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  الدورة الرابعة للمختبر  
 
سوق أبوظبر  العالم  يعلن عن المشاركي   المقبولي   ف

  األسواق
 
 التنظيم  والخريجي   الناجحي   بتطبيق الحلول المبتكرة ف

 

ي العالمي قِبل انضمام  • كة متخصصة ب 32المختبر التنظيمي لسوق أبوظبر المالية  التكنولوجيا شر
 جاهزة لدخول السوق من أصل  

ً
دولة منذ شهر مايو    20طلب انضمام تلقاها من    83توفر حلوال

2017 

ي برنامج المختبر التنظيمي  •
ن فن  تخري    ج الدفعة األوىل من المشاركي 

 
، اإلمارات العربية المتحدة،  ، المركز الماىلي 2019 أغسطس 25أبوظبر  ي العالمي : يرس سوق أبوظبر

ي مجال 
كات ناشئة جديدة فن ي والحائز عىل العديد من الجوائز، أن يرحب بانضمام أرب  ع شر ي أبوظبر

الدوىلي فن
كات المحلية والعالمية األرب  ع المالية إىل الدورة الرابعة من ا التكنولوجيا  . وشملت الرسر لمختبر التنظيمي

ي آي‘  من ’دي إيه بر
ً
يل نتورك‘ من سويرسا، و’إيكوفوليو‘  كال و’بوينت تشيك آوت‘ من اإلمارات، و’جبر

ي تم اختيارها من أصل 
 جاهزة لدخول  14من لوكسمبورغ؛ والب 

ً
كات توفر حلوال طلب مشاركة من شر

ي سيتم متعددة منها، السوق بمجاالت 
ي اآللية، والب  مجر التمويل المستدام واقتصاد واجهات الربط البر

. اختباره
ً
ي والسوق اإلماراتية عموما ي أبوظبر

 ا فن
 

 ، ‘ و’بيبل‘ من برنامج المختبر التنظيمي ي
ي ’ناو موبن

كب  ي العالمي عن تخّرج شر كما أعلن سوق أبوظبر
ي 
ي تأسست فن

كات الناشئة الب  كتان من الرسر ي السوق. وتعد الرسر
ي تطبيق حلول جديدة فن

ونجاحهما فن
ي 
كات الب  .  انضمت إىل مبادرةاإلمارات، ومن أوىل الرسر ي العالمي  المختبر التنظيمي لسوق أبوظبر

  
  سوق   لسلطةوب  هذه المناسبة، قال السيد ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي  

 
تنظيم الخدمات المالية ف

 : كات المتخصصة بمجال  الجديدة"نرّحب بانضمام الدفعة  أبوظبر  العالم  المالية  التكنولوجيا من الرسر
. إىل المختبر التنظ ‘ و’بيبل‘ من    يمي ي

ي القطاع مثل ’ناو موبن
كات المحلية المبتكرة فن كما يرسنا تخري    ج الرسر

 المحىلي والعالمي كونها  برنامجنا، ومساعدتها عىل تحقيق النجاح
ن  مبتكرة عىل المستويي 

ً
توفر حلوال

ي 
ي العالم الحقيق 

 . لمعالجة التحديات فن
ي العالمي إىل دعم نمو هذبدوره  و   تها يسىع سوق أبوظبر ي مسب 

كات، ويساعدها عىل تحقيق النجاح فن ه الرسر
كات الناشئة بمجال الولطالما كان  وتطلعاتها المهنية.    التكنولوجيا سوق منصة فاعلة لمساعدة الرسر

المالية عىل االبتكار، ومساعدتنا كجهات تنظيمية عىل التكيف وإعادة صياغة وتحديث المتطلبات 
 التنظيمية. 

المستخلصة من المختبر التنظيمي القدرة عىل إطالق أطر عمل   التجاربوعىل سبيل المثال، أتاحت لنا   
. تنظيمية جديدة تتعلق باألصول الرقمية والخدمات المرصفية الرقمية وخد  ن   مات المستشارين اآلليي 

ي العالمي  التكنولوجيا وباعتباره مؤسسة مالية دولية متخصصة ب الرقمية الذكية، سيواصل سوق أبوظبر
ي تواكب احتياجات المشهد الرقمي المتطور وتمكينها من 

كات الجديدة الب  دعم نماذج االبتكار والرسر
 ." ي يوفرها االقتصاد المستقبىلي

 االستفادة من الفرص الب 
 
  :   انضمت إىل الدورة الرابعة من المختبر التنظيم 

كات الب   لمحة عن الشر
 



ي  : ’دي إيه بر  آي‘ )اإلمارات(
ي اآللية والب  مجر  تدعم واجهات الربط البر

ً
ي آي‘ حلوال كة ’دي إيه بر

توفر شر
المالية إمكانية التواصل مع حسابات بنوك مستخدميها والمصادقة عىل  التكنولوجيا تتيح لتطبيقات 

