
 رحلة في عـــــــالـم رحلة في عـــــــالـم

جولــة فنتــك هــي الفعاليــة األكبــر فــي قطــاع التقنيــة الماليــة فــي الشــرق 

فعاليــة   25 مــن  أكثــر  علــى   21 فنتــك  جولــة  تشــمل  حيــث   ، األوســط 

وتســتضيف أكثــر مــن 60 متحــدث مــن الخبــراء والمختصيــن بالتقنيــة الماليــة 

ــة فنتــك 21 تركــز علــى منــح الجميــع  مــن جميــع أنحــاء العالــم. فعاليــات جول

الفرصــة لتوســيع آفــاق معرفتهــم حــول التقنيــة الماليــة.

28 نـــوفمبــــر - 9 ديـــســـمبــر

جـــــــولـة فـنـتـك 21

fintech-tour.com
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Professor, University of,
 Hong Kong

General Manager for Kingdom
 of Saudi Arabia,Visa

Engineer, Blockchain
Leaders

Head of Innovation Education,
 Lightbulb Capital

Chief Client Officer,
 10x Banking

Group Digital - Open Banking,
Banque Saudi Fransi

Dean of College of Adminstrative
and Financial Sciences, Saudi

Electronic University

Director of Business Development,
Saudi Payments

Investment Director, General Partner, Sukna
Ventures

Insurance Policy Section Head,
Saudi Central Bank

Head of Business Development
Saudi ,(Open Banking)

Central Bank

Division Head Payment Licensing,
 Saudi Central Bank

Vice Dean of School of Business
King Faisal University

Co-Founder, Sehteq

VP Strategic Projects, Insurance
House Company

Lecturer and PhD Candidate
-Finance

 Founder & CEO, Arabnet,

General Manager, Checkout
KSA  CEO, INFINITEWARE President, International

Group of Artificial
Intelelgence

Fintech Advisor
Author, Singapore

Fintech Nation
Fintech Hub Manager,

 Fintech Saudi
 General manager of Policies,

and Private sector
,enablement

Partner, Impact46 Licensing Division Manager - Finance
Companies, Saudi

Central Bank

Group Digital - Open Banking,
Banque Saudi Fransi

Group Digital - Open Banking,
Banque Saudi Fransi

Founder and CGO, Zid SVP - Head of Digital Partnerships,
,Innovation &
 Riyad Bank

Head of Fintech, PwC,
Middle Easts

Head of Group Digital,
Banque Saudi Fransi

 Director of Business Development,
 Head of Digital Product,

 Banque Saudi Fransi

Global Crypto,
Leader, PWC

SVP, Nisum International,
from Silicon Valley

Lecturer E-Commerce / Blockchain,
and Digital Entrepreneurship,

KFUPM Business School
Digital Banking and

Fintech Expert

Officer 1- Financial Technology,
Capital Market Authority

 Lead Architect, Accenture,
Economic Development Advisor,

The Fintech Times & Fintech
Power 50 & The Corporate

Group

Sandbox Expert, Saudi,
Central Bank

Co-Founder and Chief Operating,
Officer, RasMal

Company
 Co-Founder, Malaa,

زياد اليوسف معالي الدكتور 
فهد المبارك

عبدالعزيز العفالق

منصور أبوثنين نافين جوبتا عصام النهدي سعيد البحيري مؤيد الفالج علي العبيد

Founder and CEOV,
 Tarabut Gateway

Deputy for Strategic,
Partnership,

 Thiqah

Assistant Director General,
FSDP

Founder & Managing Partner
,Nama Ventures CEO & Co-founder,

Vice presedent - Business
sector, stc pay

عبدالله المؤيد نور العبدالكريم ناصر العجاجي محمد الزعبي هشام الفالح سعد المهنا

مازن الضراب عماد قشقري مايكل كانينقام بول كيروز بين لويد جرانت نيڤن

هنري آرسالنيان مارتن لويت ميلون فيسي ديريك آرس د. ليدا جليبتس محمد خالد عمر

ريان سندي علي بيلون وليد البالع دوغالس ارنر نوره اليحيى ريان القويعي

نواف  الشعالن مصطفى فيصل أحمد د. وجيهة عوض د. سارة العكلي د. منصور البراك سيف الجيبجي 

ناصر التميمي علي العريني أسعد سندي ريم الحربي أمين التاجر د. جاسم حاجي

صالح  الحماد 

يزيد الدميجي

عمر كرستيدس ڤرون ميتل نزار الحيدر معتز غوني ساره بن سعيدان

عبدالمجيد الصيخانفهد العيديجيريمي بالكيننجود المليكأحمد العنزي

معالي األستاذ 
محمد القويز

معالي المهندس
هيثم العوهلي

معالي الدكتور 
نبيل كوشك

محمد المالكي

يوسف الحرقان

باسم زبن بسمة السنيدي ريتشي سانتوسدياز بيان الغنام سلطان الحارثي رامي يحيى شربل غسطين

جايمي براديناس

جايمي براديناس

ميغيل كارديناس
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سجل اآلن

سجل اآلن 7:00 مساء    |   عربي  

لمتحدثــون: ا

 معالي الدكتور نبيل كوشك - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس االدارة، الشركة 	 
السعودية لالستثمار الجريء

