
 

 

 

 

ي  ي العالمي يعلن موعد انطالقة فينتك أبوظب  كات  2020سوق أبوظب  ويدعو الشر

ي تحدي االبتكار 
 
 للمشاركة ف

 
 

اير  16 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة2020 فب  ي ، المركز المالي الدولي الحائز عىل ، أبوظب  ي العالمي : أعلن سوق أبوظب 

ي قطاع التكنولوجيا المالية والذي جزائز عالمية، عن إقامة الدورة الرابعة من 
 
، الحدث األبرز ف ي مهرجان فينتك أبوظب 

ي  ة ما بي   و ومؤثري القطاع لمناقشة األفكار  يجمع أبرز العب  ي الفتر
 
 26و 24االبتكارات واستعراض المبادرات الجديدة، ف

 . 2020نوفمت  

 

ة ما بي     ي الفتر
 
ي ف كة أن باوند، الدورة الثالثة من مهرجان فينتك أبوظب  ي العالمي بالتعاون مع شر  21وقد نظم سوق أبوظب 

ي المهرجان بنجاح ومشاركة واسعتي   من قبل مجتمع التكنولوجيا المالية كونه يعد الحدث  2019أكتوبر  23و
حيث حظ 

ق األوسط وشم ي منطقة الشر
 
من  13دولة ومؤسسي  74مشارك من  5000ال إفريقيا وجمع أكتر من األكت  من نوعه ف

 إل جانب 
ً
كات التكنولوجيا المالية عالميا ي المعرض. وقد ضمت دورة  111متحدث و 132أقوى شر

 
كة مشاركة ف  2019شر

ي وتحدي فينت ومنتدى  50ك العديد من الفعاليات الهامة منها منتدى االستثمار وتحدي االبتكار وجوائز فينتك أبوظب 

، يمكنكم االطالع عىل فعاليات الدورة السابقة من   . هنا فينتك الحكومي

 

ي  عىل نطاق أوسع من األعوام السابقة حيث ستجذب أكتر من  2020ومن المقرر أن تقام الدورة الرابعة من فينتك أبوظب 

ي  125متحدث و 150ثر من القطاع إل جانب مشارك ومؤ  7500
 
ي المعرض الذي يقام ضمن المهرجان. وكما ف

 
مشارك ف

كات التكنولوجيا المالية  كل عام، سيضم المهرجان، تحدي االبتكار الذي يحظ  بإقبال واسع كونه يتيح الفرصة لشر

كات والهيئات الحكومية المشاركة، لتقارير مشكالت تطرحها المؤسسات  المشاركة لتقديم حلولها المبتكرة  المالية والشر

كات  ي المنطقة من خالل التعاون مع شر
 
حيث يهدف تحدي االبتكار إل معالجة مشكالت يواجهها القطاع المالي ف

 التكنولوجيا المالية إليجاد حلول مبتكرة. 

 

ي إطار جهودهم 
 
ي العالمي وأن باوند المبتكرين الستقطابوف بسلسلة جوالت حول العالم إلقامة ، سيقوم سوق أبوظب 

ي أكتر من 
 
ي يتم  30مسابقات ف

مدينة عالمية الختيار مبتكري حلول التكنولوجيا المالية. وستكون هذه السنة األول البر

ي 
 
ف عليها السوق، حيث سيتمكن المختت  الرقمي فيها استضافة تحدي االبتكار ف ي يوفرها ويشر

، البيئة الرقمية البر

المشاركي   من استخدام المختت  الرقمي الختبار وتطوير الحلول المبتكرة إليجاد منتجات وخدمات جديدة واختبار نماذج 

  الحلول بشعة وفاعلية. 

 

شح السو  و  متأهلي   من تحدي االبتكار الستعراض حلولهم الجاهزة لتطرح للسوق وذلك خالل مهرجان  10 ق فيما بعد ست 

ي  ي و ، 2020فينتك أبوظب 
 
كات والمؤسسات المشاركة ف سيحصل المتأهلي   عىل منحة مالية تمكنهم من العمل مع الشر

 من منصة 
ً
 .  Hub71التحدي وذلك لتطوير حلولهم. وكما سيتم دعوة الفائزين ليكونوا جزءا

 

ي تمويل 
 
ي التسجيل لرعاية تقارير المشكالت أو المشاركة ف

 
كات والمؤسسات الراغبة ف ي العالمي دعوة الشر يش سوق أبوظب 

ي طرح تقارير  منح إيجاد الجدوى، حيث سيماثل السوق من جانبه المنح المقدمة. 
 
