
 

 
 
 

 ينطلق مع منتدى المستثمرين 2019فينتك أبوظبي 
 

 2019مهرجان فينتك أبوظبي نخبة من المستثمرين والخبراء الدوليين يجتمعون في أبوظبي للمشاركة في الدورة الثالثة من 
 

، المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبيبن زايد آل نهيان، نائب رئيس   هزاع  الشيخ  سموتحت رعاية  :2019أكتوبر  21أبوظبي، 
’منتدى المستثمرين‘ النسخة األولى من    معتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية ’فينتك أبوظبي‘،  

وشمال الذي يتباحث فيه المستثمرون حول سبل خوض االستثمارات المجزية ذات العائدات المرتفعة في منطقة الشرق األوسط و 
 أفريقيا.

 
مهرجان ’فينتك أبوظبي‘، ليناقشوا  خالل فعاليات اليوم األول لشخص في مبنى سوق أبوظبي العالمي  400واجتمع أكثر من 

واغتنم الحضور من رواد األعمال اإلقليميين والدوليين    سبل تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
المشاركة لتبادل الخبرات في تطوير منظومة مزدهرة في المنطقة، وكيفية تحديد الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن  فرصة 

 . 2020مليار دوالر أمريكي، واحتماالت التعرض ألزمة مالية جديدة في عام 
‘، حيث يلقي معالي أحمد علي  ويستأنف مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ فعالياته غدًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ’أدنيك

 الصايغ، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، كلمة رئيسية.
 
 2019أكتوبر   21يوم المستثمرين في  -ملخص فعاليات اليوم األول  

سوق أبوظبي العالمي، فعاليات مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ لدى  ذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية  افتتح ريتشارد تنغ، الرئيس التنفي
شخص، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ’أدنيك‘، والذي يستمر على مدى يومين بداية    5000بحضور أكثر من  الذي يقام  

   منطقة؛أكتوبر. كما سلط الضوء على دور اإلمارات وقطاع التكنولوجيا المالية في إحداث تأثيرات إيجابية في ال  22من 
 

استثمارات رأس مال مغامر بقيمة نصف   2019وقال: "شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل النصف األول من عام  
% قياسًا بالفترة ذاتها من العام 66يعتبر زيادة بنسبة  مليار دوالر أمريكي في شركات ناشئة، باستثناء ’سوق‘ و’كريم‘. وهو ما

كثر من ربع حجم التمويل في اإلمارات، حيث تشكل التكنولوجيا المالية القطاع األكثر حيوية، يشّكل وتم استثمار أ الماضي. 
شركة   500وفي المستقبل، توقع تقرير صادر عن ’معهد ميلكن‘ أن تجمع حوالي  % من إجمالي الصفقات المنجزة.17

كرأس مال مغامر خالل السنوات الثالث المقبلة. وسيكون للتكنولوجيا المالية في الشرق األوسط أكثر من ملياري دوالر أمريكي 
 ألبوظبي مكانة مرموقة في مسيرة هذا التطور االستثنائي".



 

 
 

وأضاف: "تم تحقيق خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وما زالت هناك الكثير من  
االجتماعات المباشرة، كالمنتدى الذي نشارك فيه اليوم، لبناء عالقات متينة وإيجاد سبل جديدة وال بديل عن  الفرص الواعدة.
 لتحقيق القيمة".

 
 مليون دوالر أمريكي 250مبادلة تطلق صندوقًا للتكنولوجيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بقيمة 

لالستثمار في شركات التكنولوجيا بمنطقة الشرق األوسط وشمال   أعلنت مبادلة لالستثمارات المالية اليوم عن إطالق أول صناديقها
مليون درهم إماراتي(. وستستثمر هذه الصناديق في قطاع الشركات   918مليون دوالر أمريكي )  250أفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ  

وتتكون هذه األموال من    رات والمنطقة.الناشئة المزدهر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتمكين الكفاءات التكنولوجية في اإلما
مليون درهم إماراتي(، والذي سيستثمر في الصناديق الملتزمة   550مليون دوالر أمريكي )  150برنامج ’صندوق الصناديق‘ بقيمة  
المنظومات ، والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، بما في ذلك الشركات التي تستفيد من  Hub71بدعم منظومة التكنولوجيا العالمية  

  لتحقيق التوسع والنمو إقليميًا.
 

ومن جانبه، قال إبراهيم عجمي، رئيس المشاريع لدى مبادلة لالستثمارات المالية: "بعد عشر سنوات من االستثمار في شركات 
وستسهم صناديقنا  المحلية. التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم، بتنا نمتلك الخبرة التي يمكننا توظيفها لخدمة وتطوير أسواقنا 

االستثمارية في شركات التكنولوجيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بدفع عجلة التنمية االقتصادية في أبوظبي عبر تشجيع 
المزيد من االستثمارات في مجال التكنولوجيا. وتوجد إمكانيات هائلة وفرص غير مستغلة في اإلمارات والمنطقة، ونحن على  

لصحيح لتعزيز االبتكارات المحلية، واستقطاب المواهب االستثنائية، وتسريع وتيرة تطور القطاع التكنولوجي المزدهر في  الطريق ا
 أبوظبي".