سعادة األستاذ محمد المالكي - نائب المحافظ للتمويل، منشآت - الرئيس التنفيذي 	 
المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

سعادة المهندس يوسف الحرقان - الرئيس التنفيذي، مركز الوطني لنظم الموارد 	 
الحكومية

سعادة األستاذ عبدالعزيز العفالق - المدير التنفيذي، شركة المدفوعات السعودية	 
سعادة األستاذ أحمد العنزي - الرئيس التنفيذي، شركة المدفوعات الرقمية 	 

")stc pay( السعودية

ــي  ن لثا ا ــزء  لج ا الســعودية، يتضمــن  ــة فــي  لي لما ا ــة  لتقني ا ع  ــادة قطــا ــاءات مــع ق لق سلســلة 
لرئيــس  ا نبيــل كوشــك  ــور  لدكت ا لــي  ء مــع معا لقــا  21 ــة فنتــك  لجول ليــوم االفتتاحــي  ا مــن 

المهنــدس  دة  لجــريء، وســعا ا ر  لالســتثما الســعودية  الشــركة  رة  دا إ مجلــس  وعضــو  لتنفيــذي  ا
دة  لحكوميــة، وســعا ا رد  لمــوا ا لنظــم  الوطنــي  كــز  للمر لتنفيــذي  ا لرئيــس  ا لحرقــان  ا يوســف 

لتنفيــذي  ا لرئيــس  وا فــي منشــآت  للتمويــل  فــظ  المحا ئــب  نا لكــي  لما ا األســتاذ محمــد 
لــق  لعفا ا يــز  لعز عبدا ذ  األســتا وســعادة  والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت  لبنــك  المكلــف 

لرئيــس  ا لعنــزي  ا أحمــد  ذ  الســعودية، وســعادة األســتا المدفوعــات  لتنفيــذي لشــركة  ا المديــر 
. )stc pay ( الســعودية  لرقميــة  ا المدفوعــات  لشــركة  لتنفيــذي  ا

التقنيــة القــادة | سلســلة لقــاءات مــع قــادة فــي قطــاع  لقــاءات 
ــة فــي الســعودية المالي

 21 فنتــك  لجولــة  االفتتاحيــة  الفعاليــة 
الكلمة االفتتاحية ولقاءات مع قادة في قطاع التقنية المالية في السعودية

لبنــك  ا فــظ  لمبــارك محا ا لدكتــور فهــد  ا لــي  حيــة مــن معا افتتا بكلمــة   21 تنطلــق جولــة فنتــك 
ــة، وهــم:  لي لما ا ــة  لتقني ا ع  لقــاءات مــع قــادة فــي قطــا يتبعهــا سلســلة  الســعودي  ــزي  لمرك ا

ــي  ل ــة، ومعا لي لما ا الســوق  ــة  رة هىئ دا إ ــس  ــس مجل رئي ــز  لقوي ا ــي األســتاذ محمــد  ل معا
المعلومــات، وســعادة األســتاذة  يــر االتصــاالت وتقنيــة  ئــب وز نا العوهلــي  المهنــدس هيثــم 

الســعودية درة فنتــك  ــا عــام مب ــر  المليــك مدي نجــود 

لمتحدثــون: ا

معالي الدكتور فهد المبارك - محافظ البنك المركزي السعودي	 
معالي األستاذ محمد القويز - رئيس مجلس هيئة السوق المالية	 
معالي المهندس هيثم العوهلي - نائب الوزير، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات	 
سعادة األستاذة نجود المليك - مدير عام، مبادرة فنتك السعودية	 

عربي  4:00 مساء    |    األحد

نوفمبر
28

https://www.eventbrite.com/e/21-tickets-217818540117
https://www.eventbrite.com/e/217821719627
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األثنين

| مقدمــة عــن المصرفيــة المفتوحــة وأهميتهــا محاضــرة 

ــة المفتوحــة قادمــة إلــى | المصرفي حلقــة نقــاش 
الســعودية العربيــة  المملكــة 

لرقمــي ودفــع  ا لتحــول  ا المفتوحــة علــى تســريع  المصرفيــة  لخدمــات  ا أن تعمــل  المتوقــع  مــن 
نــات.  لبيا ا ئــم علــى  لقا ا د  االقتصــا

بــة  بوا لتنفيــذي ومؤســس  ا لرئيــس  ا المؤيــد،  للــه  ا عبــد  ندعوكــم لحضــور محاضــرة يقدمهــا 
علــى  وفوائدهــا   ، أهميتهــا وســبب  المفتوحــة،  المصرفيــة  تعريــف  فيهــا  يســتعرض  بــط،  ا تر

ليــة. لما ا لتقنيــة  ا وشــركات  لبنــوك  وا العمــالء 

ــام  ع النصــف األول مــن  المفتوحــة خــالل  ــة  المصرفي الســعودي إطــالق  ــزي  لمرك ا ــك  لبن ا ــزم  يعت
لــي. لما ا ع  القطــا لدعــم تطــور   2022

لريــاض،  ا الســعودي، وبنــك  كــزي  لمر ا لبنــك  ا نقــاش نســتضيف فيهــا  ندعوكــم لحضــور حلقــة 
يناقشــون فيهــا  برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز حيــث  ر  لحــوا ا بــط، ويديــر  ا تر بــة  وشــركة مــالءة، وبوا

