
 
 

 خبر صحفي  
 

 مؤتمر "فينتك ابوظبي" يستضيف النسخة السادسة من  أسبوع أبوظبي املالي 

  فعاليات  خالله اليوم، من  ع ابوظبي املالي أعمالتابع أسبو   :2022نوفمبر    15اإلمارات العربية املتحدة،  دولة  أبوظبي،  

 .السنوي األبرز الذي ينظمه سوق أبوظبي العاملي الحدث ، أبوظبي" "فينتك مؤتمر  السادسة من الدورة 

  حيث، الشريك اإلستراتيجي لهذه الفعالية بنك أبوظبي األول  بالتعاون مع هذا العامأبوظبي"  فينتك  "  مؤتمر تم تنظيم وي

حيث   .املجال التقنيو الخدمات املالية  في مجال  الرائدة  االبتكاراتتقديم أن يكون منصة لفي بوظبي" أفينتك  "يستمر 

القضائية للمرة    األحكام واألوامروتنفيذ إلصدار  البلوك تشينمحاكم سوق أبوظبي العاملي لتقنية   طرح اإلعالن عن   شهد

 ،  األولى على مستوى العالم

سوق أبوظبي العاملي  تحدي "من العام   هذا نسخة  إطالق، أبوظبي املاليالثاني من فعاليات أسبوع    اليوم هذا  خاللتم كما 

املؤسسات املالية لتشمل  و الشركات الناشئة املبتكرة إنشاء الروابط بين  توسيع نطاق اختصاصه في بهدف ،  "بتكارلال 

سوق أبوظبي العاملي إلى جانب  تنظيم الخدمات املالية في  وقامت سلطةقطاعات. مختلف المن خبراء املؤسسات أيًضا 

  ن التحدي والتعاو للمشاركة في  لشركات الناشئة ل ةدعو بتوجيه الخبراء املؤسسات 
ً
  .خالل األسابيع الثمانية املقبلة سوية

من التواصل  ستتمكن الشركات الناشئة حيث  ، اإلماراتدولة في "خبراء املؤسسات" حدث حصري في مقر نظيم توسيتم 

 التعاون والتسويق. سبل ناقشة مل الشركاء املعنيينمع كبار 

ط  
ّ
أبرزتها التقنيات  على التحديات والفرص الرئيسية التي  الضوء    2022للعام    أبوظبي" "فينتك  مؤتمر  جدول أعمالوسل

مليارات  والتي تصل قيمتها إلى  املتوفرة  فرص  المثل    ،األمن السيبراني، إلى جانب قضايا أخرى وفي مقدمتها موضوع  ،  املبتكرة

 webلشبكة االنترنت  قدرات الجيل الثالث املؤتمر استكشف ملدفوعات العاملية. كما اهندسة أنظمة في مجال الدوالرات 

   واالئتمان واإلقراضشكل استهالك املحتوى في عالم امليتافيرس يكون س، وكيف 3
ً

   .مستقبال

 

 



 
Translation is too long to be saved 

أبوظبي"  "فينتك  ملؤتمر  الداعم  الشريك  عن  نيفين    بالنيابة  الشراكة    صباحيه،قالت  ورئيس  األول  الرئيس  نائب 

املالي  أبوظبي  أسبوع  “يعد  األول:  أبوظبي  بنك  في  أبوظبي"    االستراتيجية  "فنيتك  وبناء  ومؤتمر  لتحديد  مهمتين  منصتين 

ي شراكات استراتيجية باإلضافة إلى تسريع التعاون في جميع أنحاء العالم. الصناعات املالية املحلية واإلقليمية والعاملية. ف

  للتعاون   على االستفادة من الفرص املتاحةالحوار والعمل    تنظيم  إلى  في بنك أبوظبي األول   ( ، نهدفFABبنك أبوظبي األول ) 

 في املستقبل. ستعزز هذه الجهود املشتركة مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد وتسهم في النهوض باالقتصاد الوطني ". 

 -انتهى -
 

 العاملي نبذة عن سوق أبوظبي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةملتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات ا، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 العالم. 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 لقانون العموم اإلنجليزي. التطبيق املباشر 

  

ولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في  
ً
 وشموال

ً
العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي واألسواق العاملية    العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  ملزي

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

  50 971+1173 973جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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