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جــــولـــــة 
فـنـتـك

ُتعــد جولــة فنتــك الفعاليــة األكبــر فــي مجــال 
التقنيــة الماليــة بالشــرق األوســط، حيــث تتيــح 
المعرفــة  وبنــاء  التعلــم  فرصــة  للجميــع 
ــة  ــة مــن خــالل ثالث ــة المالي المتعلقــة بالتقني
التقنيــة  توجهــات  وهــي:  رئيســية،  محــاور 
الســعودية،  فــي  الماليــة  التقنيــة  الماليــة، 
باللغتيــن  ُتقــدم  األعمــال  ريــادة  مهــارات 
ــراء محلييــن  ــة مــن قبــل خب ــة واإلنجليزي العربي

وعالميين من المتخصصين في المجال.
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األجندة

األحد 29 نوفمبر

6 ديسمبر

االثنين 30 نوفمبر

7 ديسمبر

الثالثاء 1 ديسمبر

8 ديسمبر

األربعاء 2 ديسمبر

9 ديسمبر

الخميس 3 ديسمبر 

10 ديسمبر

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

مـــلـــف تـــفـــاعـــلـــي
اضغط على خانة اليوم لمزيد من المعلومات.

توجهات الفنتك

التقنية المالية في السعودية

مهارات ريادة األعمال
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الجلسة االفتتاحية: مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية 
ستقدم كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية جلسة افتتاحية لجولة فنتك 20 

-أكبر سلسلة من فعاليات التقنية المالية الُمقامه في الشرق األوسط- يستعرضون فيها لمحة عامة عن 
رؤيتهما لمجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

المتحدثون:

• معالي د. أحمد الخليفي - محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

•  معالي األستاذ محمد القويز - رئيس مجلس هيئة السوق المالية

المتحدثون:

•  كريس سكينر - الرئيس التنفيذي، ذا فاينانسر

•  ريم القريشي - مدير وحدة اللقاءات والندوات، األكاديمية المالية

جلسة تعريفية: التقنية المالية والبنوك الرقمية في الشرق األوسط مابعد الجائحة
شهد العالم هذا العام أحداث مفصلية أثرت على قطاع الخدمات المالية، مما زاد التساؤالت حول 

مستقبل التقنية المالية والخدمات المصرفية في الشرق األوسط ما بعد الجائحة؟

يلقي أحد أكثر األشخاص تأثيًرا في مجال التقنية المالية ”كريس سكينر“ جلسة تعريفية تستضيفها 
األكاديمية المالية حول التوجهات والتطورات المحتمل ظهورها في العالم نتيجة الجائحة وتأثيرها على 

الخدمات المالية.

عربــي

نجليــزي ا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LCb4AHHvT56ETU82pwmmVw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rwKcB90STf2aWxN_ne_dDA
http://
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rwKcB90STf2aWxN_ne_dDA
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حلقة نقاش: كيفية تنفيذ أعمال التقنية المالية بنجاح
ندعوكم لحضور لحلقة نقاش تستضيف فيها ”بياك“ شركة "تمويل" وشركة "قيود" ومنصة "رقمية" 

وشركة ”Impact46" يستعرضون فيها تأثير التعاون وتبني األفكار المبتكرة لبناء وتطوير شركة فنتك 
ناجحة تلبي احتياجات السوق.

حلقة نقاش: مستقبل المدفوعات في السعودية
ندعوكم لحضور حلقة نقاش نستضيف فيها مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركة ”المدفوعات 
السعودية“، وشركة ”STC Pay“، والبنك العربي الوطني يستعرضون فيها مستقبل قطاع خدمات 
المدفوعات، حيث يعد هذا قطاع أحد أكثر القطاعات تطوًرا في مجال التقنية المالية في االسعودية.