  . ي
المعامالت المرصفية وإجراء عمليات الدفع والوصول إىل البيانات المرصفية خالل الوقت الحقيق 

ن أي من تطبيقات  ي آي‘، من خالل إتاحة التواصل بي  المالية والبنوك  التكنولوجيا وتسىع ’دي إيه بر
ي آلية واحدة، لدعم الجيل التاىلي من المختلفة بموج  ب تفويض أجراه العميل عبر واجهة ربط برمجر

ي   التكنولوجيا تطبيقات  
ي تتيح إمكانية إجراء المحاسبة المالية، وإعداد تقارير التصنيف االئتمابن

المالية الب 
 
ً
ونيا هولة، إضافة  وإنجاز المعامالت المرصفية بكل س، بشكل فوري، وتوفب  خدمات معرفة العميل إلكب 

 إىل الكثب  من حاالت االستخدام األخرى. 
 

كة ’بوينت تشيك آوت‘ منصة لخدمات الدفع الخاصة بنقاط   : ’بوينت تشيك آوت‘ )اإلمارات( تعد شر
داد نقاطهم   الوالء، وتحويل برامج الوالء إىل برامج ألنماط الحياة، عبر منح أعضائها فرصة كسب واسب 

ا  ء اليومية. وتعمل برامج المكافآت مع مئات التجار عبر منصة واحدة  خالل قيامهم بعمليات الرسر
دادها، وبالتاىلي تعزيز مستويات التفاعل مع العمالء. 

ويمكن    متكاملة، ما يتيح بها زيادة كسب النقاط واسب 
للتجار زيادة عدد المعامالت ومستويات اإلقبال عبر استهداف أعضاء برامج الوالء بشكل مباشر من 

ي  خالل ا
ن يتمتع األعضاء بمرونة أكبر فن ي حي 

ي توفرها ’بوينت تشيك آوت‘، فن
لخدمات المتكاملة الب 

داد   . المختلفة المنتجات والخدمات نقاطهم من خالل  اسب 
 

يل نتورك‘ )سويشا( ‘، وينصب   : ’جبر ن كة متخصصة بتطوير تقنيات ’بلوك تشي  يل نتورك‘ شر تعد ’جبر
ي 
ها عىل إنجاز التحول الرقمي فن ن ي عام  تركب 

يل نتورك‘ 2018األصول المالية التقليدية. وفن ، نفذت ’جبر
‘ )الصكوك الذكية(، بالتعاون  ن إىل جانب "مرصف الهالل" أول صفقة صكوك إسالمية بتقنية ’بلوك تشي 

 . ي العالمي ن المستثمرين   مع سوق أبوظبر  عىل تطوير منصة استثمارية لتمكي 
ً
يل نتورك‘ حاليا وتعمل ’جبر

كات الناشئة من التواصل بطرق مبتكرة لتكوين رؤوس األموال. وتهدف المنصة إىل إنجاز عمليات  والرسر
كات الناشئة، وبالتاىلي توفب  قدر أكبر من السيولة النقدية والشفافية وتوسيع  التحول الرقمي ألسهم الرسر

ي المجاالت التقنية وا
كات فن يل نتورك‘ مع الرسر لتنظيمية والمالية لتقديم نطاق الوصول. وتتعاون ’جبر

ن )  خدمات تداول األسهم الحقيقية باستخدام ، وإعادة بلورة آليات بناء ( on-chainتقنية ’بلوك تشي 
كات وتمويلها وإدارتها.   الرسر

 
ي األصول الحراجية. وتصل   : ’إيكوفوليو‘ )لوكسمبورغ(

كة ’إيكوفوليو‘ عىل تعزيز االستثمارات فن تعمل شر
ي الغابات رغم طابعه المتخصص إىل أكبر من    قيمة قطاع االستثمار 

مليار دوالر أمريكي من   100العالمي فن
ي مجال األخشاب"، وصناديق  

ي ذلك "مؤسسات إدارة االستثمارات فن
االستثمارات المؤسسية، بما فن

ة لرأس المال الخاص.  وتهدف ’إيكوفوليو‘  االستثمار العقارية، واألوراق المالية، والحيازة المباشر
اء" tokenizationستعانة بخدمات العملة الرمزية ) لال  ي "الصكوك الخرصن

( لدعم االستثمارات فن
ي الغابات قابلة للتداول  

ي الغابات، بهدف جعل االستثمارات فن
يعة اإلسالمية فن المتوافقة مع أحكام الرسر

 والتسييل النقدي. 
 

