
 

 بيان صحفي

 

تضئ ضمن مهرجان فينتك أبوظبي  العالمية البحث جولة

  بورصة نيويورك العالمية

 وأحد أهم مؤسسات أكبر بورصة في العالمبورصة نيويورك،  أضاءت قاعة التداول في 

 .جولة البحث العالميةبوصول  احتفالا  معالمها وول ستريت

  مثل متحف هامة دولة، إلى مواقع  50 التي تغطي أكثر من جولة البحثتمت دعوة

أفضل الشركات  لستقطاب، لندن وأسبوع قمة مجموعة العشرينعمدة  وقصراللوفر 

 .عالم المالستقبل ترسم مالناشئة التي 

  ئدة في مجال التكنولوجيا شركة ناشئة را 100من المقرر أن ينضم مؤسسو أكثر من

أبوظبي فينتك مهرجان  ضمنالمالية إلى كبار المستثمرين والمصرفيين في العالم 

 2021نوفمبر  24-22 في الفترة ما بين

 الشركات العالمية التي يزيد رأس مالها  كبرىمن  8أيضاا مؤسسي  100فينتكشمل ي

 100مختارة ضمن فينتكاشئة متوسط التمويل لكل شركة نارتفع  وكما، عن مليار دولر

 (2021مليون دولر ) 70( إلى أكثر من 2020مليون دولر ) 41من 

  فعاليات أهمكواحد من  مكانة مهرجان فينتك أبوظبيعلى  النجاحهذا يؤكد 

 التكنولوجيا المالية في العالم.

يسر سوق أبوظبي العالمي، المركز  - 2021أغسطس  31 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة ،

شركة مبتكرة من كافة أنحاء العالم إلى  90انضمام أكثر من  عن، أن يعلن ظبيالمالي الدولي في أبو

 .2021مهرجان فينتك أبوظبي 

 دولة 50أكثر من  وتشمل، 2021أكتوبر  وستسمر حتى يونيوفي انطلقت قد البحث  جولةكانت حيث 

الستكشاف أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم من خالل سلسلة من 

ليتم  حلولهم التكنولوجيةالتي يتيعن على المشاركين خاللها استعراض الجلسات الحوارية والتنافسية 

 . لجنة التحكيم اختيار أفضل االبتكارات من قبل

، وسيتم دعوتهم ضمن المهرجان 100فينتكفي  بقية المشاركينسينضم الفائزون في كل محطة إلى و

بنسخته  يقام الذيفينتك أبوظبي المستثمرين المحتملين في مهرجان  والتعرف علىحلولهم  الستعراض

 .2021نوفمبر  24إلى  22في الفترة من  الهجينة لهذا العام

تنظيم الخدمات المالية  لسلطةإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي وفي هذه المناسبة، قال 

في مجال التكنولوجيا  المتميزةنشهد عن كثب المواهب أن  يسرنا" سوق أبوظبي العالمي: لدى

أبوظبي إمارة نتطلع إلى ربط  خصوصاً كوننا، البحث حتى اآلنجولة المالية في كل محطة من محطات 

رة في مجال المزيد من الشركات الناشئة المتطو وإيجاد، العالم حولبالعديد من مراكز التكنولوجيا المالية 

 فينتك مهرجانضمن  المقبل نوفمبرشهر والتي ستجتمع جميعها في أبوظبي في  التكنولوجيا المالية

 ". أبوظبي

، وألمانيا وفرنسا هولنداومن ثم اإلمارات العربية المتحدة دولة دولة بدءاً ب 30 البحث جولة وحتى اآلن زارت

تشمل محطات جولة البحث بينما  وأوروبا الوسطى.وأستراليا وهونغ كونغ وإفريقيا والمملكة المتحدة 

األوروبي الشمال  وبلدانالهند من ثم و 2021سبتمبر  1والتي ستكون في  أمريكا الجنوبيةالقادمة 

 يا وتركيا وإيطاليا.لدان جنوب شرق آسيا وإسرائيل والشرق األوسط وشمال إفريقوبوسنغافورة 

 فينفلكسو : يابوهم، من هذه المحطاتضشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية  29 تم اختيار وقد

لوسيد باي وأولين ووي فيستر وسيلفر فلو وإنفست سوي وبيفور اي أي وجرين موني وغنشا جي أم و

تيكنولوجيز وكوفيرجو وإيماتا والمي وهب بي إتش ونيكت وسافي وأفيرتو وأنهيدجد وفيسيكس وبريفي 

 .وجاست ويليت وأب سووت ، وإي وارن ووفرانك وموتيتوتوروسوتيليبوندس وريجستيك ورايز إكس وإن



 

شئة أفضل الشركات النا الختيار جلسات الستعراض الشركات لحلولهم وابتكاراتهماستضافة  جانب إلى

ورؤساء  رواد قطاع التكنولوجيا المالية مقابالت معضم أيضاً ت ثفإن جولة البح ،في مجال التكنولوجيا المالية

 . مستثمرينالوكبرى الشركات العالمية 

يوجين  عمدة مدينة لندن،العام حتى اآلن  المتحدثين في محطات البحث لهذاقائمة أبرز  شملتقد و

، وسيمون كة زيبكولشرالرئيس التنفيذي ، والري دايموند ،الرئيس التنفيذي لشركة مامبو، دانيلكيس
 ،وليام راسلواللورد ، الشبكة الدوليةشركة رئيس ورون كاليفا ،  ويالبيذي لمجموعة الرئيس التنف، لونج

، وحيفري سبريشر، رئيس مجلس فينستراالرئيس التنفيذي لشركة ، وسيمون باريس نعمدة مدينة لند

س إدارة بورصة نبويورك وأنثوني ساكرموشي، ورئيس مجلإنتركونتيننتال إدارة والرئيس التنفيذي لبورصة 

 الشريك اإلداري لسكابريدج كابيتال.

   .هنامن للتعرف علي الجوالت القادمة 

 -انتهى-
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