النسخة الثالثة من قمة فينتك أبوظبي تُقام تحت رعاي ٍة كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
ثمان من أقوى شركات
الفعالية الرائدة لقطاع التكنولوجيا المالية التي ينظمه سوق أبوظبي العالمي تستقطب ٍ
التكنولوجيا المالية عالميا
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛ [××] سبتمبر  :2019تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،تنطلق النسخة الثالثة من قمة ’فينتك أبوظبي‘ يوم  21أكتوبر وستستمر فعالياتها

لغاية  23أكتوبر  .2019ويتوّلى سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،تنظيم هذه القمة التي تمثل
فعالي ًة رائدة لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة ،بدع ٍم من ’أن باوند‘ المنصة العالمية المتخصصة باالبتكار.

وستشهد القمة حضور ُمتحدثين رفيعي المستوى يمثلون ِ
ثمان شركات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية ،والتي تزيد
قيمتها السوق ية عن مليار دوالر أمريكي .وتبرهن مشاركة هذه الشركات في فعاليات القمة على مكانة أبوظبي المتميزة في

ٍ
ومستدام القتصاد التكنولوجيا والخدمات المالية في
قطاع التكنولوجيا المالية ،ودورها المحوري في ضمان مستقبل ُمزدهر ُ
اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا عموماً.
وتشمل هذه الشركات:

•

منصة  -Policybazzar.aeسوق للمنتجات المالية عبر اإلنترنت

•

مزود حلول البرمجيات كخدمة ( )SaaSالمدعومة بالتكنولوجيا للمؤسسات
شركة ’وان كونيكت‘ (ّ -)OneConnect
المالية

•

منصة ’أوك نورث‘ ( -)OakNorthمنصة اإلقراض الرقمية واتخاذ ق اررات االئتمان

•
•
•
•
•

شركة ’ترانسفير وايز‘ ( -)Transferwiseمتخصصة بخدمات تحويل األموال عبر اإلنترنت

شركة ’إير واليكس‘ ( -)Airwallexمزود تقنيات الدفع الذكية عبر الحدود

منصة  -Checkout.comمزود عالمي رائد لحلول الدفع عبر اإلنترنت

شركة ’جرين سيل‘ ( -)Greensillالمزود الرائد في السوق لتمويل رأس المال العامل للشركات على الصعيد العالمي
شركة ’كراكن‘ ( -)Krakenمتخصصة تداول العمالت المشفرة

الملهمة ووجهات
المشاركة في قمة ’فينتك أبوظبي  ‘2019على استعراض قصص نجاحهم ُ
وسيحرص ممثلو الشركات ُ
التوزع الجغرافي لعمليات التكنولوجيا المالية .وتأتي هذه الشركات من دول مختلفة ،تشمل أستراليا والهند
نظرهم حيال
ّ
وسنغافورة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ،ما يعكس األهمية العالمية الكبيرة لهذه الفعالية.

ورغم سجلها العالمي الحافل والمتنوع ،تسعى هذه الشركات إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة
التوسع ،بما يضمن بنهاية المطاف رفد منظومة االبتكار التي تهدف قمة ’فينتك أبوظبي‘ إلى
والمتوسطة على تحقيق النمو و ّ
إرسائها في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة ’أن باوند‘ .إذ تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة  %90من إجمالي
الشركات في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،كما أنها توظف  %50من القوى العاملة في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة ،قال ريتشارد تينج ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي" :نتوجه
بخالص الشكر وا المتنان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته للدورة الثالثة من قمة ’فينتك أبوظبي‘ التي

ظمها سوق أبوظبي العالمي؛ حيث تمثل هذه الرعاية الكريمة دليالً دامغاً على التزام إمارة أبوظبي الراسخ بدعم نمو الشركات
ُين ّ
الناشئة وقطاع مشاريع ريادة األعمال في اإلمارات .وانطالقاً من كونه مرك اًز مالياً دولياً وجهة تمكين رئيسية للتكنولوجيا
بمقومات قطاع الخدمات
الماليةُ ،يدرك سوق أبوظبي العالمي أهمية الدور الذي تؤديه ابتكارات التكنولوجيا المالية في االرتقاء ّ

المالية .ويسعدنا أن تشهد قمة ’فينتك أبوظبي‘ حضور مسؤولين رفيعي المستوى من ِ
ثمان شركات عالمية رائدة في قطاع

التكنولوجيا المالية .ونتطلع إلى لقاء هؤالء القادة المخضرمين الذين سيستعرضون خالصة خبراتهم ،وسيسهمون من خالل

