مهرجان فينتك أبوظبي  2019يستقبل مجموعة من رائدات األعمال والقائدات المًخضرمات في قطاع
التكنولوجيا المالية
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛  09أكتوبر  :2019تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب

رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،ستشهد النسخة الثالثة من مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ ،التي تُقام بين  23-21أكتوبر
 ، 2019مشاركة مميزة لمجموعة من رائدات األعمال والقائدات المخضرمات في قطاع التكنولوجيا المالية ،لمناقشة أحدث
الملهمة.
تطورات القطاع المالي ،باإلضافة إلى مشاركة قصص نجاحهن ُ
هذا ويتولى سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الحائز على جوائز في أبوظبي ،تنظيم مهرجان ’فينتك أبوظبي‘
الرائد لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة ،بدع ٍم من ’أن باوند‘ المنصة العالمية المتخصصة باالبتكار .وسيستقبل
المهرجان ممثلتين عن اثنتين من أبرز  4شركات عالمية رائدة تأسست بمشاركة من ألمع قائدات ورائدات األعمال ،وأصبحت
تتمتع بقيمة تتخطى مليار دوالر أمريكي في قطاع التكنولوجيا المالية ،وهما:
لوسي ليو ،المؤسسة المشاركة ورئيسة شركة ’إير واليكس‘ ()Airwallex
-

تُعد ’إير واليكس‘ أسرع شركة ناشئة في تاريخ أستراليا؛ حيث استطاعت تسجيل قيمة تتخطى مليار دوالر في
غضون ثالث سنوات فقط ،وهي منافس رئيسي في قطاع تقنيات الدفع العالمية عبر الحدود.
ٍ
شركة بقيمة تبلغ مليار دوالر ،ضمن و ٍ
احدة من أبرز الجلسات الحوارية
وستُناقش السيدة لوسي ليو كيفية تأسيس
المرتقبة خالل فعاليات مهرجان ’فينتك أبوظبي‘.
ُ

بين رو تان ،المديرة التنفيذية لشركة ’وان كونيكت‘ ( )OneConnectللتكنولوجيا المالية
-

المدرجة في
تُعتبر شركة ’وان كونيكت‘ للتكنولوجيا المالية عضواً في مجموعة ’بينج آن جروب‘ الصينية للتأمين ُ
قائمة ’فورتشن  ‘500ألفضل  30شركة وإحدى أبرز  10شركات في قائمة ’فوربس ألفضل  2000شركة
عالمية‘.

-

وخالل جلستها الرئيسية ،ستُشارك السيدة بين رو تان آراءها حول ُسبل استفادة البنوك والمؤسسات المالية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من التقنيات الجديدة ،لتقديم خدمات أفضل وخفض التكاليف والمخاطر أثناء
تحويل وتوسيع نطاق أعمالها.

المتحدثات خالل فعاليات المهرجان:
تتضمن قائمة ُ
المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة ’بيت أوسيس‘
ُعال دودين ،المؤسسة ُ

-

العمالت الرقمية في منطقة الشرق األوسط وشمال
تُعد ’بيت أوسيس‘ شركة رائدة في مجال تداول األصول ومحافظ ُ

أفريقيا؛ وقد نجحت خالل العامين األخيرين في إدارة صفقات بقيمة  1.6مليار دوالر أمريكي ،ما يجعلها إحدى

أكبر بورصات العمالت الرقمية في المنطقة.
نجود المليك ،مديرة’ ،فنتك السعودية‘
-

’فنتك السعودية‘ هي إحدى المبادرات الحكومية الهادفة لدعم تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية

السعودية.
ؤسسة شركة ’جلوبال فنتشرز‘
نور سويدُ ،م ّ
صّنفت السيدة نور سويد واحدة من ’أفضل  50امرأة عالمياً في قطاع التكنولوجيا‘ من قبل مجلة ’فوربس‘ ،كما
ُ
حصلت على ’جائزة المرأة العربية في التمويل‘.

-

صنفت سويد في قائمة ’ أرابيان بيزنس ألقوى  100امرأة عربية‘ لثالث مرات
كما ّ

نور أدهمي ،المديرة اإلقليمية إلدارة النقد والسيولة العالمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في بنك ’إتش إس بي

سي‘
-

تساهم إدارة النقد والسيولة العالمية بما قيمته  400مليون دوالر أمريكي من إجمالي اإليرادات السنوية لمجموعة ’إتش
إس بي سي‘.