عربــي

عربــي

المتحدثون:

محمد الهاضل - الرئيس التنفيذي، تمويل• 

عبدالله الدايل - الرئيس التنفيذي، قيود• 

 •Impact46 ،بسمة السنيدي - محلل مالي

عمار بخيت - الرئيس التنفيذي، منصة رقمية• 

مدير الحوار:

 •BIAC ،وليد الصالح - مدير الشراكات االستراتيجية

المتحدثون:

زياد العيسى - نائب الرئيس لقطاع األعمال، المدفوعات السعودية • 

 •STC Pay ،سعد المهنا - نائب الرئيس لقطاع األعمال

حسام المحمود - مدير إدارة أنظمة المدفوعات وتحكم الشركات، مؤسسة النقد العربي السعودي• 

علي العمران - المدير التنفيذي لتقنية المعلومات، البنك العربي• 

مدير الحوار:

محمد السديري - مدير قسم المبيعات، المدفوعات السعودية• 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Pg_ZKJ66QfiwFY1eobKS8Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2RAGrS0QFedtYxY-cx3qw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Pg_ZKJ66QfiwFY1eobKS8Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2RAGrS0QFedtYxY-cx3qw
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DELIVERING VALUE@SCALE - جلسة تعريفية: االقتصاد الرقمي
ندعوكم لحضور جلسة تعريفية يقدمها ستيف موناغان - المؤلف والمحاضر والشريك العام لشركة 

FinMirai - يناقش فيها التوجهات األساسية المؤثرة على االقتصاد الرقمي الذي يتمحور حول تأثير 
التقنية على النشاط االقتصادي المتغير، وكيف يمكن للشركات أن تضيف قيمة على نطاق واسع.

ورشة عمل: البيئة التنظيمية التشريعية لمؤسسة النقد العربي السعودي ومختبر 
التقنية المالية لهيئة السوق المالية

ندعوكم لالنضمام إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية في ورشة عمل تناقش 
مبادراتهما للعام الماضي لدعم نشاط التقنية المالية في المملكة، ولمحة عامة عن البيئة التجريبية 

التشريعية ومختبر التقنية المالية، ستتضمن الجلسة عروًضا تقديمة من كال المنظمين متبوعة بأسئلة 
وأجوبة تفاعلية.

المتحدثون: 

 •FinMirai ،ستيف موناغان - شريك عام

المتحدثون: 

تركي كباره - أخصائي مساعد للمبادرات والمساهمات الوطنية، مؤسسة النقد العربي السعودي• 

يوسف الزميع - قائد فريق إدارة تطوير التشريعات، هيئة السوق المالية• 

عربــي

نجليــزي ا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VS443MGpTdur5q34mHKJyg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WZfPE1IxTC6vN8EtomMzrw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VS443MGpTdur5q34mHKJyg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WZfPE1IxTC6vN8EtomMzrw
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ورشة عمل: لمحة من مسرعة فنتك - فن عرض األفكار
ندعوكم لحضور ورشة عمل نستعرض فيها أهمية فن عرض األفكار، إذ يعد مطلًبا رئيسًيا ألي 

شركة لفهم طريقة تطوير وترويج عرض مثالي، حيث سيتاح للمشاركين فرصة أن يكونوا جزًءا من 
برنامج مسرعة فنتك التابع لفنتك السعودية بالتعاون Flat6Labs، وستقدم لكم من خالل ورشة 

العمل لمحة عن مسرعة فنتك.

ورشة عمل: كيفية تطوير تجربة عمالء استثنائية
 Just.Innovate ندعوكم لحضور ورشة عمل يقدمها إسالم درويش - الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة

وشريك ممول لقلوبال فنتشرز -  يناقش فيها كيفية تمكين شركات الفنتك من تطوير تجربة عمالء 
استثنائية، كما ستتضمن الجلسة عملية ابتكار تجربة عميل من اربع خطوات تغطي التعريف والتصميم 

والتطوير والتسليم.

