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 من الثانية الدفعة أسماء علنيأبوظبي العالمي  سوق
  التنظيمي المختبرب ل-,نضمام تأهلوا ذينال المشاركين

ـــة شركة 11 من أكثر تضــم الدفعـــة ــة محلي   المالية التكنولوجيا مجال في متخصصة وعالمي

  
  

ــة ا67مــارات دولــة أبــوظبي، ، ‘ســوق أبــوظبي العــالمي’أعلــن  – 2017 أكتــوبر 22 المتحــدة؛ العربي
ــدولي فــي أبــوظبي، عــن  ــة مــن المشــاركين أســماءالمركــز المــالي ال ــر’فــي  الدفعــة الثاني  المختب

 تــم التــيو56كة محليــة ودوليــة ناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة.  11 تضم التيو ‘التنظيمي
 سلطة موافقة على 11 ال5Cكات حصلت وقد عالمية. مشاركة طلب 22 ضمت قائمة من هااختيار 

 التكنولوجيا مجالبما يسهم في تعزيز تطويرها واختبار مدى ابتكارها في  المالية الخدمات تنظيم
  .المالية

 فــي الماليــة الخــدمات تنظــيم لســلطة التنفيــذي الــرئيسريتشارد تنغ،  السيدالمناسبة، قال  وبهذه
مــن  واســعةإيجابية  استجابة‘ التنظيمي المختبر’السنة اQPولى من  OPقت: "العالمي أبوظبي سوق

. ونشهد بالفعل نتائج استثنائية للدفعة اPــQولى، ونتطلــع قــدماً المالية للتكنولوجيا العالمي القطاع
 اQPوليــة العــروضمثل  مميزةللتوصل إلى نتائج متميزة مع الدفعة الثانية، والتي تتضمن مشاريع 

ـــOتبوالمـــدفوعات المرتبطـــة  ،المشـــّفرة الرقميـــة للعملـــة ـــول  ،الرقميـــة التعام[ والتســـويات وحل
التكنولوجيا التنظيمية، وغيرها. وجاءت طلبات المشاركة من عــدة 6ــ5كات بــارزة مــن أوروبــا وآســيا 

المبتكــرة فــي مجــال  5كاتCــلأبــوظبي العــالمي  ســوق جاذبيــةوالدول المجاورة، مما يعكس مدى 
 المختبــر’ يتضــمنمنطقــة الCــ5ق اQPوســط وأفريقيــا وآســيا. وبشــكل عــام،  فــيالتكنولوجيا الماليــة 

توســيع هــذا الفريــق  وسنواصــل ،الماليــة التكنولوجيــا مجــال فــي متخصصــة 6ــ5كة 16‘ التنظيمــي
  لتلبية احتياجات قطاع الخدمات المالية واقتصادنا ".

الي تقام تحت رعاية كريمــة مــن ســمو الشــيخ هــزاع ‘ قمة فينتك أبوظبي’هذا اhPع[Oن مع  ويتزامن
. 2017أكتــوبر  23و 22يــومي  ،بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئــيس المجلــس التنفيــذي hPمــارة أبــوظبي

 بلدان؛ تسعة من اOPبتكارات من واسعةمجموعة ‘ التنظيمي المختبر’في  11ويقدم المشاركون الـ 
  :وهم
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CreditSCRIPT عتبـــرت موريشيوس CreditSCRIPT مـــارات  أولhPمنصـــة اســـتثمار ائتمـــاني خاصـــة فـــي دولـــة ا
ــــات،  الCــــ5كة ربــــط  تتــــولىالعربيــــة المتحــــدة. واعتمــــاداً علــــى أحــــدث التقني

ضــمن  العالم حول اhPنترنت عبر القروض بمقدمي المؤسسات من المستثمرين
الصـــغيرة والمتوســـطة والCـــ5كات  الCـــ5كاتو الط[ـــOب،و ،فئـــات المســـتهلكين