 
 آراء ووجهات نظر من كبار المسؤولين التنفيذيين في اإلمارات 

، بحضور السيد محمود عدي، الرئيس شهد مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ عقد ُمناقشات حول المنظومات المتنامية للشركات الناشئة 
التي تتيح الوصول ألسواق رأس المال واألسواق العالمية، والذي انضم إليه بيتر أوكس، مدير شركة  Hub71التنفيذي لمنصة 

رئيس ’فينتك إيرلندا‘؛ وغابرييل إنزيريلو، مدير شؤون التكنولوجيا المالية في منصة ’بالج آند بالي‘؛ وأحمد األلفي، المؤسس و 
 مجلس اإلدارة لشركة ’سواري فنتشرز‘. 

 
وأكد عدي أن استكشاف وتقدير المواهب المميزة يمثل حجر األساس لبناء منظومة مزدهرة من الشركات الناشئة، وقال: "هناك  

المشاكل  عدة جوانب أساسية يمكننا رصدها بصورٍة سريعة عند تقييم أي منظومة مزدهرة للشركات. ويشمل ذلك القدرة على حل 
 وإطالق العنان لإلمكانات الواعدة وتحقيق التطلعات والعمل في بيئة تجارية داعمة". 

 



 

وأضاف عدي: "ُتمثل المواهب المميزة الجانب اآلخر المهم في هذا اإلطار، ونحن على يقين بأن هذه المنطقة تزخر بتجّمع 
حول تشجيع تلك الشركات على  Hub71تتركز مهمتنا في منصة استثنائي من المواهب الذكية والمثقفة وذات الكفاءة العالية. و 

 االنتباه لهذه المواهب وتمكينها من تطوير قدراتها وخبراتها خارج نطاق المنطقة عن طريق إعداد برامج تأهيٍل ُمنظمة ومخصصة". 
 
 األزمة المالية التالية وقعت

زايد، كلمًة خالل الجلسة الرئيسية لـ’منتدى المستثمرين‘، ناقش  ألقى البروفسور أريستيدس ساميتاس، رئيس قسم التمويل بجامعة
خاللها أهمية التخطيط الدقيق لضمان عدم تضرر الشركات بشدة من الناحية المالية في السوق وقال: "ُتمثل األزمات المالية 

فراد والشركات على حٍد سواء؛ لذا ينبغي التحدي األكبر الذي قد يعرقل مسيرتنا، فهي تؤثر بشكٍل مباشر على األسواق المالية واأل
 التأكد من استعدادنا التام لمواجهة تلك األزمات حال وقوعها". 

 
وأضاف ساميتاس: "ُيعتبر استشراف المستقبل أحد أهم األساليب لمواجهة مثل تلك األزمات، رغم أنه قد يمثل بالنسبة للكثيرين 

مواجهة انعدام اليقين، ونكون مقتنعين بأن احتماالت أن تصح جميع التوقعات  خطوًة نحو المجهول. ولكن ينبغي أن نتقبل 
الموضوعة ستكون ضئيلة للغاية. وال شك أن جميع القرارات والتفاصيل قد تؤثر على مسار العمل، لذا من الضروري إعادة النظر  

 في التوقعات وإجراء أي تغييرات ضرورية وفقًا لذلك". 
 

 مهرجاناليوم الثاني لل
وستتضمن  سيتوجه الحضور خالل اليوم الثاني من مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ إلى ’مركز أبوظبي الوطني للمعارض‘ )أدنيك(.

أجندة األعمال إلقاء كلمات رئيسية، وتنظيم جلسات حوارية تتناول مواضيع متنوعة مثل كيفية تأسيس شركٍة بقيمة تبلغ مليار 
الصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية، باإلضافة إلى مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد دوالر أمريكي، ودور تقنيات الذكاء ا

تنظيم النسخة االفتتاحية من حفل توزيع جوائز مهرجان ’فينتك أبوظبي‘، باإلضافة   مهرجانكما سيتخلل ال للتكنولوجيا المالية.
إلى مسابقة ترويج األفكار والمشاريع من منصة ’بالج آند بالي‘، والتي ستجمع الشركات الناشئة بمختصين يحملون خبرات  

مجلس إدارة بورصة ’ناسداك‘، الذي سيستعرض   تقنية ال تضاهى من وادي السيليكون. كما وسيستمع المشاركون آلراء نائب رئيس
،  Souqalmal.comالتطورات المستقبلية التالية في بورصة ’ناسداك‘، باإلضافة إلى آراء المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع 

 وغيرهم من المتحدثين.
 