حلقة نقاش: ما الذي نبحث عنه عند االستثمار في شركات الفنتك؟
 Riyadh Angel"ندعوكم لحضور حلقة نقاش يقدمها ثالثة مستثمرين رائدين: "رائد فنتشرز" و

Investors" و"Impact46" يناقشون فيها طريقة استثمارهم في الشركات وما هي الخصائص 
المهم مالحظتها عند االستثمار في شركات الفنتك.

ــي ــزي وعرب نجلي ا

ــي ــزي وعرب نجلي ا

المتحدثون:

معتصم معتز – مدرب الخطابة ورواية القصص• 

المتحدثون:

 •Just.innovate ,إسالم درويش – المؤسس والرئيس التنفيذي 
                         شريك، قلوبال فنتشرز

المتحدثون:

طالل األسمري –  شريك مؤسس، رائد فنتشرز• 

 •RAI ،عبدالله العرج –  رئيس مجلس إدارة

 •Impact46 ،عبدالعزيز العمران –  الرئيس التنفيذي

مدير الحوار:

ميرنا سليمان –  الرئيس التنفيذي، فنتك جالكسي• 

عربــي

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2UKAaul8SfG6ApeNRKnWrA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4jWXLd39Q9Szk7cCorDgoA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xGm6WqwjSl-rmfesfxI1lg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2UKAaul8SfG6ApeNRKnWrA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4jWXLd39Q9Szk7cCorDgoA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xGm6WqwjSl-rmfesfxI1lg
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جلسة تعريفية: التقنية المالية في األسواق المالية
يقدم دان ليباو - المدير المؤسس لشركة Lightbulb Capital وعضو هيئة التدريس في جامعة 
سنغافورة لإلدارة - جلسة تعريفية يناقش فيها كيف يمكن لمجال التقنية المالية إحداث تغييرات 

في األسواق المالية، إذ أصبح تأثير االبتكار في مجال التقنية المالية ملحوًظا في جميع جوانب 
األسواق المالية، فبإمكانه تغيير نماذج األعمال في األسواق ويسمح باألتمتة واتخاذ القرارات 

القائمة على البيانات.

جلسة تعريفية: قواعد البيانات المتسلسلة والخدمات المالية
ندعوكم لحضور جلسة تعريفية تستضيفها شركة وادي طيبة الستعراض قواعد البيانات 

المتسلسلة وحاالت استخدامها الحالية في الخدمات المالية، والتي ُتعد من أكثر المجاالت 
المتجددة والمؤثرة على مستقبل الخدمات المالية، كما ستتضمن الجلسة أيًضا عرًضا توضيحًيا 

لكيفية استخدامها في التمويل الجماعي.

حلقة نقاش: الخدمات المصرفية في 2050
حلقة نقاش تفاعلية مباشرة نجيب فيها على أسئلة حول مستقبل الخدمات المصرفية: كيف ستبدو 

الخدمات المصرفية في عام 2050؟ كيف سنستخدم الخدمات المصرفية في حياتنا اليومية؟ من سيقدم 
لنا الخدمات المصرفية؟ كما سيستعرض البنك السعودي الفرنسي التوجهات الرئيسية الناشئة في مجال 

الخدمات المصرفية وأثاره على الخدمات المصرفية في عام 2050.

المتحدثون:

دان ليبو –  عضو هيئة تدريس، جامعة سنغافورة لإلدارة• 

المتحدثون:

مايك كانينقام - رئيس االستراتيجية الرقمية، البنك السعودي الفرنسي• 

بين لويد - رئيس المنتجات الرقمية، البنك السعودي الفرنسي• 

جرانت نيفن - رئيس المجموعة الرقمية، البنك السعودي الفرنسي• 

ليدا جليبتس - خبير في التقنية المالية• 

المتحدثون:

عبدالرحمن حازم - مطور بلوكتشن، وادي طيبة• 

رغد عبدالغني - مطور بلوكتشن، وادي طيبة• 

عربــي

نجليــزي ا

نجليــزي ا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r__Qcq1TTyS9igEsN6u6oQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_84y5kLU6RhmvKsQ-y6t57w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-pTAntIJQy21f2zoHdH5GA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r__Qcq1TTyS9igEsN6u6oQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_84y5kLU6RhmvKsQ-y6t57w


األجندة

األحد 29 نوفمبر

6 ديسمبر

االثنين 30 نوفمبر

7 ديسمبر

الثالثاء 1 ديسمبر

8 ديسمبر

األربعاء 2 ديسمبر

9 ديسمبر

الخميس 3 ديسمبر 

10 ديسمبر

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

5:00م  - 4:00م 

8:00م  - 7:00م 

جلسة تعريفية: التقنية المالية والذكاء االصطناعي
ندعوكم لحضور جلسة تعريفية يقدمها جهاد العمار حول تأثير الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

وقدرتهما على إحداث ثورة في مجال الخدمات المالية وكيف ستقود مستقبل التقنية المالية.

حلقة نقاش: تجارب 3 رائدات في مجال التقنية المالية من دول مجلس 
التعاون الخليجي

ما الذي يتطلبه تطوير أعمال تقنية مالية ناجحة؟ ندعوكم لحضور حلقة نقاش تقدمها ثالث 
مؤسسات رائدات في مجال التقنية المالية من دول مجلس التعاون الخليجي حول خبراتهم 

وكما سيقدمون فيها نصائح للجيل القادم من رواد األعمال.

المتحدثون:

جهاد العمار – مستثمر ومنشئ البرمجيات والذكاء االصطناعي• 

المتحدثون:

كوثر القالف –  مؤسس، إ جمعية• 

نسيبة الراجحي –  الرئيس التنفيذي، فرص• 

ندين مزهر – شريك مؤسس، ثروة • 

مدير الحوار:

 فيصل األحمد – مساعد تطوير أعمال واستراتيجيات، خليج البحرين للتكنولوجيا المالية• 

عربــي

عربــي

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jkkhsDy9TD-QaL6dYztRbg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-vUq8jhHTk-cjTg3bQvhgw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jkkhsDy9TD-QaL6dYztRbg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-vUq8jhHTk-cjTg3bQvhgw


األجندة

األحد 29 نوفمبر

6 ديسمبر

االثنين 30 نوفمبر

7 ديسمبر

الثالثاء 1 ديسمبر

8 ديسمبر

األربعاء 2 ديسمبر

9 ديسمبر

الخميس 3 ديسمبر 

10 ديسمبر

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1:00م  - 12:00م 

5:00م  - 4:00م 

8:00م  - 7:00م 

جلسة تعريفية: مستقبل المال وظهور األصول الرقمية
ندعوكم لالنضمام إلى هنري آرسالنيان من شركة برايس والتر هاوس أحد أكثر األفراد المؤثرين 

في مجال التمويل على مستوى العالم، في جلسة تناقش نمو األصول الرقمية واألثر 
التحويلي الذي يمكن أن ينتج عنه، إذ تسعى التقنية المالية إلحداث تغيير في الخدمات المالية 

وإحداث أثر على مستقبل المال.

ورشة العمل: االعتبارات القانونية لشركات الفنتك
ندعوكم لحضور ورشة عمل تستضيفها شركة ريادة للمحاماة  لمناقشة االعتبارات القانونية الرئيسية 

التي يجب على شركات الفنتك أخذها بعين االعتبار، حيث أنه من الضروري على رائد األعمال فهم 
المشهد القانوني والمتطلبات الرئيسية عند بدأ شركة فنتك أو عند التخطيط لتوسيع نطاق أعمال 

شركته في السعودية.

