تنويه إعلامي

تركيزا على الابتكارات التي ترسم ملامح المستقبل

فينتك أبوظبي تنطلق في دورتها الافتتاحية غدا
أبوظبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة؛  21أكتوبر  – 2017تحت رعاية سممممممو الشمممممي هزاع بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ،تنطلق غدا فعاليات الدورة الافتتاحية المرتقبة لقمة أبوظبي
للتكنولوجيمما الممماليممة ’فينتممك أبوظبي‘ وتمتممد ليومي  22و 23أكتوبر  2017بمشمممممماركممة نخبممة من رواد قطمماع
التكنولوج يا ال مال ية على الصمممممع يدين ا لإقليمي وا لدولي .وتتميز الق مة ب جدول أع مال يضمممممم مجمو عة من
النقاشمممممات التفاعلية ،والكلمات الرئيسمممممية ،والدورات التجريبية ،وورش العمل الموجهة لمجتمع التقنية المالية
على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى مدى يومين ،سمممممتتيح الفعالية المحصمممممورة بالمدعوين فرصمممممة متميزة لتبادل الأفكار الجديدة وتوطيد
علاقات العمل ،فيما يسمممتعد القطاع لمناقشمممة القضمممايا الأكثر إلحاحا والتي من شمممانها المسممماعدة على دفع
تطورات التقنية المالية نحو المستقبل ،والتي تلعب دورا مهما في تغيير كيفية قيامنا باعمالنا المالية اليومية.
وتتضممممممن بعض نقاط التركيز الرئيسمممممية في القمة’ :دور أبوظبي في مسممممميرة التكنولوجيا المالية العالمية‘،
و’ريادة الأعمال في النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا المالية‘ ،و’القواعد الخاصممممة بالتغيير المحوري‘ .وعلاوة
على ذلك ،سممممميتنافس  11متسممممممابقا مؤهلا في ’تحدي ابتكار فينتك أبوظبي للتكنولوجيا المالية‘ ،ويقدمون
حلولهم المبتكرة لجملة من المشاكل التي تلوح في أفق هذا القطاع.
وفي ضممو قائمتها المتميزة من المتحدثين ،تسممتضممي قمة ’فينتك أبوظبي‘ – الأولى من نوعها في المنطقة
– نخبة من القادة الدوليين والعديد من رجال الأعمال والخبرا والمتخصمممممصمممممين الإقليميين في القطاع ومن
أبرزهم فادي غندور ،الرئيس التنفيذي لشمممم كة ’ومضممممة كابيتال‘ ،الذي سمممميشممممار في الندوة الحوارية ’تحو يل
منطقة الش م الأوس م وشمممال أفريقيا لمركز دولي للابتكار‘؛ وإليزابيث لوملي ،المتحدثة العالمية في شممؤون
التكنولوجيا المالية الشممهيرة بلقب ’الأم الروحية للتكنولوجيا المالية‘ ،والتي سممتتحد في جلسممة حوار بعنوان:
’المجتم عات ال نام ية :التطورات ال عالم ية للتكنولوج يا ال مال ية‘؛ ويوبي بن جامين ،الشممممم يك المؤسمممممس و مدير
التكنولوجيا التنفيذي لش كة ’توكن‘ ،والذي سيشار في جلسة حوار بعنوان ’الاتصال المستقبلي‘ التي ستركز
على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتقنية توزيع البيانات .وسمممممتضمممممم قائمة الحضمممممور روادا في مجال
التكنولوجيا المالية مثل سعيد أميدي ،المؤسس والرئيس التنفيذي لش كة ’بلغ آند بلاي‘؛ وسوبنيندو موهانتي،
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد بسنغافورة ،وآخرون.
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وبهذه المناسمممممبة ،قال ريتشمممممارد تنغ ،الرئيس التنفيذي لسممممملطة تنظيم الخدمات المالية في سمممممو أبوظبي
العالمي" :نحن مسممممم ورون بإقامة الدورة الافتتاحية من ’قمة فينتك أبوظبي‘ ،ونتطلع قدما للترحيب بكافة
الضممميو ورواد التكنولوجيا المالية .وتعتبر ’قمة فينتك أبوظبي‘ فعالية محفزة للمشممماركات والنقاشمممات التي