لــذي  ا ثيــر  لتأ وا الســعودية  بيــة  لعر ا المملكــة  فــي  بالمســتقبل  المفتوحــة  المصرفيــة  شــكل 
لــي لما ا ع  القطــا ســتحدثه علــى 

المتحــدث:

 عبدالله المؤيد - الرئيس التنفيذي والمؤسس، بوابة ترابط	 

لمتحدثــون: ا

عماد قشقري - نائب رئيس الشركات الرقمية واالبتكار، بنك الرياض	 
عبدالله المؤيد - الرئيس التنفيذي والمؤسس، بوابة ترابط	 
علي العريني - الشريك المؤسس، شركة مالءة	 
ريان القويعي - مدير تطوير األعمال )المصرفية المفتوحة(، البنك المركزي السعودي	 

المحــاور:

بول كيروز - مدير التقنية المالية، برايس ووتر هاوس كوبرز	 

4:00 مساء    |   

7:00 مساء    |   

نوفمبر
29

سجل اآلن

سجل اآلن

عربي  

عربي  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ALdSNkezTUiK4g8Gl3YgLw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JOpYiamaQ6GXA-A8YLe9sQ
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االول االولاألسبوع  األسبوع 

الثالثاء

ــر ــر: تغيي ــداع وطريقــة التفكي ــز ثقافــة اإلب | عوامــل تحفي محاضــرة 
اللعبــة فــي الخدمــات الماليــة قواعــد 

| المدفوعــات تســيطر علــى العالــم: كيــف غيــرت  محاضــرة 
الناشــئة كل شــيء التقنيــة 

ــع! للجمي ــداع متســع  االب فــي 
المحاضــر فــي جامعــة ســنغافورة  يــس،  ر آ عليــة يقدمهــا ديريــك  ندعوكــم لحضــور محاضــرة تفا

لتغييــر  إرشــادات عمليــة  بتــل، يســتعرض فيهــا  كا ر فــي اليتبولــب  االبتــكا تعليــم  ئيــس  رة ور لــإدا
ــة. لي لما ا لخدمــات  ا ر داخــل شــركات  ــكا االبت فــة  ثقا ــز  ي ر وتعز االفــكا

المحاضــرة ــه  ب ــذي ســتبدأ  ل ا ــي  للنشــاط تفاعل حضــر نفســك 

بمــا فيهــا   ، ــا تن ــب حيا ن ــع جوا ــم علــى جمي ل لعا ا ــذي يشــهده  ل ا الســريع  لرقمــي  ا لتحــول  ا ــر  يؤث
ليوميــة.  ا تنــا  لعناصــر األساســية فــي حيا ا حــد  أ لتــي تمثــل  المدفوعــات وا عمليــات 

لتقنيــة  وا ر  لالبتــكا لمــي  لعا ا لرئيــس  ا لكيــن  با جيريمــي  يقدمهــا  محاضــرة  لحضــور  ندعوكــم 
لتــداول  ا المدفوعــات لدورهــا فــي عمليــة  تجــاوز  يناقــش فيهــا  بــي مورجــان،  ليــة فــي جــي  لما ا

لرقميــة. وا األساســية  تنــا  مجتمعا بيــن  بــط  ا لر ا لتكــون  ئــع  لبضا وا للســلع  لتجــاري  ا لتبــادل  وا

المتحــدث:

 ديريك آرس - رئيس قسم تعليم االبتكار، اليتبولب كابتل	 

المتحــدث:
جيريمي بالكين - الرئيس العالمي للمدفوعات واالبتكار وتنمية الشركات، جي بي 	 

مورجان

12:00 مساء    |   

4:00 مساء    |   

نوفمبر
30

سجل اآلن

سجل اآلن

انجليزي

إنجليزي

التأمينيــة: الموجــة القادمــة لالبتــكار التقنيــة   | حلقــة نقــاش 
فــي الخدمــات الماليــة

أن  المتوقــع  المنطقــة، ومــن  حلــه األوليــة فــي  يــزال فــي مرا لتأميــن ال  ا ع  ر فــي قطــا االبتــكا
لتقليــدي. ا ــر مــن شــكله  تغي أن  نها  عــدة مــن شــأ رات وا ــكا بت ا ع  القطــا يشــهد هــذا 

للتأميــن، وشــركة رســن،  لتعاونيــة  ا نقــاش نســتضيف فيهــا شــركة  ندعوكــم لحضــور حلقــة 
ثيرهــا  وتأ لتأمينيــة،  ا لتقنيــه  ا تعريــف  فيهــا  ليســتعرضوا  صحتــك  وشــركة  أكسنتشــر،  وشــركة 

ــة. المنطق ــن فــي  لتأمي ا ع  ــى قطــا عل

لمتحدثــون: ا
منصور أبوثنين - الرئيس التنفيذي - قطاع المركبات، شركة التعاونية للتأمين	 
مؤيد الفالج - الرئيس التنفيذي، شركة رسن لتقنية المعلومات	 
سيف الجيبجي - الشريك المؤسس، شركة صحتك	 
باسم زبن - مدير هيكلة البرامج، أكسنتشر	 