تجاربهم في إلهام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمجتمع المالي عموماً".
وبدوره ،قال دانييل سيل ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’أن باوند‘" :يشرفنا أن نلتقي بهؤالء القادة المخضرمين الذين
سيلهمون الحضور بأفكارهم ووجهات نظرهم العالمية
يمثلون بعض أبرز شركات التكنولوجيا المالية العالمية؛ وكّلنا ثقة بأنهم ُ
الفريدة حيال القطاع ،والتي ستبرهن على أن جهود االبتكار والتحوالت الرقمية النوعية قابلة للتطبيق في كل مكان وغير

ُمقيدة بأي حدود".
انتهى-لمحة عن قمة ’فينتك أبوظبي‘:
تستقطب قمة ’فينتك أبوظبي‘ ممثلين عن المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمستثمرين والهيئات

التنظيمية ومجتمع األعمال على الصعيدين المحلي والعالمي ،بهدف التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف حول
آخر التطورات ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم .لمزيد

ظمها سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
من التفاصيل أو تسجيل اهتمامكم بحضور القمة التي ُين ّ
 ،www.fintechabudhabi.comأو متابعة صفحات القمة عبر (@ )FinTechADو()FinTechAD#

و()InnovationChallengeAD#
لمحة عن سوق أبوظبي العالمي:

مقره العاصمة اإلماراتية ،وقد افتتح في  21أكتوبر عام  .2015وتم تأسيس
يعتبر سوق أبوظبي العالمي مرك اًز مالياً دولياً ّ
ٍ
كمركز عالمي لألعمال
مركز مالياً واسع النطاق ،ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي
السوق بموجب مرسو ٍم اتحادي ،ليكون ٍاً
ٍ
وصل استراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء
والتمويل ،وحلقة
العالم.
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على نقاط القوة الرئيسية ألبوظبي ،بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة

الثروات وإدارة األصول واالبتكار المالي .ويتألف السوق من ثالث سلطات مستقلة هي :محاكم سوق أبوظبي المالي،

وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل؛ كما يشرف كمركز مالي دولي على إدارة جزيرة الماريه التي تُعتبر منطقة
مالية حرة في أبوظبي.

ويلتزم السوق بدعم وتمكين المؤسسات المالية والشركات والكيانات المسجلة على مواصلة العمل واالبتكار والنجاح في

إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على جائزة ’أفضل مركز مالي

للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‘ لمدة ثالث سنوات متتالية ،تقدي اًر لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع
المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.

لمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ،www.adgm.comأو متابعة صفحات

السوق على ’تويتر‘ (@ )adglobalmarketو’لينكد إن‘ (.)ADGM
•

المصدر :جوائز ’جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال أفريقيا‘
لمزيد من االستفسارات ،يرجى التواصل مع:
جون ليو ،مدير أول لالتصاالت
بريد إلكتروني ،joan.lew@adgm.com :هاتف+971 2 333 8858 :
لمحة عن ’أن باوند‘
تأسست شركة ’أن باوند‘ عام  2013في المملكة المتحدة على يد دانييل سيل ،وواصلت مسيرة نموها السريع لتصبح
عالمة تجارية قوية وموثوقة وتتمتع بمكانة عالمية مرموقة في مجال االبتكار .وتعمل الشركة على سد الثغرات معالجة

العقبات لتعزيز التعاون والتك امل بين رواد األعمال المحليين والشركات التجارية ذات المكانة الراسخة والعالمات التجارية
ٍ
مستقبل رقمي
الديناميكية والجهات الحكومية والوكاالت والمؤسسات التجارية ،بهدف إلهام المجتمعات والمساهمة في بناء

واعد .وتلتزم الشركة بتشجيع االبتكار من خالل عرض األفكار الرائدة ودعم مجاالت ومشاريع ريادة األعمال ،وإرساء

منظومة رقمية متطورة في جميع أنحاء العالم.
وفي عام  ،2018استقبلت مهرجانات ’أن باوند‘ ما يزيد عن  25ألفاً من ألمع العقول في مجال التكنولوجيا لالستماع إلى

المتحدثين الذين يركزون على المستقبل ،والمشاركة في تجارب غامرة للعالمات التجارية ،واالنضمام إلى جلسات الستعراض
األفكار والمشاريع ،وحضور المنافسات بين الشركات الناشئة.
لمزيد من المعلومات حول ’أن باوند‘ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ،www.unbound.liveأو متابعة صفحات الشركة

على ’تويتر‘ (@ )unboundglobalو’إنستاجرام‘ ( )UnboundGlobalو’لينكد إن‘ (.)UnboundGlobal