آمنة أجمل ،نائب الرئيس التنفيذي لتطوير السوق لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا’ ،ماستركارد‘

صّنفت السيدة آمنة أجمل ضمن قائمة ’أفضل  100امرأة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية لعام  ‘2019بحسب مركز
ُ
’التيس ‘80
غيال بوسكوفيتش ،رئيسة شراكات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية لدى شركة ’رينمكينج إنوفيشنز‘
-

بوسكوفيتش هي أيضاً مؤسسة شبكة ( )FemTechGlobalالمخصصة لتحسين معايير اإلدماج والتنوع في قطاع
الخدمات المالية

أمبرين موسى ،المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة ’سوق المال دوت كوم‘
-

صّنفت أمبرين موسى ضمن قائمة ’فوربس‘ لـ’أفضل النساء المؤسسات لعالمات تجارية في منطقة الشرق األوسط‘،
ُ

كما حازت على ’جائزة اإلمارات للسيدات  ‘2019المرموقة في فئة ’األعمال -االبتكار‘
نادين مزهر ،الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية للتسويق في شركة ’ثروة‘

-

حازت نادين على لقب ’أفضل النساء الناجحات  ‘2019في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل
ِّ
مؤسسات األعمال‘ لعام  2019بحسب منصة SME10X
مجلة ’إنتربرينور‘ ،كما ّ
صنفت في قائمة ’أبرز ّ

جينيفر رينولدز ،الرئيسة والمديرة التنفيذية ،لمركز تورونتو المالي الدولي
-

مركز ’تورونتو المالي الدولي‘ هو شراكة بين القطاعين العام والخاص ،تتمثل مهمته في تعزيز وتطوير قطاع

الخدمات المالية في تورنتو.

بهذه المناسبة ،قال ريتشارد تينج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي:

"يشرفنا أن نستضيف هذه المجموعة المميزة من رائدات األعمال والقائدات والمؤثرات من قطاع التكنولوجيا المالية حول

العالم ،خالل فعاليات مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ التي ستنطلق في شهر أكتوبر الجاري .وانطالقاً من كونه مرك اًز مالياً دولياً
وجهة تمكين رئيسية للتكنولوجيا المالية ،يلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتأسيس منظومة متقدمة وشاملة للخدمات المالية
التوسع .ويعتبر ’فينتك أبوظبي‘ إحدى منصاتنا
والتكنولوجيا المالية ،والتي ستسمح للشركات الناشئة والمبتكرين تحقيق النمو و ّ
الرئيسية التي تعكس التزامنا الراسخ بإرساء بيئة شاملة ومتكاملة لمجتمعنا المالي .ونتطلع لالستماع إلى أراء جميع المتحدثين

الذين سيحرصون على مشاركة خبراتهم ورؤاهم مع مجتمعنا المالي".

بدوره ،قال دانييل سيل ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’أن باوند‘:

المتحدثين الذين يمثلون قطاع التكنولوجيا المالية العالمي ،بدءاً
"سيشهد مهرجان ’فينتك أبوظبي‘ ُمشاركة مجموعة من أبرز ُ
من رواد األعمال وقادة الشركات الناشئة وصوالً إلى الرؤساء التنفيذيين ألبرز شركات التكنولوجيا المالية التي تزيد قيمتها
عن مليار دوالر .ونحن سعداء جداً باستضافة مجموعة مميزة القيادات النسائية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية ،واللواتي
سيحرصن على مشاركة آرائهن ووجهات نظرهن الفريدة مع الحضور".
انتهى–لمحة عن مهرجان ’فينتك أبوظبي‘:

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،سيشهد مهرجان

’فينتك أبوظبي ُ ‘2019مشاركة  14شركة عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية ،والتي تزيد قيمتها عن مليار دوالر
أمريكي ،باإلضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية ،وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة،

والمستثمرين ،والهيئات التنظيمية ،وممثلين عن مجتمع األعمال ،وذلك بهدف التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة
حول آخر تطورات قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم .وستشتمل فعاليات

المهرجان لهذا العام على النسخة االفتتاحية من ’منتدى المستثمرين‘ الذي سيجمع بين مستثمري رأس المال المغامر من

المنطقة والعالم ،مع أقرانهم لتبادل األفكار وأفضل الممارسات .لمزيد من التفاصيل أو تسجيل اهتمامكم بحضور المهرجان

ظمها سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،www.fintechabudhabi.com :أو متابعة صفحات
التي ُين ّ

المهرجان 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 .كما
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 والتكامل 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