المحــاور: 
 رامي يحيى -  نائب الرئيس للمشاريع االستراتجية،	 

شركة بيت التأمين مؤسس ومقّدم، بودكاست تكمين

سجل اآلن7:00 مساء    |    عربي  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LkSeA5ppSSSPtOqyTBr-vw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_l_BI9C2ySIqqJmRZmFoXYQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bNMA5KltQz--Y0tR9S20ug
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األربعاء

ــة للبنــوك المركزيــة | آخــر التطــورات فــي العمــالت الرقمي محاضــرة 
)CBDCS ( العالميــة 

البيانــات المتسلســلة  أيــن تســتخدم قواعــد   | محاضــرة 
فــي الخدمــات الماليــة؟

لمــال.  ا تغييــر مســتقبل  علــى  لقــدرة  ا لمًيــا ولديهــا  عا زخًمــا  لرقميــة  ا يــة  المركز لبنــوك  ا ُعمــالت  تكتســب 
لتمويــل علــى مســتوى  ا المؤثريــن فــي مجــال  د  ــر األفــرا كث أ حــد  أ ندعوكــم لحضــور محاضــرة يقدمهــا 

ــرز، يســتعرض  ــر هــاوس كوب برايــس ووت ــة فــي شــركة  لي لما ا ــة  لتقني ا ــر  آرســالنيان خبي ــري  ــم، هن ل لعا ا
لمــال. ا ــه لمســتقبل  تعني ــذي  ل ا ــا  ــة وم لرقمي ا ــة  ي المركز ــك  لبن ا ــة  ُعمل ــر تطــورات  خ آ ــا  فيه

ــم  يت ــي  لت ا ــدة  ع لوا ا ــات  لتقني ا ــر  كث أ ــدة مــن  ح المتسلســلة وا ــات  ن لبيا ا ــد  ع ــة قوا تقني ــد  تع
ليــة. لما ا لخدمــات  ا عــدة مجــاالت فــي  تطويرهــا كمــا تطبــق فــي 

تقنيــة  تطبيقــات  بعــض  فيهــا  يســتعرض  غســطين  شــربل  يقدمهــا  محاضــرة  لحضــور  ندعوكــم 
القطــاع. مســتقبل  علــى  ثيرهــا  وتأ ليــة  لما ا لخدمــات  ا فــي  المتسلســلة  نــات  لبيا ا عــد  قوا

المتحــدث:

هنري آرسالنيان - خبير التقنية المالية، برايس ووتر هاوس كوبرز	 

المتحــدث:

شربل غسطين - مهندس، بلوكشين ليدرز 	 

12:00 مساء    |   

4:00 مساء    |   

ديسمبر
01

سجل اآلن

سجل اآلن

انجليزي

عربي

ــة ــة للخدمــات المالي التحتي ــة  البني ــكار فــي  | االبت ــاش  ــة نق حلق
ــة  لبني ا ــا فــي  يًض أ ــن  المســتهلك ولك ــه  ج توا ــي  لت ا لتطبيقــات  ا ليــس فقــط فــي  ر  ــكا يحــدث االبت

ليــة.  لما ا لخدمــات  ا فــي  المســتخدمة  لتحتيــة  ا
ليــن،  الســعودية، وشــركة  المدفوعــات  نقــاش نســتضيف فيهــا شــركة  ندعوكــم لحضــور حلقــة 

لبنيــة  ا لــذي يحــدث فــي  ا ر  االبتــكا يناقشــون فيهــا  ريبــل، وشــركة راس مــال حيــث  ووشــركة 
القطــاع. تطويــر  تدعــم  وكيــف  المملكــة  فــي  ليــة  لما ا للخدمــات  لتحتيــة  ا

لمتحدثــون: ا

 محمد خالد عمر - مدير إدارة تطوير األعمال، شركة المدفوعات السعودية 	 
هشام الفالح - الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس، شركة لين	 
نافين جوبتا - مدير عام ريبل في جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا، ريبل	 
ناصر التميمي - شريك مؤسس والمدير التنفيذي للعمليات، شركة راس مال	 

المحــاور:    

 ريتشي سانتوسدياز - مستشار التنمية االقتصادية، فنتك                              	 
تايمز وفنتك باور 50 وكوربرت قروب

سجل اآلن7:00 مساء    |    إنجليزي

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aR9vjEFMQF6Wap0kyohpOQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_APEbHeYmQAqSWV9kp2kpYg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8KI3ouJSRDSwyMq1b3yVXQ
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| مــا المحفــز للمســتويات القياســية لالســتثمار  حلقــة نقــاش 
ــة؟ ــة المالي التقني فــي قطــاع 

التقنيــة | الفــرص الواعــدة لقطــاع  حلقــة نقــاش 
ــة ــة فــي المنطق المالي

ــة  لتقني ا ر فــي شــركات  ر قياســي مــن االســتثما ــة ضــخ مقــدا الماضي الســنة  شــهدنا خــالل 
المســتثمرين.  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــن  الســعودية  ليــة  لما ا

نمــا فينتشــر،  عــد فينتشــر، وشــركة  لنقــاش نســتضيف فيهــا شــركة وا ا ندعوكــم لحضــور حلقــة 
يناقشــون  ــث  لجــريء حي ا ر  الســعودية لالســتثما الشــركة  ر  لحــوا ا ــر  وشــركة ومــن ســبارك، ويدي

