
 

 

 تقدم حلولاً مبتكرة للتكنولوجيا الماليةودولية  محلية شركات 10

سوق لمختبر التنظيمي لمن ا اختيار المشاركين في الدورة الثالثة

 أبوظبي العالمي
 

 

العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، كشف سوق أبوظبي : 2018سبتمبر  11أبوظبي، 

شركات إماراتية ودولية ناشئة للمشاركين في الدورة الثالثة من "المختبر  10اليوم عن اختيار 

 المالية التنظيمي"، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي تتيح لشركات التكنولوجيا

بتكرة ضمن بيئة آمنة ومحكم، وذلك بعد تلقي الناشئة تطوير واختبار حلولها التكنولوجية الم

 من شركات محلية وعالمية ناشئة. اً طلب 36عدد قياسي من طلبات المشاركة بلغ السوق ل

 

شركة ناشئة تعمل حالياً ضمن "المختبر التنظيمي" من  16إلى وسينضم المشاركون الجدد 

شركات التكنولوجيا المالية المشاركين في الدورتين الماضيتين، ما يرفع العدد الإجمالي ل

شركة تعمل على تطوير حلول مبتكرة  26الناشئة المشاركة في "المختبر التنظيمي" إلى 

لخدمات وتطبيقات التكنولوجيا المالية. وتنحدر الشركات الناشئة الجديدة المشاركة في 

كينيا،  أخرى تشمل من دولة الإمارات ودول بشكل رئيس الدورة الثالثة للمختبر التنظيمي

  وسنغافورة، والهند، والمملكة المتحدة.

 

: وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي

بمبادرة "المختبر التنظيمي"  كبيراً  محلياً ودولياً  العامين الماضيين اهتماماً لمسنا خلال "

من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة داخل وخارج الإمارات. متنامية طلبات مشاركة وتلقينا 

ونتطلع للترحيب بالمشاركين في الدورة الجديدة والعمل معهم لتطوير حلول مبتكرة تشمل 

التمويل، والدفع والتأمين وغيرها، بما يعود بالنفع على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 الإمارات والمنطقة بشكل عام". وتطوير خدمات القطاع المالي في دولة

 

عمل ضمن سوق أبوظبي العالمي على بالوأضاف: "يؤكد اهتمام هذه الشركات المبتكرة 

كبيئة متكاملة لاحتضان شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الجاذبية المتزايدة للسوق 

الشرق الأوسط وتزويدها بالتسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس وجودها في أسواق 

ويعد "المختبر التنظيمي" حالياً أحد أنجح البيئات التنظيمية للشركات الناشئة  وأفريقيا وآسيا.

مميزة تلبي احتياجات وابتكار وتقديم حلول جديدة التزامنا بفي المنطقة، ونحن سنواصل 

 ي".قطاع الخدمات المالية في الدولة والمنطقة وتدعم نمو واستدامة اقتصادنا الوطن

 

تنج بأن سوق أبوظبي العالمي، وبعد النجاح الكبير للدورات الماضية من المختبر  وأوضح

، سيفتح خلال الربع الأول من العام القادم الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية التنظيمي

 التنظيمي".الناشئة المحلية والدولية لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من "المختبر 

 



في الدورة الثالثة من "المختبر التنظيمي" لسوق  الجدد المشاركين قائمة  ويأتي الإعلان عن

الدورة الثانية من قمة أبوظبي أبوظبي العالمي بالتزامن مع استعداد السوق لتنظيم 

 بمشاركة متحدثين وخبراء من سبتمبر الجاري، 17للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" يوم 

 برز قادة القطاع المالي المحلي والعالمي.أ

 

 :"المختبر التنظيمي"قائمة الشركات المشاركة في الدورة الثالثة من 

 

 وهي شركة شركة "أكسيليريتد دروداونز" للتمويل الإسلامي، دولة الإمارات :

يارها مؤخراً كأحد تتكنولوجيا مالية ناشئة تركز على التمويل الإسلامي، وتم اخ

. المتأهلين لمنصة جامعة نيويورك أبوظبي "ستارت إيه دي" للابتكار وريادة الأعمال

بين آلية إلكترونية لإجراءات دفعات الفواتير المبكرة وعملت الشركة على تطوير 

. وتوفر منصة الشركة العديد من المزايا لشركات الصغيرةالمؤسسات والموردين من ا

إدارة الرقمية للفواتير، وتحليل البيانات، والإدارة التي تعزز كفاءة الأعمال مثل ال

الاستراتيجية لأنظمة المعلومات، والتجارة الدولية، وأوامر الشراء، وعروض الأسعار 

 التنافسية.

