بيان صحفي (ملحق)

فينتك أبوظبي  2019يسلط الضوء على االبتكار وريادة األعمال في يومه الثاني
أبوظ11بي 22 ،أكت11وبر  :2019ناقش ت الوف ود المش اركة في مهرج ان أبوظ بي للتكنولوجي ا المالي ة "فينت ك
أبوظبي ُ "2019سبل بناء وتنمية شركة بمليارات الدوالرات ،ودور الذكاء االص طناعي الطريق ة في تغ ير
أنماط الحياة .كما ط رحت قض ية انتق ال الش ركات بنج اح من المس توى المحلي إلى المس توى الع المي على
مائدة النقاش.
وكان اليوم الثاني للحدث المالي والتقني العالمي ،الذي يق ام في مرك ز أبوظ بي الوط ني للمع ارض (أدني ك)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس التنفيذي إلم ارة أبوظ بي ق د
ال ح اف ً
شهد جدو ً
ال بالمناقش ات والجلس ات ش ارك فيه ا أك ثر من  5000من أب رز رواد األعم ال اإلقليم يين
والدوليين والمتخصصين والرؤساء التنفيذيين والمبدعين في العالم ،وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد
بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظ بي رئيس مكتب أبوظ بي التنفي ذي وع دد من أعض اء
المجلس التنفيذي.
تحقيق مكسب أكثر من مليار دوالر أمريكي "تقييم شركات اليونيكورن"
شهدت فعاليات الي وم الث اني من "فينت ك أبوظ بي  "2019جلس ة للش ركات الناش ئة ال تي اس تطاعت تحقي ق
عائ دات كب يرة "اليونيك ورن" .وترأس ت الجلس ة ال يزابيث ش لوزي ،المراس لة التكنولوجي ة لقن اة CNBC
(المملك ة المتح دة) ،وش ارك معه ا ك ل من لوس ي ل وي ،المؤس س المش ارك ورئيس ة ش ركة Airwallex
االسترالية الناشئة ،ولكس جرينسيل ،المؤسس المشارك وال رئيس التنفي ذي في ش ركة ، Greensilالم زود
الرائد في مجال تمويل رأس المال ،حيث قام المتحدثون بشرح إنجازات شركاتهم ،وكيف تمكن وا من تحقي ق
أعمال تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دوالر أمريكي.
طموحا ،وأن تعمل مع مجموعة من األشخاص
وقالت السيدة لوي" :يحتاج النجاح ألن تفكر جيدًا ،وأن تكون
ً
يؤمنون بما تفعله .وبالطبع الموهبة مهمة جدا ،كم ا أن إدارة األعم ال يعتم د على أن تك ون ديناميكي ا ،لتق دم
أفضل خدمة للعمالء .كما أن وجود إدارة قوية لفريق عمل جيد شيئاً مهماً للغاية .فمن الصعب االنفت اح على
العالم إذا لم يكن لديك األشخاص المناسبون على أرض الواقع ".
ومن جهته قال لكس جرينسيل" :النجاح يرتبط بوجود رؤي ة جدي دة ،ويرتب ط ك ذلك بالتص ميم على تنفي ذها،
واألهم من ذلك التحلي بالصبر".

من المحلية إلى العالمية
وق دم بروم وث منغ ات ال رئيس التنفي ذي لش ركة  Finablrلتحوي ل األم وال وإح دى منص ات الم دفوعات
العالمية ،كلمة تضمنت نصيحة قيم ة لرج ال األعم ال الراغ بين والط امحين في النم و ح ول كيفي ة االرتق اء
بشركتهم من النجاح محل ًيا إلى التأثير على الساحة العالمية.

قال بروموث" :إن أفضل نصيحة يمكنني تقديمها للشركات الناشئة ورج ال األعم ال هي الترك يز على حجم
المشكالت التي يمكن حلها ،يتوق ف النم و والتوس ع االهتم ام ب العمالء والحف اظ على االبتك ار باس تمرار في
وقتنا الحالي ،حركة المال تعد جز ًءا من الحي اة اليومي ة ،بم رور ال وقت علين ا إدخ ال تغي يرات على الس وق
الذي يستمر في التطور" .
وجدير باإلشارة أن شركة  Finablrأنشأت كمؤسس ة عالمي ة رائ دة في مج ال حل ول التح ويالت والعمالت
األجنبية بعد افتتاح فرعها األول  -بورصة اإلمارات  -في أبو ظبي عام .1980