ليــة. لما ا لتقنيــة  ا ع  قطــا لمســتقبل  يعنيــه  ومــا  ر  االســتثما توجــه 

األعمــال،  بنمــاذج  رعة، مدفوعــة  متســا بوتيــرة  المنطقــة  فــي  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا تتطــور 
لجديــدة.  ا ئــح  للوا وا لتقنيــات،  وا

ــة  لتقني ا ع  ــن فــي قطــا المؤثري ر  ــا كب 4 مــن  ــا  ــة نقــاش نســتضيف فيه ــم لحضــور حلق ندعوك
الســنيدي  جــر وبســمة  لتا ا د وأميــن  لحمــا ا ــح  ل لبــالع وصا ا الشــرق األوســط، وليــد  ليــة فــي  لما ا

ويســتعرضون  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  قطــا تقــود  لتــي  ا لرئيســية  ا لتوجهــات  ا فيهــا  يناقشــون  حيــث 
ليــة. لما ا لتقنيــة  ا ر فــي  عــدة لالبتــكا لوا ا لفــرص  ا

لمتحدثــون: ا

 محمد الزعبي - مؤسس وشريك إداري، نما فنتشرز	 
فهد العيدي - المدير اإلداري، مركز أرامكو لريادة األعمال )واعد( 	 
 نور العبدالكريم - نائب الرئيس للشراكات االستراتيجية ، ثقة	 

عضو منصة ومن سبارك

المحــاور: 

ريان سندي - مدير إدارة اإلستثمار، الشركة السعودية لالستثمار الجريء	 

لمتحدثــون: ا

 وليد البالع - شريك عام، سكنى فنتشرز	 
أمين التاجر - الرئيس التنفيذي، انفنت وير	 
صالح الحماد - المدير التنفيذي لتبادل المصرفية المفتوحة في السعودية	 

المحــاور:

 بسمه السنيدي - شريك، تأثير المالية	 

4:00 مساء    |   

7:00 مساء    |   

سجل اآلن عربي  

عربي  

الخميس

ديسمبر
02

سجل اآلن

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Sw_94KSXQwiwJcZb3FT89A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__KhAKFDbRpeLEAGP0zZ6Zg
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ــي الرقمــي ــة الشــمول المال | أهمي محاضــرة 

التقنيــة الماليــة وتأثيرهــا علــى مســتقبل   | حلقــة نقــاش 
ــة التجزئ قطــاع 

ليــة.  لما ا لتقنيــة  ا ع  لتطويــر قطــا لرئيســية  ا لعوامــل  ا حــد  أ لرقمــي  ا لــي  لما ا الشــمول  يعــد 
ــز، يســتعرض  لين أور ــو  ني ــة  ــا أســعد ســندي محاضــر فــي جامع ــم لحضــور محاضــرة يقدمه ندعوك

الشــمول  تعريــف  لرقمــي، مــن ضمنهــا  ا لــي  لما ا بالشــمول  المتعلقــة  فيهــا جميــع األمــور 
ثيــره. لرقمــي، ومخاطــره، وتأ ا لــي  لما ا

ئــة  لتجز ا ع  ليــة وقطــا لما ا لخدمــات  ا بيــن  الفاصلــة  الخطــوط  ليــة علــى دمــج  لما ا لتقنيــة  ا تعمــل 
ر والعمــالء.  للتجــا المســتخدم  بــة  تجر تغييــر  خــالل  مــن 

، وشــركة تشــيك أوت، وشــركة طويــق  ا ر تمــا ندعوكــم لحضــور حلقــة نقــاش يشــارك فيهــا شــركة 
ــة  لي لما ا ــة  لتقني ا ــا  أحدثته ــي  لت ا ــرات  لتغيي ا ــر  كب أ ــا  ــث يناقشــون فيه ــت حي ن ــرب  ع ر  ــوا لح ا ــر  وتدي

بيــة  لعر ا المملكــة  ئــة فــي  لتجز ا ع  لتغييــرات لمســتقبل قطــا ا تعنيــه هــذه  ئــة ومــا  لتجز ا ع  فــي قطــا
السعودية.

المتحــدث:

 أسعد سندي - محاضر، قسم المالية، جامعة نيو أورلينز	 

لمتحدثــون: ا

عبدالمجيد الصيخان - الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، شركة تمارا	 
سعيد البحيري - الرئيس التنفيذي، شركة طويق الدولية	 
ريم الحربي - مدير عام، تشيك أوت في المملكة العربية السعودية 	 

المحــاور:

 عمر كرستيدس - المؤسس والرئيس التنفيذي، عرب نت	 

4:00 مساء    |   

7:00 مساء    |   

سجل اآلن

سجل اآلن

عربي  

عربي  

األحد

ديسمبر
05

األســبوع الثاني

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aJsp-YwFRXOPdFrgo_a5mw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ww5cbZZcQaKGAXHU-DhNAQ
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محاضرة | نظرة عامة على منظومة التقنية المالية في السعودية