المعنيين وتدفعهم للتفكير بمسممممتقبل النظام البيئي الكفيل بدعم الابتكارات في مجال
سممممتتحدى الأشممممخا
التكنولوجيا المالية .وأنا على ثقة تامة من أننا سممممنشممممهد يومين متميزين يتم فيهما تبادل الأفكار ،وبنا وتعزيز
علاقات الصداقة ،وإطلا الأعمال التجارية".
للممماطلممماع على برنمممام ’ قممممة فينتمممك أبوظبي‘ وقمممائممممة المتحمممدثين ،يرجى زيمممارة الموقع المممإ لكتروني:
.www.fintechabudhabi.com
انتهى
نبذة عن ’قمة فينتك أبوظبي ‘2017
تلعب ’قمة فينتك أبوظبي‘ دورا مهما في استقطاب المؤسسات المالية المحلية والدولية ،والش كات الناشئة في مجال التكنولوجيا
المالية ،والمسممتثمرين ،والهيئات التنظيمية ومجتمع الش م كات والأعمال التجارية للتواصممل والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بشممان
تطوير التكنولوجيا المالية في أبوظبي ،ومنطقة الشممم الأوسممم وشممممال أفريقيا على نطا واسمممع ،والعالم .للمزيد من التفاصممميل
حول ’قمة فينتك أبوظبي‘ التي تنظمها ’سمممممو أبوظبي العالمي‘ ،وتسمممممجيل الاهتمام بالحضمممممور ،يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
www.fintechabudhabi.com؛ ومتابعتنا على  ،#FinTechAD ،@FinTechADو#InnovationChallengeAD
نبذة عن سو أبوظبي العالمي:
فتح سمممو أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصممممة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسمممة الأعمال في يوم  21أكتوبر من عام
 .2015وجا إطلا سمممو أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمسممماهم معتمد ومسمممؤول في المجتمع المالي العالمي.
كما يشممكل السممو جز ا محوريا من رؤية أبوظبي الاقتصممادية ،حيث يلعب السممو  ،من خلال موقعه الاسممتراتيجي في قلب أحد أكبر
ال صناديق ال سيادية في العالم ،دورا محوريا في ترسي مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على ال صعيد الدولي ،يرتب مع
الاقتصادات المتنامية في الش الأوس  ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلا وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سو أبوظبي العالمي ،س ُيمك ُِّن
سممو أبوظبي العالمي أعضممائه من الش م كات المسممجلة من ممارسممة نشمماطاتها ضمممن بيئة خالية من الض م ائب ،وأطر تنظيمية ذات
مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تش يعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.
وانطلاقا من تاسمميسممه بموجب قانون اتحادي كمركز مالي واسممع النطا  ،ينشمم سممو أبوظبي العالمي في ثلاثة مجالات رئيسممية،
هي :الخدمات المصممم فية الخاصمممة ،وإدارة الثروات ،وإدارة الأصمممول ،علما بان السمممو سممميتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من
إطلا المزيد من النشاطات مع مرور الوقت ،وفقا لاحتياجات الش كات والسو .
للمزيممد من المعلومممات حول سمممممو أبوظبي العممالمي ،يرجى زيممارة الموقع الممإلكتروني  www.adgm.comأو متممابعتنمما على تويتر:
 ،#FinTechAD ،@FinTechAD ،@adglobalmarketو’لينكد إن‘ADGM :

للاستفسارات الإعلامية ،يرجى الاتصال بش كة  MENA markettiersبالنيابة عن ’فينتك أبوظبي‘:
شيريل كين MENA markettiers ،

البريد الإلكترونيfintech@markettiers.com :؛ هات +971 )0( 4 369 2709 :
راشيل لويسMENA markettiers ،

البريد الإلكتروني fintech@markettiers.com :؛ هات +971 )0( 4 369 2709 :
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