كات المشاركة ف وستتمكن الشر

ي تحدي المشكالت من االختيار من 
ي حال وقع عليهم االختيار. متسابقر

 
ي للعمل عىل تحديات محددة ف ابتكار فينتك أبوظب 

، حيث سيسهم حل ا كالت ذات العالقة باحتياحات المر يستقبل السوق تقارير المش كز المالية الرقمية واالقتصاد الرقمي

ي إيجاد بيئة أعمال مستدامة وشمولية تتيح تطوير المعامالت الرقمية والخدمات المالية وإيجاد أسواق هذه 
 
التحديات ف

 . كات الناشئة والمتوسطة والتجارة والتمويل األخض   رقمية وبنية تحتية متنية للشر

https://www.youtube.com/watch?v=lF4T-9PhQYA
https://www.youtube.com/watch?v=lF4T-9PhQYA
https://www.youtube.com/watch?list=UUqwnzB7WLu1U4XPzweDjDtA&v=P_pScUi5jMs
https://www.youtube.com/watch?list=UUqwnzB7WLu1U4XPzweDjDtA&v=P_pScUi5jMs
https://www.hub71.com/


 

 

كاتللمزيد من المعلومات حول الت ي عىل حدي وكيفية تسجيل الشر
ون  يد اإللكتر ، بإمكانكم التواصل عت  الت 

fintech.abudhabi@adgm.com. 

 

 : ي العالمي ي هذه المناسبة، علق ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظب 
 
وف

ي  من  2019بعد النجاح الذي حققته دورة العام  2020"نتطلع إل المزيد من الفعاليات واألنشطة خالل فينتك أبوظب 

، . حيث يستمر السوق مهرجانال منصة متكاملة  بتوفت  بدوره كمنصة عالمية للتكنولوجيا المالية ومركز مالي دولي

كات الناشئة والمستثمرين  ي للمبتكرين والشر
 
 نجاح أعمالهم.  تسهم ف

 

ي إطار جهودنا لتعزيز عملية تطوير قطاع ريادة 
 
األعمال، سيقدم تحدي االبتكار هذا العام منصة جاهزة وجوائز مالية وف

كات التكنولوجيا المالية المشا استخدام الحلول المبتكرة عت  المختت  و الجدوى  د ركة لتمكينهم من تطوير حلول إيجالشر

ي  . سنعلن المزيد من التفاصيل حول فينتك أبوظب  ." 2020الرقمي
ً
 قريبا

  -انتىه-

 
ي العالمي نبذة عن سو   ق أبو ظب 

ي 
 
 له، ف

ً
، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا ي العالمي تح سوق أبوظب 

ُ
. وتأّسس 2015أكتوبر  21افت

ي كمركز  ي ترسيخ مكانة أبوظب 
 
سهم ف

ُ
السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفت  منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

ق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عالمي  ي الشر
اتيجية بي   االقتصادات المتنامية ف  رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل استر

 وسائر أنحاء العالم. 

ي تشمل الخدمات 
ي والبر ي تمتلكها إمارة أبوظب 

ي العالمي عىل المقومات ونقاط القوة الرئيسية البر اتيجية سوق أبوظب 
وترتكز استر

ي المضفي وات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظب  ة الخاصة وإدارة التر

ف  ي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشر العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظب 

 ع
ً
 دوليا

ً
 ماليا

ً
 14.1هكتار ) 114ىل إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد عىل مساحة إجمالية تبلغ السوق باعتباره مركزا

 كلم مرب  ع(. 

ي السوق لمواصلة 
كات والكيانات المسجلة ف  ي العالمي بدعم وتمكي   المؤسسات المالية وغت  المالية والشر م سوق أبوظب 

ويلتر 

 دولي قائم عىل القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه عىل جائزة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي 

ي 
 لمبادراته ومساهماته الفاعلة ف 

ً
ق األوسط وشمال أفريقيا" ألرب  ع سنوات متتالية تقديرا ي منطقة الشر

"أفضل مركز مالي للعام ف 

ي المنطقة.*
 القطاع المالي وأسواق رأس المال ف 

ي لمزيد من المعلومات عن سوق أب
ون  ، يرج  زيارة الموقع اإللكتر ي العالمي أو متابعة صفحاته عىل  www.adgm.comوظب 

" و"إنستجرام": @  Abu Dhabi Global Marketو"لينكد إن":@  adglobalmarketمنصات التواصل االجتماعي "تويتر

(ADGM) . 

ق األوسط وشمال إفريقيا"  * المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشر
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ي را
 وند القاض 

0561779653 
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