التمويــل التمويــل الالمركــزي، ومســتقبل   | محاضــرة 

المملكــة. فــي  رعة  متســا بوتيــرة  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا تتطــور 
لعكلــي  ا رة  لدكتــورة ســا لبــراك وا ا لدكتــور منصــور  ا ندعوكــم لحضــور محاضــرة يقدمهــا 

لتقنيــة  ا عــن منظومــة  مــة  لــذي يقــدم لمحــة عا ا وا المنشــور مؤخــًر بحثهــم  يســتعرضون فيهــا 
الســوق. لتطــورات األساســية فــي  الســعودية وا بيــة  لعر ا المملكــة  ليــة فــي  لما ا

ليــة.  لما ا لخدمــات  ا تغييــر وتحويــل  لقــدرة علــى  ا  )DeFi ( كــزي  الالمر لتمويــل  ا لــدى 
عــد  أحمــد، محاضــر متخصــص فــي قوا ندعوكــم لحضــور محاضــرة يقدمهــا مصطفــى فيصــل 

لملــك فهــد  ا رة األعمــال فــي جامعــة  دا إ كليــة  رة اإللكترونيــة فــي  لتجــا المتسلســلة وا نــات  لبيا ا
نترناشــيونال مــن وادي  إ لرئيــس األول فــي نيســوم  ا ــب  ئ نا ــت  لوي ــن  ت ر ــرول والمعــادن، وما للبت

تنــا  حيا فــي  تــه  وتطبيقا الالمركــزي  لتمويــل  ا مفصــل  بشــكل  سيســتعرضان  حيــث  الســيليكون، 
. ليوميــة ا

لمتحدثــون: ا

د. منصور البراك - عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية، الجامعة السعودية اإللكترونية	 
د. سارة العكلي - وكيلة كلية إدارة األعمال، جامعة الملك فيصل	 

لمتحدثــون: ا

مصطفى فيصل أحمد - محاضر التجارة اإللكترونية / قواعد البيانات المتسلسلة 	 
وريادة األعمال الرقمية، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مارتن لويت - نائب الرئيس األول، نيسوم إنترناشيونال من وادي السيليكون	 

12:00 مساء    |   

4:00 مساء    |   

سجل اآلن

سجل اآلن

عربي  

إنجليزي  

اإلثنين

ديسمبر
06

| توجــه شــركات الخدمــات الغيــر ماليــة لقطــاع حلقــة نقــاش 
الماليــة التقنيــة 

لدعــم  لتطــور حلــواًل  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  لكبيــرة لقطــا ا ليــة  لما ا غيــر  لخدمــات  ا تتوجــه شــركات 
أنشطتها. 

 stc ( الســعودية  لرقميــة  ا المدفوعــات  فيهــا شــركة  نســتضيف  نقــاش  حلقــة  لحضــور  ندعوكــم 
لتوجــه  ا لهــذا  المحفــزة  يناقشــون فيهــا األســباب  زد حيــث  بــاي، وشــركة  نــون  pay(، وشــركة 

ــة. لي لما ا ــة  لتقني ا نحــو  عــات  القطا تقــارب  ــى  ل إ ــؤدي  ي وكيــف 

لمتحدثــون: ا

 سعد المهنا - نائب الرئيس قطاع األعمال، شركة المدفوعات الرقمية السعودية 	 
)stc pay(

علي العبيد - مدير تنفيذي، شركة نون للمدفوعات الرقمية	 
مازن الضراب - مؤسس ومدير النمو، شركة زد 	 

المحــاور: 

معتز غوني - مدير عام السياسات ودعم القطاع الخاص،                                    	 
وحدة التحول الرقمي 

سجل اآلن7:00 مساء    |    عربي  

األســبوع الثاني

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sRa2JwNTRnKq2XMHsnURmA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gysQBwBFR7OgDX2wvgqeAg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lwPxYm-8QFyl5on8PKqkZw
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الثالثاء

تحتــاج  التأمينيــة: كل مــا  التقنيــه   | محاضــرة 
التأمينيــة التقنيــة  أن تعرفــه عــن 

ــذكاء االصطناعــي وأثرهــا ل ا ــات  | تطبيق محاضــرة 
ــة علــى الخدمــات المالي

القــادم مــن نمــاذج  | الجيــل  حلقــة نقــاش 
الرقميــة المصرفيــة  الخدمــات 

لتقنيــات ونمــاذج األعمــال  ا خــالل اســتخدام  لتأميــن مــن  ا ع  لتأمينــة تعريــف قطــا ا لتقنيــة  ا تغيــر 
ع.  القطــا لهــذا  جــدد  أطــراف  لدخــول  فــة  لجديــدة، باإلضا ا

ــث  ــك نيشــن، حي ــاب ســنغافورة فنت كت ــف  ــل مؤل ــا ڤــرون ميت ــم لحضــور محاضــرة يقدمه ندعوك
لتأمينيــة. ا لتقنيــه  ا حــول  لمعرفتــه  تحتــاج  مــا  كل  فيهــا  يســتعرض 

ــات.  ع الشــركات والقطا ــل  ــى تحوي در عل ء االصطناعــي قــا ــذكا ل ا
عــي  ء االصطنا لــذكا ا ئيــس جمعيــة  ر جــي  لدكتــور جاســم حا ا ندعوكــم لحضــور محاضــرة يقدمهــا 

