بيان صحفي

مهرجان فينتك أبوظبي يستضيف نخبة من المتحدثين في دورته المقبلة


سيشهد المهرجان هذا العام حضور رواد القطاع المالي العالمي من الرؤساء التنفيذيون للبنوك
والمؤسسات المالية الكبرى ،إلى جانب مؤسسي  9من كبرى الشركات في مجال التكنولوجيا المالية،
وكبار المستثمرين في العالم ،وصانعي السياسات.

أبوظبي ،اإلمارات 12 ،أكتوبر  - 2021أعلن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في
أبوظبي ،عن قائمة المتحدثين في الدورة الخامسة من مهرجان فينتك أبوظبي،الحدث األبرز في مجال
التكنولوجيا المالية في المنطقة ،والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،في الفترة بين من  22إلى  24نوفمبر .2021
وسيشهد الحدث بنسخته الهجينة هذا العام جدول فعاليات حافل بالجلسات الحوارية والنقاشات
والكلمات الرئيسية بمشاركة أكثر من  120من رواد القطاع ،لتسليط الضوء على مواضيع هامة كتسارع
التوجه نحو الخدمات المالية الرقمية واالستدامة خصوصاً في ظل الجائحة العالمية.
وتشمل قائمة المشاركين في مهرجان فينتك أبوظبي لهذا العام نخبة من المتحدثين ومنهم:
-

معالي أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
معالي محمد علي الشرفاء الحمادي .رئيس دائرة التنمية االقتصادية -أبوظبي
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي المدير العام رئيس مجلس اإلدارة صندوق النقد
العربي أبوظبي
معالي عبد العزيز الغرير ،رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق
ّ
المؤسس وعضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ’إعمار العقارية‘
سعادة محمد العبار،
جيف سبرتشر ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال «آي.سي.إي
 »ICEورئيس بورصة نيويورك لألوراق المالية
جون كويليجن -شريك مؤسس ورئيس شركة سترايب
بيل وينترز ،الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد بنك
هناء الرستماني ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول
سنديب شوشان -الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي اإلسالمي
الدكتور بيرند فان ليندر ،الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري
يوسف علي ،رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو
أيكون ،موسيقي اتجه إلى ريادة األعمال في مجال التكنولوجيا المالية
أنري فريدينهيل ،كبير مسؤولي االبتكار في شركة إي إن جي
نصير ياسين من ناس ديلي فيم
برادي دوجان ،الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كريدي سويس
كلير كالمجان ،مدير االبتكار في بنك سوسيتيه جينيرال
الدكتور محمود محيي الدين ،المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

وتتضمن عناوين الجلسات التي سيقدمها المهرجان هذا العام" :المرونة في مواجهة األزمات" و "تجربة
العمل الهجين الشاملة" و "أهمية رواية القصص في االبتكار" و "لماذا يعتبر المهندسون هم المصرفيون
الجدد" و "كيفية بناء بنك" و"عمالت التوكن والعمالت الجديدة" و"أسرار إطالق مشروع تكنولوجيا مالية"
و"مستقبل المشهد الرقمي الجديد".
سيستضيف مهرجان فينتك أبوظبي أي ً
ضا  150مستثمرًا عالم ًيا من كبرى الصناديق االستثمارية مثل
سيكويا وأنتلر وتيكستار وجراي سكيل ومبادلة ،إلى جانب أكثر من  100من أفضل الشركات الناشئة في
مجال التكنولوجيا المالية في العالم وذلك ضمن منصة فينتك ،100وتضم هذه الشركات  9من مؤسسي
كبرى الشركات الناشئة التي تجاوزت قيمتها المليار دوالر ،ورؤساء تنفيذيين من شركات ناشئة في مجال
التكنولوجيا المالية مثل سترايب وجودو وفوري وفالترويف وزيتا وزييب ووي الب وبووكس ونوون.

فيما تضم قائمة الشركاء والرعاة المؤكدين للمهرجان مبادلة وبنك أبوظبي التجاري واالتحاد وهيئة
المساهمات المجتمعية «معاً» وبنك أبوظبي اإلسالمي وسترايب وبلج آند بالي وبنك المشرق وصندوق
النقد العربي وحكومة مالطا وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ودي إل إيه بايبر وهب  71ومبادلة للرعاية
الصحية وأوراكل وسيكورنسي.
وفي هذه المناسبة قال إيمانيول جيفاناكس ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية
لدى سوق أبوظبي العالمي" :يزخر قطاع التكنولوجيا المالية بالمواهب الصاعدة واالبتكارات والحلول
المتطورة التي تغير من مشهد الخدمات المالية بشكل إيجابي .وإننا في سوق أبوظبي العالمي نتوجه
بالشكر الجزيل لكافة الرعاة والشركاء على دعمهم للمهرجان ونتطلع إلى الترحيب بكافة المشاركين
والمتحدثين من رواد قطاع التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية واألكاديميين لفتح حوارات ونقاشات
نتبادل من خاللها المعرفة والخبرات حول مستقبل القطاع".
ومن الجدير بالذكر أن المهرجان هذا العام سيشهد إضافة العديد من الميزات الجديدة إلى أنشطته مثل
قمة التحول الرقمي  CxO21ومنتدى األصول الرقمية  ،Tokenومنتدى مبيعات التجزئة والمدفوعات ،سوق
فينتك .هذا إلى جانب فعاليات المهرجان السنوية مثل ملتقى أبوظبي لالستثمار وتحدي االبتكار ومنتدى
فينتك الحكومي وفينتك  100وجوائز فينتك أبوظبي.
-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له ،في
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة
 21أكتوبر .2015
وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة
وصل استراتيجية بين 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 أربعة سلطات مستقلة هي سلطة
سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة
التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية
حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم 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 تقديراً 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 ": @adglobalmarketو"لينكد
إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"

