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 بنك يقيمه الذي املالية التقنيات معرض يف مشارًكا وأربعني مخسة من أكثر صحفي: تصريح
 املستقبل صياغة العاملي: املصريف املؤمتر خالل املركزي الكويت

 
 

 هللا حفظه الصباح، اجلابر األمحد صباح الشيخ الكويت، دولة أمري السمو صاحب حضرة رعاية حتت
 املؤمتر" فورسيزنز فندق يف 2019 سبتمرب 23 املوافق االثنني يوم املركزي الكويت بنك يستضيف ورعاه،
 مخس من أكثر مبينه من مشاركا وأربعني ةمخس من أكثر مبشاركة املستقبل"، صياغة العاملي: املصريف

 والذي للمؤمتر املصاحب املعرض يف قدراهتا لعرض احلديثة املالية التقنيات يف متخصصة ةشرك وعشرين
 الكربى، البنوك خمتلف من والتنفيذيني املسؤولني كبار  من عددا   املؤمتر ويستضيف ."زين" برعاية يقام

 املنطقة. يف املالية اخلدمات عصب تشكل ابتت اليت املالية التقنيات مبتكرات أحدث على للتعرف
 

 يف املشاركني جبميع نرحب" اهلاشل يوسف حممد .د املركزي، الكويت بنك حمافظ قال املناسبة، وهبذه
 والبنوك ،العربية اخلليج لدول التعاون لسجم ودول الكويت من املالية التقنيات شركات من املعرض
 من إقباال   املالية التقنيات تشهد حيث املنطقة، مستوى على الرائدة االتصاالت وشركات احمللية،

 املصرفية ابخلدمات املشمولة غري الفئات احتياجات تليب فهي اجملتمعات، من عريضة قطاعات
 الصناعة مشهد تغري ال احلديثة املالية التقنيات أن عن فضال ،العمالء تطلعات تليب كما  التقليدية،

 مصرفية خدمات على ابحلصول العمالء توقعات سقف رفع يف بقوة تساهم بل فحسب، املصرفية
 يف هامركز  على لتحافظ احلديثة املالية التقنيات تبين عن املصرفية للبنوك غىن ال ولذلك ويسرية، سلسة

 اجملال". هذا
 

 رقايب عمل إطار يف التجريبية الرقابية البيئة املركزي الكويت بنك يوفر جانبه، "ومن :اهلاشل وأضاف
 اجلانب من املصريف والنظام العمالء ومحاية جانب من االبتكار دعم بني التوزان حتقيق شأنه من قوي

 التجريبية". الرقابية البيئة يف املدرجة الشركات من عدد املعرض يف ويشارك اآلخر،
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 هي: العربية اخلليج دول من املالية التقنيات شركات من عدد املعرض يف يشاركو  هذا
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 سواء حد على والعريقة الناشئة املالية التقنيات شركات من لكل فرصة املالية، التقنيات معرض ويشكل
 املالية. اخلدمات قطاع يف التنفيذيني املسؤولني وكبار احلكومية والقيادات السياسات صناع مع للتواصل

 سلسلة قواعد الصناعي، الذكاء اجلماعي، التمويل من منتجاهتا خمتلف املالية التقنيات شركات وتعرض
 التأمني اإللكرتونية، عميلك" "أعرف مناذج الرقمية، واحملافظ املدفوعات الرقمية، الصريفة البياانت،

 البحرين مملكةو  الكويت دولة من املالية التقنيات شركات من عديد دعي حيث العقارات، وإدارة
 األخرى. الدول من وغريها السعودية، العربية واململكة املتحدة العربية واإلمارات وقطر، عمان وسلطنة

 حنو مسريهتا لعرض ملموس حضور احمللية البنوك لكل سيكون ،املالية التقنيات شركات جانب وإىل
 مها ابملنطقة رائدتني اتصاالت شركيت جانب إىل واملستقبلية، احلالية املبتكرة اوخدماهت الرقمي التحول

 إىل ابإلضافة العربية، املنطقة يف املالية التقنيات جمال يف اممبادراهت لعرض ،"فيفا" وشركة "زين" شركة
 وبرامج دراسات من تقدمه ما ستعرض اليت العلمي للتقدم الكويت مؤسسةو  املركزي، الكويت بنك

 اجلهات مع واحد سقف حتت والشركات املؤسسات هذه كل  وجود ويبعث اجملال. هذا يف تدريبية
 املستقبل. صياغة على معا   املعنية األطراف كل  تعمل ألن حان قد الوقت أبن واضحة برسالة التشريعية

AION Digital Ajar online 

Bank Buddy Beehive 

Benefit Bookeey Wallet 

Cwallet Deposit Book 

Dezzex Technologies  Eazy 

Fenergo FinFirst 

FRM Tech Labs MaktApp 

My Fatoorah NEO 

Norbloc AB NOWMONEY 

One Global Co. Qchain 

Republic Sadad 

TAP Thawani 

Upayment  Viva/STC Pay 

Zain Cash  
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 صياغة يف األمهية عالية مبوضوعات املؤمتر أعمال جدول زخري املالية، التقنيات معرض عن وفضال  
 صناع مقدمتهم ويف الصناعة خرباء يتحدث وسوف املستقبل، يف العاملية املصرفية الصناعة وتشكيل

 القطاع تواجه اليت واالجتماعية االقتصادية التحدايت عن البنوك يف التنفيذيون واملسؤولون السياسات
 ودعم وازدهاره القطاع لنمو رؤية وضع مع ،التقنية االبتكارات تشكلها يتال واملخاطر والفرص املصريف،

 أفضل. حنو على املستدامة االقتصادية التنمية

 واملعرض، والشركاء األعمال وجدول املؤمتر يف املتحدثني حول املعلومات من مزيد على احلصول وميكن
  http://events.cbk.gov.kw/ التايل: املركزي الكويت بنك موقع زايرة عرب
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