 

 ركاءتتيح للش رقمية خاصة تمويل منصة: وهي شركة "بيدوين تشين"، دولة الإمارات 

 ومعاملات ومالية تجاريةاجراء تسويات  نوالمقرضي الأعمال رجال من نالتجاريي

 المال رأس وتمويل ،الفواتير  احتسابيشمل  بما الأجل، قصير المال رأس تمويل

 "الموزعة"الدفاتر المحاسبية  شبكة على المعاملات بتشفير المنصة وتقوم. العامل

 الذاتي. لتنفيذللبرمجة الرقمية وا قابلة ذكية عقودتدعمها 

 

  ،"الأسواق في الشركات نمو: تتمثل مهمة الشركة في تسريع كينياشركة "بيت بيسا 

 التكاليف تقليل على تعمل الخزانة لإدارة مبتكرة حلول تطوير خلال من الحدودية

 في الشركة إطلاق تمو. الرقمي البيني التشغيل إمكانية ودعم الكفاءة وتحسين

 ،ولوكسمبورغ ،ولندن ،لاغوس مدن في مكاتب حالياً  ولديها نيروبي،العاصمة الكينية 

 .وداكار  ،ومدريد

 

 والحفظ الوصاية خدمات" ترست بلوك" تطور: شركة "بلوك ترست"، دولة الإمارات 

 والهند أفريقيا وشمال الأوسط الشرق في المشفرة العملات أصول عبر الرقمية

. الجغرافيةالمواقع  ومتعدد فائقة بدرجة مؤمن رقمي قبو خلال من آسيا شرق وجنوب

 التنظيم عالي رقميًا شريكًا وهي تعد أبوظبي، في للشركة الرئيس المقر يقع

 العائلة، والمكاتب المالية، وغير المالية للمؤسسات المالية الناحية من والشفافية

 وتتمثل. والعملاء الأفراد وصناديق المعاشات، الاستثمارية والسيادية، والصناديق

 العملات لسوق المزود الموثوق لخدمات الائتمان الرقمية تكون أن في الشركة رؤية

 وعروض رموز الأمان. على منصات "البلوك تشين"، القائمة المالية والأوراق المشفرة،

 

 



  وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على تمكين المقرضين أون"، الهند كريدت"شركة :

. وستعمل العميل" ومنح القروضمن جذب العملاء واجراء عمليات التقييم و"معرفة 

الشركة من خلال تطبيق تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي باختبار التحسينات 

 التي يمكن أن تحققها منصتها في سوق القروض الإماراتي.

 

 على  قائم ذكي تسوية : وهي شركة تقدم نظامشركة "لوسيد باي"، دولة الإمارات

 الفندق لضيوف النظام اع الضيافة، حيث يسمحمنصة "البلوك تشين" لخدمة قط

 سوار من خلال الفندق في الراحة ووسائل والأنشطة الخدمات مقابل بالدفع المالي

 يقوم النظام بتسجيل معلومات. و الرقمية المحفظة أو "لوسيد باي" نوع من المعصم

ويقلل  الاحتيال مخاطر من يقلل مما ضمن منصة "البلوك تشين"، معاملة كل عن

 مع الكامل مجويتمتع النظام بقابلية الد. نزاعات الدفعات لحل المستغرق الوقت

 .الفندق خارج المشاركة والأماكن الفندق، في الموجودة البيع ونقاط الدفع أنظمة

 

  إلكترونية  : وهي شركة تتخصص في توفير حلولنس"، دولة الإمارات"إكسبشركة

. كما للمحاسبة والفوترة وإدارة النفقات للشركات الصغيرة والمتوسطة وذكية شاملة

 حسابال لمحاكاة الشحن لإعادة قابلة مقدًما مدفوعة بطاقةتتيح الشركة استخدام 

، بما يسمح للمتعاملين، وخاصًة المتعاملين المستقلين والشركات الصغيرة مصرفيال

لاستكمال عمليات  الأموال تحويل تعملياوالمتوسطة الغير مرخصة بنكياً، بتنفيذ 

 .والشركاء لموردينالدفع المالي ل

 