 ورشة عمل: مستجدات السوق من مراكز الفنتك في الشرق االوسط
وأفريقيا الشمالية

ندعوكم لحضور ورشة عمل تستضيفها أربعة من مراكز الفنتك الرائدة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، وهم: سوق أبوظبي العالمي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وفنتك مصر، وفنتك 

السعودية، يناقشون فيها مستجدات األسواق للعام الماضي واألنشطة الرئيسية التي عملوا عليها.

المتحدثون:

هنري آرسالنيان –  خبير التقنية المالية، برايس واتر هاوس كووبرز• 

المتحدثون:

بدر العريشي –  شريك، شركة ريادة للمحاماة• 

المتحدثون:

فيشال ساتشيندران – مدير، سوق أبو ظبي العالمي• 

خالد دانش –  الرئيس التنفيذي، خليج البحرين للتكنولوجيا المالية• 

نجود المليك –  مدير مبادرة فنتك السعودية• 

د. رشا نجم - وكيل محافظ مساعد للتكنولوجيا المالية واالبتكار، قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات• 

مدير الحوار:

 •The FinTech Times ،ريتشي سانتوسدياز – رئيس منطقة الشرق األوسط وإفريقيا

ــي ــزي وعرب نجلي ا

نجليــزي ا

نجليــزي ا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uwPan7BMRhubJe1Lc7vvpw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OsnBLMUBR_GFhhgwsLqoKA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dqhEJKa_TPeSdBcJg_1nCA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uwPan7BMRhubJe1Lc7vvpw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dqhEJKa_TPeSdBcJg_1nCA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OsnBLMUBR_GFhhgwsLqoKA


األجندة

األحد 29 نوفمبر

6 ديسمبر

االثنين 30 نوفمبر

7 ديسمبر

الثالثاء 1 ديسمبر

8 ديسمبر

األربعاء 2 ديسمبر

9 ديسمبر

الخميس 3 ديسمبر 

10 ديسمبر

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1:00م  - 12:00م 

5:00م  - 4:00م 

8:00م  - 7:00م 

جلسة تعريفية: تأثير البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي على التقنية المالية
ندعوكم لالنضمام إلى جلسة تعريفية مع مختصين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جلسة 
تناقش تأثير البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في عالم التقنية المالية، حيث يدفع تسارع معدل نمو 

البيانات، وتطور التقنيات مثل: الذكاء االصطناعي إلى تطوير حلول تقنية مالية مبتكرة.

جلسة تعريفية: األمن السيبراني في التقنية المالية
 ندعوكم لحضور جلسة تعريفية يقدمها الدكتور هالل حسين - خبير في األمن السيبراني - يناقش فيها 

أهمية التوجهات المحتملة في مجال األمن السيبراني، إذ يعد هذا المجال أحد أكبر التحديات التي قد 
تواجه مستقبل الخدمات المالية.

حلقة نقاش: التقنية المالية االسالمية
انضم إلى ثالثة خبراء في مجال التقنية المالية اإلسالمية في حلقة نقاش حول ما تعنيه التقنية المالية 

اإلسالمية وتأثيرها على مستقبل الخدمات المالية، إذ يعد أحد أهم المجاالت وأكثرها تشويًقا لتطوير 
وتحسين الخدمات المالية اإلسالمية.

المتحدثون:

مصطفى فيصل أحمد - محاضر التجارة اإللكترونية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن• 

د.عرفان أحمد - أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن• 

المتحدثون:

د. هالل حسين - تقني األمن السيبراني• 

المتحدثون:

 أيمن سجيني - الرئيس التنفيذي - المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص• 

محمد السهلي - الرئيس التنفيذي، شركة وثاق • 

 •Elmangos Venture ،عبد المهيمن منسي - مؤسس

مدير الحوار:

أبي كرار - شريك، فنتك جالكسي• 

نجليــزي ا

نجليــزي ا

عربــي

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KeOFFICsTSq9ZHOk9jY37w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L2zEHo8JS3eKbsqhT7oGaQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HRD2nd9jQoCql5VX6VTimA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KeOFFICsTSq9ZHOk9jY37w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L2zEHo8JS3eKbsqhT7oGaQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HRD2nd9jQoCql5VX6VTimA
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6 ديسمبر

