برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد
"فينتك أبوظبي  "2018تقدم أول فعالية مخصصة للشركات
الناشئة
بحضور  300مشارك لمناقشة مستجدات التكنولوجيا المالية

أبوظبي 16 ،سبتمبر  :2018تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ،عقدت اليوم قمة "فينتك أبوظبي"  2018للتكنولوجيا
المالية ،التي ينظمها سوق أبوظبي العالمي يومي  16و 17سبتمبر الجاري أول فعالية
مخصصة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة بحضور  300مشارك من الشركات الناشئة،
وطلبة الجامعات ،والمؤسسات المصرفية ،ومسرعات الأعمال والمستثمرين والمهتمين
بالتكنولوجيا المالية من داخل وخارج الإمارات.
وتكونت برامج الفعالية من عدة ورش عمل تفاعلية قدمها مجموعة من رواد قطاع الأعمال
والمرشدين الاقتصاديين ركزت على مواضيع متعددة مثل" ،دور الذكاء الاصطناعي في
التخاطب مع البيئات المنظمة" ،و"تطبيق مفهوم مكعبات الليغو في الاقتصاد الرقمي"،
و"أساسيات الشؤون القانونية للشركات الناشئة" ،حيث قدمت الفعالية للمشاركين فرص مميزة
لبناء وتعزيز العلاقات ،وتشارك المعرفة وتبادل الخبرات مع المبتكرين ورواد التكنولوجيا المالية.
وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة لقاء شركات "المختبر التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي،
وحضور عروض  10شركات من أصل  26شركة عاملة تحت مظلة "المختبر التنظيمي" قدمت
العديد من حلولها المبتكرة أمام الجمهور شملت التجارة بين الحدود ،واستلام الدفعات،
وعمليات الدفع بالطر ق التقليدية والتمويل الإسلامي ،والتي تعالج عدة تحديات تواجه قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث يتيح "المختبر التنظيمي" للشركات العاملة تحت إطاره
بيئة آمنة لتطوير واختبار الحلول المبتكرة تحت اشراف تنظيمي متكامل.
وكشف ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي
العالمي ،خلال كلمته الافتتاحية بأن السوق أنضم لعضوية الهيئة الاستشارية لجمعية

التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،وهي كيان غير ربحي أنطلق
أعضاء
مؤخراً لتلبية تطلعات واحتياجات مجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة ،يضم
ً

من الشركات الناشئة ،والمؤسسات المالية ،والخبراء والمختصين المعنيين ،والشركات
التكنولوجية ،موضحاً تواصل الجمعية مع جمعيات معنية بالتكنولوجيا المالية في 16
دولة ما يكسب جهودها الصفة الدولية.
يذكر أن فعاليات "فينتك أبوظبي" تتواصل غداً  17سبتمبر في فندق فيرمونت باب البحر
أبوظبي ،بتنظيم قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية  2018بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين
والخبراء والمسؤولين في القطاع المالي محلياً وعالمياً.
للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول "فينتك أبوظبي" ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
.www.fintechabudhabi.com
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية " 2018فينتك أبوظبي":
تقام فعاليات "قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية" بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي وهي الحدث الأول من نوعه
في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية ،والشركات الناشئة ،والمشاركين في التكنولوجيا المالية،
والمستثمرين ،والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام ،منصة متكاملة لتشارك المعرفة ،وبناء العلاقات
والشراكات ،وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الاقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا
المالية  ،للمساهمة في تطوير التكنولوجيا المالية والقطاع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بشكل عام .للمزيد من المعلومات حول القمة ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
عبر @FinTechAD, #FinTechAD
القمة
حسابات
ومتابعة
،www.fintechabudhabi.com
و.#InnovationChallengeAD
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز
رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب
آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق
السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في
مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار
المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر

تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم
الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في
أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية،
وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة
الموقع الإلكتروني www.adgm.com

للمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل مع:
فرح الباشا ،مديرة علاقات عامة وإعلامية
ماركتيرز
0555821302
Farah.albasha@markettiers.com