قيادة التحول الرقمي
كما قام سعادة خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفي ذي لس وق أبوظ بي لألوراق المالي ة باإلناب ة بإلق اء كلم ة
أمام المشاركين في "فينتك أبوظبي  "2019حول ت أثير التح ول ال رقمي على ص ناعة الخ دمات المالي ة في
العالم.
وأوض ح أن المنتج ات والخ دمات التكنولوجي ة المبتك رة ع دلت الطريق ة ال تي تعم ل به ا الش ركات الي وم،
وساعدتها على النمو والبقاء في صدارة المنافسة.
وقال " :تواصل سوق أبوظبي لألوراق المالية ريادته ا في التق دم التكنول وجي وتتب نى كاف ة مف اهيم "فينت ك"
بالكامل وتضعها في صميم إستراتيجيتنا الخاصة بالتسريع الرقمي ،ويتماش ى نهجن ا ه ذا م ع خط ط حكوم ة
اإلمارات العربي ة المتح دة لتحوي ل المع امالت والخ دمات والمنتج ات المالي ة في اإلم ارات رقم ًي ا ،وس عيها
لتطوير سوق مالي يضمن تداواًل آم ًنا وشفا ًفا".
فتح المنطقة أمام االستثمار األجنبي
وفي جلس ة مم يزة أوض ح إدوارد ن ايت ،ن ائب رئيس مجلس إدارة بورص ة ناس داك العالمي ة ،كي ف تش هد
المنطقة نمواً وتعاوناً اقتصاديين كبيرين .وقال" :إننا نشهد نمواً كبيرا سواء فيم ا يخص إص الح األس واق أو
العمل على إيجاد تنسيق أكبر فيم ا بينهم للحف اظ على مس تويات عالي ة أك بر من الس يولة .وق د تك رر نج اح
مركز دبي المالي العالمي وأسواق أبوظبي العالمية من مناطق أخ رى في المنطق ة ق امت بفتح أس واقها أم ام
المستثمرين األجانب.
وأض اف" :اكتس ب االكتت اب الع ام ألرامك و في المملك ة العربي ة الس عودية المزي د من االهتم ام نظ را
لإلصالحات التي قامت بها بالسعودية ،ونتوقع ظان يخلق "إكسبو  "2020فرصة عظيمة للمستثمرين هنا".
كما قدم نايت بتقديم نصيحته للشركات الناشئة المشاركة في المهرجان بشأن م ا يل زم إلدراجه ا في بورص ة
ناسداك ،مشيراً ألن هناك العدي د من ط رق النج اح ،ولكنه ا ليس ت س هلة ،فبن اء ش ركة عام ة ليس ت متاح ا
للجميع ،ويتطلب الكثير من االنضباط والقدرة على اإلنتاج ،على أس اس يمكن التنب ؤ ب ه ومس تقر اإلي رادات
واألرباح للمساهمين.
اليوم الثالث للمهرجان