االثنين 30 نوفمبر

7 ديسمبر

الثالثاء 1 ديسمبر

8 ديسمبر

األربعاء 2 ديسمبر

9 ديسمبر

الخميس 3 ديسمبر 

10 ديسمبر

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

5:00م  - 4:00م 

8:00م  - 7:00م 

جلسة تعريفية: الحوسبة السحابية في التقنية المالية
ندعوكم لحضور جلسة تعريفية تستضيفها وزارة االتصاالت تقنية المعلومات حول الحوسبة السحابية 
وأثرها على تطوير مجال التقنية المالية تقدمها ليلى الجندان، إذ تمكن الحوسبة السحابية من تطوير 

األتمتة، والمنتجات والخدمات السريعة، وخلق تجربة أفضل للعمالء من خالل تقديم رؤية واضحة لهم.

جلسة تعريفية: مشروع عابر، مشروع مشترك لمفهوم العملة الرقمية
ندعوكم لحضور جلسة تعريفية يلقيها مسؤولي مشروع عابر والذي يعد مشروًعا رائًدا إلثبات مفهوم 

العملة الرقمية بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي اإلماراتي، يناقشون المتحدثون 
في الجلسة العمالت الرقمية للبنك المركزي ومشروع عابر والدروس المستفادة الرئيسية.

المتحدثون:

ليلى الجندان –  مدير أول، اوراكل• 

المتحدثون:

خلود اليامي –  مديرة مشروع عابر، مؤسسة النقد العربي السعودي• 

نجليــزي ا

نجليــزي ا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ncqAg1AQT02HmwKWLJAevQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S4Xu_-ZaTric36CX04SRMQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ncqAg1AQT02HmwKWLJAevQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S4Xu_-ZaTric36CX04SRMQ


األجندة

األحد 29 نوفمبر

6 ديسمبر

االثنين 30 نوفمبر

7 ديسمبر

الثالثاء 1 ديسمبر

8 ديسمبر
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1:00م  - 12:00م 

8:00م  - 7:00م 

ورشة عمل: كيف يمكن لشركات التقنية المالية تطوير استراتيجية استقطاب 
المواهب وكيف يمكن لألفراد تسويق أنفسهم لشركات التقنية المالية

ندعوكم لحضور ورشة عمل تستضيفها مجموعة )Cander( لعرض أساليب تطوير إستراتيجيات 
استقطاب وتوظيف أفضل المواهب في شركات الفنتك وضمان استمراريتهم، وإرشادهم 

إلبراز مهاراتهم لجهات التوظيف الُمحتملة.

جلسة تعريفية: دراسة حالة جرين سل: كيف نجح صندوق رؤية سوفت بنك 
في جلب FINTECH UNICORN إلى المملكة العربية السعودية

 ندعوكم لحضور جلسة تعريفية لمعرفة كيف استثمر صندوق رؤية سوفت بنك في جرين 
سل وكيف ساعدهم على بدأ أعمالهم في السعودية، إذ تعد جرين سل شركة رائدة في مجال 

التقنية المالية "يونيكورن" ، حيث قدمت أكثر من 150 مليار دوالر في التمويل ألكثر من 8 
ماليين عميل ومورد في أكثر من 175 دولة.

المتحدثون:

 •Cander سام كوركوران –  شريك اداري، شريك مؤسس، مجموعة

المتحدثون:

خالد البصيص - المدير االقليمي، شركة جرين سل• 

نجليــزي ا

نجليــزي ا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Uc29dFMBQPykuouFv9KTfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_loI37j2MSy2N5jxnaz5q2Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Uc29dFMBQPykuouFv9KTfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_loI37j2MSy2N5jxnaz5q2Q
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