 انتهى
 

 ’فينتك أبوظبي‘: مهرجان  لمحة عن
 

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، ينظم سوق أبوظبي 
’فينتك أبوظبي‘ بدعم من شركة ’أن   انمهرجالعالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي والحائز على العديد من الجوائز، 



 

شركة عالمية رائدة  13‘ ُمشاركة 2019’فينتك أبوظبي  مهرجانشهد يوس ال االبتكار.باوند‘، المنصة العالمية الرائدة في مج
آالف شخص يمثلون مجموعة من المؤسسات المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية،  4في قطاع التكنولوجيا المالية، و

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

 
لهذا العام على النسخة االفتتاحية من ’منتدى المستثمرين‘ والذي يجمع نخبة من أبرز مستثمري  مهرجانوستشتمل فعاليات ال

 غامر من المنطقة والعالم، مع أقرانهم لتبادل األفكار وأفضل الممارسات.رأس المال الم
 

"تحدي االبتكار"؛ و"تحدي االتحاد"، الذي يقام برعاية مجموعة "االتحاد للطيران"؛ و"الحلقة الشبابية"   مهرجانكما تتضمن فعاليات ال
؛ وجوائز ’فينتك أبوظبي‘، وفعالية "التجربة الحضرية" إلى  FinTech 50 Firmsالتي تتمحور حول التكنولوجيا المالية؛ وفعالية  

 .جانب عدد كبير من ورش العمل المتعلقة بالقطاع
 
 ‘ في نسخته لهذا العام مع مجموعة واسعة من الشركاء تشمل:2019’فينتك أبوظبي  مهرجانتعاون يو  

الشركاء الحكوميين: "هيئة أبوظبي الرقمية"، و"دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي"، و"دائرة المالية في أبوظبي"، و"هيئة  •
 معًا". -المساهمات المجتمعية 

 ‘. 71البالتينيون: "بنك أبوظبي التجاري"، وسوق أبوظبي لألوراق المالية، و"االتحاد للطيران"، ومنصة ’هب الشركاء  •
 الشريك المسّرع: منصة ’بلج آند بالي سوق أبوظبي العالمي‘ •
 الخليجي التجاري‘، شركة ’فينابلر‘ -الشركاء الذهبيون: ’ بنك أنجلو   •
 ول الرقمية( الشريك الفضي: ’دي إي إكس‘ )بورصة األص •
 الشركاء البرونزيون: مؤسسة ’دي إل إيه بايبر‘، شركة ’جرانت ثورنتون‘، ’بنك حبيب‘ •

 
التي ُينّظمها سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:   مهرجانلمزيد من التفاصيل أو تسجيل اهتمامكم بحضور ال

.fintechabudhabi.comwwwمهرجان، أو متابعة صفحات ال @( عبرFinTechAD#(و )FinTechAD )
 (InnovationChallengeADو)#
 

 لمزيد من االستفسارات، يرجى التواصل مع:
 

 جون ليو، مدير أول لالتصاالت 
 + 971  2 333  8858، هاتف: joan.lew@adgm.comبريد إلكتروني: 

 
 لمحة عن ’أن باوند‘

http://www.fintechabudhabi.com/


 

 
في المملكة المتحدة على يد دانييل سيل، وواصلت مسيرة نموها السريع لتصبح عالمة   2013تأسست شركة ’أن باوند‘ عام 

تجارية قوية وموثوقة وتتمتع بمكانة عالمية مرموقة في مجال االبتكار. وتعمل الشركة على سد الثغرات ومعالجة التحديات  
ال المحليين والشركات التجارية ذات المكانة الراسخة والعالمات التجارية الديناميكية لتعزيز التعاون والتكامل بين رواد األعم

والجهات الحكومية والوكاالت والمؤسسات التجارية، بهدف إلهام المجتمعات والمساهمة في بناء مستقبٍل رقمي واعد. وتلتزم  
ومشاريع ريادة األعمال، وإرساء منظومة رقمية متطورة الشركة بتشجيع االبتكار من خالل عرض األفكار الرائدة ودعم مجاالت  

 في جميع أنحاء العالم. 
 

ألفًا من ألمع العقول في مجال التكنولوجيا لالستماع إلى  25، استقبلت مهرجانات ’أن باوند‘ ما يزيد عن 2018وفي عام 
تجارية، واالنضمام إلى جلسات الستعراض المتحدثين الذين يركزون على المستقبل، والمشاركة في تجارب غامرة للعالمات ال

 األفكار والمشاريع، وحضور المنافسات بين الشركات الناشئة.
 

، أو متابعة صفحات الشركة  www.unbound.liveلمزيد من المعلومات حول ’أن باوند‘، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 .UnboundGlobalو’لينكد إن‘: ، UnboundGlobal @، و’إنستاجرام‘:unboundglobalعلى ’تويتر‘:

 