تستمر أعمال مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي  "2019غدا األربع اء في مرك ز أبوظ بي
الوطني للمعارض لليوم الثالث واألخير من الفعالية ،ويشهد برنامج الي وم انعق اد حلق ة الش باب ،حيث سيس لط
الضوء على رواد األعمال في اإلمارات الكتشاف الفرص الواسعة التي يتيحها "فينتك أبوظبي  "2019لهم.
كما ستتضمن مناقشات الخ براء اإلقليم يين وال دوليين المش اركين ط رق توس يع نظ ام "فينت ك" بيئي ا وتنمي ة
اقتصاد المعرفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وسيلقي ستيف ك يرش ،ال رئيس التنفي ذي لش ركة  Tokenال تي تع د منص ة للخ دمات المص رفية المفتوح ة
المتوافقة مع  ، PSD2كلمة أمام الجمهور ح ول س تغير العمالت الرقمي ة ك ل ش يء في المس تقبل ،ويش هد
اليوم األخير أيضا اإلعالن عن الفائزين في تحدي االتحاد.
انتهى-لمحة عن مهرجان ’فينتك أبوظبي‘:
تحت رعاية كريم ة من س مو الش يخ ه زاع بن زاي د آل نهي ان ،ن ائب رئيس المجلس التنفي ذي إلم ارة أبوظ بي ،ينظم س وق
أبوظبي العالمي ،المركز المالي ال دولي في أبوظ بي والح ائز على العدي د من الج وائز ،مهرج ان ’فينت ك أبوظ بي‘ ب دعم من
شركة ’أن باوند‘ ،المنصة العالمية الرائدة في مجال االبتكار .وسيشهد مهرجان ’فينتك أبوظ بي ُ ‘2019مش اركة  13ش ركة
عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية ،و 4آالف شخص يمثلون مجموعة من المؤسسات المالية ،والمستثمرين ،والهيئات
التنظيمية ،ومجتمع األعمال على الصعيدين المحلي والعالمي ،بهدف التواص ل والتع اون وتب ادل الخ برات والمع ارف ح ول
آخر التطورات ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم.
وستشتمل فعاليات المهرجان لهذا العام على النسخة االفتتاحية من ’منتدى المستثمرين‘ والذي يجمع نخبة من أبرز مس تثمري
رأس المال المغامر من المنطقة والعالم ،مع أقرانهم لتبادل األفكار وأفضل الممارسات.
كما تتضمن فعاليات المهرجان "تحدي االبتكار"؛ و"تحدي االتحاد" ،الذي يقام برعاية مجموعة "االتح اد للط يران"؛ و"الحلق ة
الشبابية" التي تتمحور حول التكنولوجيا المالية؛ وفعالية FinTech 50 Firms؛ وجوائز ’فينتك أبوظبي‘ ،وفعالية "التجربة
الحضرية" إلى جانب عدد كبير من ورش العمل المتعلقة بالقطاع.
ويتعاون مهرجان ’فينتك أبوظبي  ‘2019في نسخته لهذا العام مع مجموعة واسعة من الشركاء تشمل:
الشركاء الحكوميين" :هيئة أبوظبي الرقمية" ،و"دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي" ،و"دائرة المالية في أبوظ بي"،

ً
و"هيئة المساهمات المجتمعية  -معا".
الشركاء البالتينيون" :بنك أبوظبي التجاري" ،وسوق أبوظ بي لألوراق المالي ة ،و"االتح اد للط يران" ،ومنص ة ’هب
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المسرع :منصة ’بلج آند بالي سوق أبوظبي العالمي‘
 الشريك
ّ
الشركاء الذهبيون ’ :بنك أنجلو  -الخليجي التجاري‘ ،شركة ’فينابلر‘

الشريك الفضي’ :دي إي إكس‘ (بورصة األصول الرقمية)

الشركاء البرونزيون :مؤسسة ’دي إل إيه بايبر‘ ،شركة ’جرانت ثورنتون‘’ ،بنك حبيب‘

لمزي د من التفاص يل أو تس جيل اهتم امكم بحض ور المهرج ان ال تي ي ّ
ُنظمه ا س وق أبوظ بي الع المي ،ي رجى زي ارة الموق ع
اإللك تروني ،www.fintechabudhabi.com :أو متابع ة ص فحات المهرج ان ع بر (@ )FinTechADو(#
 )FinTechADو()InnovationChallengeAD#
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 عالم ة
تجارية قوية وموثوقة وتتمتع بمكانة عالمية مرموقة في مجال االبتكار .وتعمل الشركة على سد الثغ رات ومعالج ة التح ديات
لتعزي ز التع اون والتكام ل بين رواد األعم ال المحل يين والش ركات التجاري ة ذات المكان ة الراس خة والعالم ات التجاري ة
تقبل رقمي
الديناميكية والجهات الحكومية والوكاالت والمؤسسات التجارية ،بهدف إله ام المجتمع ات والمس اهمة في بن اء مس ٍ
واعد .وتلتزم الشركة بتشجيع االبتكار من خالل ع رض األفك ار الرائ دة ودعم مج االت ومش اريع ري ادة األعم ال ،وإرس اء
منظومة رقمية متطورة في جميع أنحاء العالم.
وفي عام  ،2018استقبلت مهرجانات ’أن باوند‘ ما يزيد عن  25ألفاً من ألم ع العق ول في مج ال التكنولوجي ا لالس تماع إلى
المتح دثين ال ذين يرك زون على المس تقبل ،والمش اركة في تج ارب غ امرة للعالم ات التجاري ة ،واالنض مام إلى جلس ات
الستعراض األفكار والمشاريع ،وحضور المنافسات بين الشركات الناشئة.
لمزي د من المعلوم ات ح ول ’أن باون د‘ ،ي رجى زي ارة الموق ع اإللك تروني  ،www.unbound.liveأو متابع ة ص فحات
الشركة على ’تويتر‘ ،@unboundglobal:و’إنستاجرام‘ ،UnboundGlobal :و’لينكد إن‘.UnboundGlobal :