 :   تخرجت من برنامج المختبر التنظيم 
كات الب   لمحة عن الشر

 
‘  
كة ’ : ’ناو موب    قامت شر

‘ بتطوير حل رقمي لضم عمالء جدد يمكن دمجه بشكل كامل مع ناو موب 
حياة العمال الوافدين من ذوي الدخل   بمستوىتقنيات الهواتف المحمولة الخاصة بهم، بهدف االرتقاء  

ي اإلمارات. ويساعد هذا الحل العمال عىل الوصول إىل الخدمات المرصفية والح
واالت  المنخفض فن



المالية، عبر منحهم إمكانية الوصول المباشر إىل حساباتهم المرصفية وبطاقات الخصم وخدمات  
‘ عىل الهواتف الذكية ومركز خدماتها.  ي

 الحواالت المالية عن طريق تطبيق ’ناو موبن
 

‘ ي
كة ’ناو موبن ‘: "دخلت شر ي

كة ’ناو موبن ي شر
ي هذا السياق، قال إيان ديلون، المؤسس المشارك فن

برنامج   وفن
كات الناشئة المستقلة  ي العالمي منذ دورته األوىل. وباعتبارها من أوىل الرسر المختبر التنظيمي لسوق أبوظبر

 لها،  التكنولوجيا والمتخصصة بمجال 
ً
ي تتخذ من اإلمارات مقرا

ي والب  المالية عىل مستوى الخليج العربر
 للمنه

ً
كتنا، نظرا  مثالية لرسر

ً
ل المختبر التنظيمي فرصة

ّ
ي العالمي  شك ي يتبعها سوق أبوظبر

جية المتطورة الب 
ة عىل تطوير االبتكارات ضمن بيئة عمل موثوقة".  ن  وقدرته المتمب 

 
: "ساهمت   

ً
ي المختبر التنظيمي بتعزيز التقدم الذي   التكنولوجيا وأضاف قائال

ي قمنا بتطويرها فن
المالية الب 

كاء الرئي ‘ مع الجهات التنظيمية والرسر ي
ي دعم أحرزته ’ناو موبن

 فن
ً
 فاعال

ً
، ونعتقد بأنها لعبت دورا ن سيي 

ي 
ي اإلمارات، والب 

األجندة الكاملة لخدمات معرفة العميل اآلمنة وعالية الكفاءة القائمة عىل التكنولوجيا فن
كات العاملة بمجال   ها من الرسر كات الرصافة وغب  المالية   التكنولوجيا تعود بالنفع عىل العمالء والبنوك وشر

ي الدولة بش
ي المختبر التنظيمي ضمن باقة العروض   التكنولوجيا وقد قمنا بدمج    كل عام. فن

ي طورناها فن
الب 

ي 
ي اإلمارات، والب 

‘، ما أهلنا لتقديم أكبر خدمات تسجيل العمالء سالسة فن ي
كة ’ناو موبن األساسية لرسر

وبفضل    لمركزي. تتوافق بالكامل مع األطر التنظيمية المحددة من قبل مرصف اإلمارات العربية المتحدة ا
ة للمنتجات، ال شك أن ’ناو  ن ي وامتالكها خارطة طريق متمب  ي منطقة الخليج العربر

حضورها المتنامي فن
ي    الغتنام مزيد من فرص التعاون مع سوق أبوظبر

ً
‘ ستحظن بمستقبل واعد، وهي تتطلع قدما ي

موبن
 ."  العالمي

 
كة ’بيبل‘ بتطوير حل للدفع الرقمي مخصص لمستخدمي الهواتف الذكية، يستخدم   ’بيبل‘:  نجحت شر

م اآللة لتوفب  مستويات جديدة من األمن واالمتثال 
ّ
‘ وشبكة ال مركزية وتقنيات تعل ن تقنيات ’بلوك تشي 

نت، بدون الحاجة لوجود حسابات مرصفية أو بطاقات ائتمان.  اء عبر اإلنب  ي عمليات الرسر
كة وت فن م شر ن عب 

. ا’بيبل‘  ي العالمي ي سوق أبوظبر
 لحصول عىل ترخيص ماىلي كامل للعمل فن

 
اء سوق    كة ’بيبل‘: "يرسنا تعاوننا مع خبر ي هذا السياق، قال فيل رينولدز، المؤسس المشارك ومدير شر

وفن
كة مرخصة بالكامل من قب ي العالمي وفريق عمل المختبر التنظيمي لتوسيع نطاق حضورنا كرسر ل أبوظبر