ء  ــذكا ل ا ــى تطبيقــات  ء االصطناعــي، ونظــرة عل ــذكا ل ا ــا  يناقــش فيه ــث  ــن، حي لبحري ا فــي 
عــي. ء االصطنا لــذكا ا لــذي ســيحدثه  ا ثيــر  لتأ ليــة، وا لما ا لخدمــات  ا عــي فــي  االصطنا

المصرفيــة  لخدمــات  ا لتتوافــق مــع مجــاالت مثــل  جــذري  تغييــر  المصرفيــة بمرحلــة  لخدمــات  ا تمــر 
ليــة فــي األنشــطة األخــرى.  لما ا لخدمــات  ا المصرفيــة كخدمــة ودمــج  لخدمــات  المفتوحــة وا
ليــدا  لفرنســي ودكتــورة  ا الســعودي  لبنــك  ا نقــاش نســتضيف فيهــا  ندعوكــم لحضــور حلقــة 

ــث يســتعرضون  ــة، حي لرقمي ا ــة  المصرفي ــات  لخدم ا ــال  ا فــي مج ــًر ثي تأ د  ــرا ــر األف كث أ ــد  ح أ ــس  جليبت
ثيــر  لتأ تندمــج وا أن  لتــي يمكــن  ا لرقميــة  ا المصرفيــة  لخدمــات  ا نمــاذج  لقــادم مــن  ا لجيــل  ا فيهــا 

عــام. أن تحدثــه علــى االقتصــاد بشــكل  لــذي يمكــن  ا

المتحــدث:

ڤرون ميتل - مؤلف، كتاب سنغافورة فنتك نيشن	 

المتحــدث:

د. جاسم حاجي - رئيس، المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي	 

لمتحدثــون: ا

د. ليدا جليبتس - رئيس قسم عالقات العمالء، 10x بانكينج	 
مايكل كانينغهام - رئيس اإلستراتيجية الرقمية والمسؤول الرقمي،                  	 

البنك السعودي الفرنسي
جرانت نيفن - مدير المجموعة الرقمية، البنك السعودي الفرنسي	 
ميلون فيسي - المجموعة الرقمية، المصرفية المفتوحة، البنك                	 

السعودي الفرنسي
بين لويد - مدير المنتجات الرقمية، البنك السعودي الفرنسي	 

12:00 مساء    |   

4:00 مساء    |   

7:00 مساء    |   

ديسمبر
07

سجل اآلن

سجل اآلن

سجل اآلن

انجليزي

عربي

انجليزي

األســبوع الثاني

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XLILYR5-RdqLNDrW2ClZnA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DejC7M5eR4GlHDlAPGFDJw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hfkIV5XnRhaMpTYuF-SG6Q
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األربعاء

REGTECH( واإلشــراف  ــي ) ــم التقن ــة التنظي | أهمي محاضــرة 
)SUPTECH ( التقنــي 

التقنيــة الماليــة مــن قبــل  | تشــريعات قطــاع  حلقــة نقــاش 
ــة ــة الســوق المالي ــزي الســعودي وهيئ البنــك المرك

ا أساســًيا فــي  ــًر م أ  )SupTech ــي ) لتقن ا RegTech( واإلشــراف  ــي ) لتقن ا ــم  لتنظي ا ــر  يعــد تطوي
ــي أفضــل.  ل ــر نظــام ما ــة وتطوي لي لما ا ــة  لتقني ا ع  دعــم نمــو قطــا

ــا  لمًي ــن عا المعروفي د  ــروا ل ا ــد  ح أ ــر  ن ر أ لبروفيســور دوغــالس  ا ــا  ــم لحضــور محاضــرة يقدمه ندعوك
ــه  تعني ــا  ــي، وم لتقن ا ــي واإلشــراف  لتقن ا ــم  لتنظي ا ــة  ــا أهمي يناقــش فيه ع،  القطــا فــي هــذا 

ليــة. لما ا لخدمــات  ا لمســتقبل 

الســعودية.  بيــة  لعر ا المملكــة  فــي  ر  ا باســتمر ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  قطــا فــي  لتشــريعات  ا تتطــور 
الســوق  الســعودي وهيئــة  لمركــزي  ا لبنــك  ا نقــاش نســتضيف فيهــا  ندعوكــم لحضــور حلقــة 

خــر  آ ذلــك  بمــا فــي  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا لدعــم نشــاط  اتهمــا  در ليــة يســتعرضون فيهــا مبا لما ا
لتنظيمــات  وا ئــح  للوا وا ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ومختبــر  لتشــريعية  ا لتجريبيــة  ا لبيئــة  ا فــي  المســتجدات 

ليــة. لما ا لتقنيــة  ا بأنشــطة  لخاصــة  ا لُمصــدرة  ا

المتحــدث:

دوغالس ارنر - بروفيسور، جامعة هونغ كونغ	 

لمتحدثــون: ا

نورة اليحيى - رئيسة قسم سياسات التأمين، البنك المركزي السعودي	 
نواف الشعالن - مدير شعبة تراخيص المدفوعات، البنك المركزي السعودي	 
سلطان الحارثي - مدير شعبة التراخيص، قطاع شركات التمويل، البنك          	 