وهي شركة تعمل على تطوير حلول : شركة "وورلد ريزيرف ترست"، المملكة المتحدة 

مبتكرة تتيح للشركات العامة والخاصة امكانية المشاركة في منصة التداول التجاري 

 رقمية عملةوسيكون لمنصة الشركة  "دفاتر الحسابات الموزعة".التي تدعم تقنية 

 لمشتري، بما يتيح للطرفين االورقية العملات مقابل المنصة لمستخدمي مملوكة

 .المالي للتبادل كوسيلة الرقمية العملة باستخدام وبيع شراء عمليات إجراء والبائع

 

 وهي شركة قائمة على تقنية "البلوك تشين" تركز شركة "إكسن فين"، سنغافورة :

. ولدى الشركة بنية "بلوك تشين" الدوليين والتمويل التجارةخدماتها على أنشطة 

 والتمويل التجارة في القصورمتدرجة وآمنة ومرخصة وقادرة على التغلب على أوجه 

ابرام و مؤسسات اجراء عمليات التسوية في الوقت الحقيقي،وتتيح لل، العالمي

 اتفاقيات العقود الذكية عبر الحدود. 

 

 وهي منصة إلكترونية تتيح للمتعاملين المقارنة بين : شركة "يلا كومبير"، دولة الإمارات

ن، ومقدمي القروض وخدمات أفضل عروض الحسابات المصرفية، وبطاقات الائتما

 بطلب تقدموال أفريقيا، وشمال الأوسط الشرق منطقة التأمين عبر الإنترنت في

والمزيد من  وسيارات، وقروض، ائتمان، وبطاقات مصرفية، حسابات على للحصول

دول بالمنطقة، حيث قدمت العديد من  وتقدم المنصة خدماتها في تسعة .الخدمات

الخدمات المبتكرة عبر الإنترنت لأسواق الإقراض والتأمين. وستقوم الشركة باختبار 

 تقنية تحسينات باستخدام الائتمانية، وأداة لتقييم النقاطأداة لمقارنة عروض التأمين 



 وعلوم التطبيقات المفتوحة برمجة واجهات استخدام خلال من تطويرها يتم داخلية

 .البيانات

 

، كأول 2016قد أطلق "المختبر التنظيمي" في نوفمبر كان سوق أبوظبي العالمي  يذكر أن

وشمال أفريقيا لدعم وتمكين شركات  مبادرة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط

تطوير واختبار تتيح عبر توفير منصة متكاملة  ، وذلكالتكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة

الحلول والخدمات المالية المبتكرة ضمن بيئة محكمة وآمنة بشكل اقتصادي على مدار 

اطر، والاستفادة من عامين في إطار ضوابط تنظيمية محددة ونهج مبنى على الحد من المخ

 الخدمات الرقمية بما يعزز الابتكار في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات والمنطقة.

 

للمزيد من المعلومات حول مبادرة "المختبر التنظيمي" أو تقديم طلب المشاركة في الدورة 

أو مراسلة البريد  www.fintech.adgm.comالقادمة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني 

 .fintech@adgm.comالإلكتروني 

 

 

 –انتهى  -

 

 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

الإمارات العربية المتحدة، ممارسة سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة  بدأ

وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من  .2015أكتوبر من عام  21أعماله رسمياً في يوم 

رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي 

الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، كمركز رائد للمال والأعمال على 

 وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات 

الواقع في مدينة تضم أحد أكبر  المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق

الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على 

النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

ظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة الثروات، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبو

عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد 

 قواعدها من قانون العموم الإنجليزي. 

امين متتاليين بجائزة وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لع

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في 

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

http://www.fintech.adgm.com/
mailto:fintech@adgm.com


ساحة ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على م

كلم مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات  1.14هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء 

  www.adgm.com زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

  Hajer.AlTenaiji@adgm.com الإلكتروني: البريد
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