشوروق باترز ومنزل ويو أي اي تريد كونكت ومجلس االستثمار والتجارة األسترالي
ونمير خان من شبكة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ونيها مينتا ،مؤسسة
شركة فيم تيك.
وكما ضمت قائمة الشركاء ضمن مهرجان فينتك أبوظبي لهذا العام:
 شريك بالتيني :هب 71 شريك ذهبي :ماستركارد شريك برنامج المسرعات :بلغ أند بالي شريك رقمي :اتصاالت ديجيتال شركاء فضيين :بنك هبوعليم ومامبو وون كونكت للتكنولوجيا المالية ورادار للمدفوعات1
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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
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