المركزي السعودي
بيان الغنام - خبير في البيئة التجريبية التشريعية، البنك المركزي السعودي	 
ساره بن سعيدان - أخصائي أول، التقنية المالية، هيئة السوق المالية	 

12:00 مساء    |   

7:00 مساء    |   

ديسمبر
08

سجل اآلن

سجل اآلن

انجليزي

عربي

األســبوع الثاني

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kPY2TBZpS1GevpTtCSkdFg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3FKEzgaIR9GtCrXnhn34Dg
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الخميس

ــة فــي العصــر الرقمــي | المصرفي محاضــرة 

ــة، الدوافــع  ــة المالي التقني ــي  | تبن ــة نقــاش  حلق
الماليــة التقنيــة  لقطــاع  الخفيــة 

المصرفــي.  ع  القطــا لرقمــي فــي  ا لتحــول  ا دة  لتقنيــة قيــا ا تواصــل 
لعوامــل  ا عــوض حيــث تســتعرض فيهــا  لدكتــورة وجيهــة  ا ندعوكــم لحضــور محاضــرة تقدمهــا 
القطــاع، وأهميــة  تطــور  لرقميــة، وكيفيــة  ا المصرفيــة  لخدمــات  ا علــى  تؤثــر  لتــي  ا لرئيســية  ا

للعمــالء. ــدة  ــة جي ب تجر ء  ــا بن

لتقنيــة  ا لحلــول  العمــالء  تبنــي  ليــة بعالقــة طرديــة مــع مســتوى  لما ا لتقنيــة  ا ع  تبــط نمــو قطــا ير
ليــة.  لما ا لتقنيــة  ا ع  نمــو قطــا رع  تســا اد  ز لتبنــي  ا زاد مســتوى  فكلمــا  ليــة،  لما ا

درة فنتــك  لــي، ومبــا لما ا ع  القطــا مــج تطويــر  برنا نقــاش نســتضيف فيهــا  ندعوكــم لحضــور حلقــة 
العمــالء  ــي  تبن ــة  ــث يناقشــون فيهــا مفهــوم وأهمي ، وشــركة هــال حي ــزا الســعودية، وشــركة في

كبــر  أ بشــكل  العمــالء  تبنــي  لدعــم  لجتهــا  معا يجــب  لتــي  ا لرئيســية  ا لتحديــات  وا ليــة،  لما ا للتقنيــة 
الســعودية. بيــة  لعر ا المملكــة  فــي  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  فــي قطــا

المتحــدث:

د. وجيهة عوض - خبيرة في الخدمات المصرفية الرقمية والتقنية المالية	 

المتحــدث:

سعادة األستاذ زياد اليوسف - وكيل المحافظ للتطوير والتقنية،                          	 
بنك المركزي السعودي

سعادة األستاذ يزيد الدميجي - وكيل الهيئة للشؤون االستراتيجية 	 
والدولية، هيئة السوق المالية

لمتحدثــون: ا

ناصر العجاجي - مساعد مدير عام، برنامج تطوير القطاع المالي	 
علي بيلون - مدير عام فيزا في السعودية	 
عصام النهدي - الرئيس التنفيذي، هال	 

المحــاور:

 نزار الحيدر - مدير مركز التقنية المالية، فنتك السعودية	 

4:00 مساء    |   

7:00 مساء    |   

ديسمبر
09

سجل اآلن

سجل اآلن

عربي

عربي

سجل اآلن

21 الختاميــة لجولــة فنتــك  الكلمــة 

عربي8:00 مساء    |   

األســبوع الثاني

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RbT33g9-SmGzn5hDNAk4LQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fr-hPQWfRYOVI5BuDKbpNA
https://www.eventbrite.com/e/21-tickets-217831308307


16     |    جميع الحقوق محفوظة - فنتك السعودية 2021 ©

لتعــاون  با الســعودي  لمركــزي  ا لبنــك  ا أطلقهــا  درة  مبــا هــي  الســعودية  فنتــك 
لــي  لما ا ع  القطــا تطويــر  مــج  برنا مظلــة  تحــت  ليــة  لما ا الســوق  هيئــة  مــع 
بيــة  لعر ا المملكــة  فــي  )فنتــك(  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  قطــا تطويــر  عمليــة  لدعــم 
بيــة  لعر ا المملكــة  تحويــل  فــي  الســعودية  فنتــك  طمــوح  يتمثــل  الســعودية. 
بمنظومــة  تتميــز  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  قطــا فــي  ر  لالبتــكا وجهــة  لــى  إ الســعودية 

ومســؤولة. مزدهــرة 
تطويــر  عمليــة  دعــم  خــالل  مــن  ذلــك  تحقيــق  لــى  إ الســعودية  فنتــك  تســعى 
لقــدرات  ا ء  وبنــا ليــة  لما ا لتقنيــة  ا ع  قطــا لنمــو  الالزمــة  لتحتيــة  ا لبنيــة  ا
أعمــال  د  روا ودعــم  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا شــركات  تتطلبهــا  لتــي  ا والمواهــب 

تطّورهــم. حــل  مرا مــن  مرحلــة  كل  فــي  ليــة  لما ا لتقنيــة  ا

رة: ــا ي ز المعلومــات يرجــى  ــد مــن  للمزي
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