ي تعزز كفاءات ’بيبل‘ التشغيلية إىل مستويات  
‘ والب  ن  إىل تقنيات ’بلوك تشي 

ً
، استنادا ي العالمي سوق أبوظبر

كات المتخصصة ب ي    التكنولوجيا محصورة بالرسر من المؤسسات الرائدة    العالمي المالية. ويعد سوق أبوظبر
ي دعم قطاع 

ي المنطقة التكنولوجيا فن
 . "المالية فن

 
كات   : "وتتخظ العديد من شر

ً
ي قيمتها الكثب  من البنوك    التكنولوجيا وتابع حديثه قائال

ي أوروبا فن
المالية فن

ي القطاع، مثل بنك ’إن
ن فن ن األوروبيي  كة ’ترانسفر وايز‘  26التقليدية. ويعمل عدد من كبار الالعبي  ‘ وشر

ي مجال خدمات وحلول الدفع عبر الهواتف الجوالة
كة وبنك ’مونزو‘، فن ، والذي يشكل نطاق تخصص شر

ق األوسط وأفريقيا تختلف بشكل  ي منطقة الرسر
ها. ولكن االحتياجات المالية للسكان فن ن ’بيبل‘ ومحور تركب 

. وتتمثل نقاط قوة    أكبر بكثب 
ً
ي هذه المنطقة توفر فرصا

ي أوروبا، كما أن السوق فن
كبب  عن مثيالتها فن

تها وإمكانية وصو  ي معرفتها وخبر
ي ذلك المشهد التنظيمي الفريد ’بيبل‘ فن

، بما فن لها عىل المستوى المحىلي
ي تواكب احتياجات بيئة  

اكات مع البنوك الب  لهذه المنطقة. وتعمل ’بيبل‘ عىل تحقيق التكامل وإبرام الرسر
 
ً
. وبعد نجاحها الالفت خالل جوالت التمويل السابقة، تقوم ’بيبل‘ حاليا العمل عىل المستوى المحىلي



كات المحلية والعالمية البارزة والمتخصصة برأس المال المغامر بإجراء مفا وضات مع عدد من الرسر
كة".   واألسهم الخاصة، لتمويل مرحلة النمو التالية للرسر

 
ي العالمي اإلطار التنظيمي المخصص واألول من نوعه عىل مستوى  ويعد المختبر التنظيمي لسوق أبوظبر

ك منظمةالمنطقة، والذي يوفر بيئة  المالية من أجل تطوير واختبار منتجاتهم  التكنولوجيا ات لرسر
 
ً
 لمتطلبات تنظيمية مصممة خصيصا

ً
ن اختبار منتجاتهم وفقا ن الناجحي  وخدماتهم. يمكن للمتقدمي 

ي المختبر التنظيمي 
ن فن ات اختباراتهم، حيث تتيح هذه الضمانات للمشاركي  الحتواء مخاطر وتأثب 

ي 
 بيئة مالئمة من حيث المخاطر وفعالة من حيث التكلفة. استكشاف وتطوير حلول مبتكرة فن

 
 – انتىه-

 
 :نبذة عن سوق أبو ظبر  العالم  

ي يوم 
ي عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال فن

، المركز الماىلي الدوىلي فن ي العالمي . وجاء 2015أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبر

ي العالمي   ل السوق جزءا محوريا إطالق سوق أبو ظبر
ّ
. كما يشك ي المجتمع الماىلي العالمي

كامتداد طبيىعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول فن

ي العالم، دورا محوري
ي قلب أحد أكبر الصناديق السيادية فن

ي فن اتيجر ي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االسب  ي من رؤية أبو ظبر
ا فن

ي كمرك ق األوسط، وأفريقيا، وجنوب ترسيخ مكانة أبو ظبر ي الرسر
، يرتبط مع االقتصادات المتنامية فن ز رائد لألعمال والتمويل عىل الصعيد الدوىلي

ي العالمي  .آسيا ي ُ سوق أبو ظبر ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبر

كات المسجلة ائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم  أعضائه من الرسر من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الرصن

ي العام ن يعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجلب  ي ثالث مجاالت  .مستقل وبنية تحتية ترسر
ي فن
ي العالمي بشكل مبدب  وينشط سوق أبو ظبر

: الخدمات المرصفية الخاصة، وإد وات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق رئيسية، هي ارة البر

، الرجاء زيارة الموقع  .المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا الحتياجات السوق ي العالمي للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبر

ي 
وبن  :لالستفسارات اإلعالمية، يرجر التواصل مع www.adgm.com اإللكب 
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