 واســتناداً العقارية، ومن منصة اســتثمارية مفــردة تتــيح دخ[ــOً ثابتــاً غيــر متــرابط. 
 تســاعداPــ�لي،  الــتعلممجــال التمويــل المــنظم وتكنولوجيــا  فــيلخبرتها الفريــدة 

/أو و مخصــص آلــي مستشــار بنــاء علــى المؤسســات مــن المســتثمرينالCــ5كة 
مــع لعــب دور  ،إقــراض منصــات عبــر المخاطر لتنويع ذكية آلية ستثمارا محافظ

 خيـــاراتهم لتوســـيع يســـعون نمختـــاري قـــروض لمنشـــئيالCـــ5يك اOPســـتراتيجي 
 للتمويل
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Chynge 5كة بمثابة التزام خبيــر  تعتبر سنغافورةCصــطناعي الــذكاء بتقنيــة معــززالOPعلــى للحفــاظ ا 
 عملالضارة ل[Qموال غير الم5Cوعة. وت ا�Pثار من آمناً  العالمي الم�5في النظام

CHYNGE  ــ�لي القــادرة علــى رســم أنمــاط الســلوكPعلــى تطــوير تقنيــات الــتعلم ا
ــة للتنفيــذ PــQغراض مراقبــة عمليــات التحويــل الماليــة  واســتخ[Oص الــرؤى القابل
بهدف إدارة المخاطر وخفــض التكــاليف وضــمان اOPمتثــال بــالجودة PــQي شــخص 

 ال.معني في مجال نقل اQPمو

Equichain المملكــــــــــــــــة 
 المتحدة

العاّم  اOPكتتاب وعملياتتقاطع العروض اQPولية للعم[Oت الرقمية المشفرة  عند
أول بورصــة منظمــة مــن نوعهــا، والبنيــة التحتيــة  EQX كــونت أناPــQولي، يتوقــع 

 عتمــدتالمفضلة في السوق hPجراء عمليات اOPكتتاب العام اQPولي فــي العــالم. و
EQX  على تكنولوجيا سلسلة الكتل لتمكين المســتثمرين وإعــادة تعريــف أســواق

 رأس المال (اQPولية والثانوية)

 المملكــــــــــــــــة هللة
ــــــــــــــــــة  العربي

 السعودية

التــي أطلقــت منتجهــا  الماليــة التكنولوجيــا مجــال فــي المبتكــرة الCــ5كات إحــدى
؛ وهي منصة مدفوعات متكاملة تتخــذ مــن دول مجلــس التعــاون ‘هللة’المتميز 

الخليجي مقراً لهــا وتضــم محفظــة إلكترونيــة تتــيح إجــراء عمليــات الــدفع الســهلة 
يوميـــاً بـــين النظـــراء أو بـــين اPـــQفراد والتجـــار (البقالـــة، البتـــرول، المأكوPـــOت، ...) 

ــــد التجــــا ر بــــدون اتصــــال (وخاصــــة الCــــ5كات الصــــغيرة باhPضــــافة إلــــى تزوي
ـــول  ـــر قب ـــة عب ـــدفقاتهم النقدي ـــة دورة ت ـــhدارة ومراقب P والمتوســـطة) بالفرصـــة

 المدفوعات والدفع مبا56ة للموردين باستخدام منصة متجانسة واحدة.

NewBridge مارات دولةhPا 
ــــــــــــــــــة  العربي

 المتحدة

ــا منصــة ــيحو ،مســتهلك إلــى 6ــ5كة إلــى 6ــ5كة مــن الثــروة تكنولوجي  منصــة تت
 تحديــد وحلــول والتحلي[ــOت، البيانــات تجميــع ومحــرك متطــورة، آليــة استشــارية

القائمــة علــى الســلوك المــالي للمصــارف، ومــديري اQPصــول  قميــةالر  المخــاطر
والمؤسســـات الماليـــة فـــي منطقـــة الCـــ5ق اQPوســـط وأفريقيـــا وجنـــوب آســـيا، 

ــارة لر  ــة مخت ــة وأســواقاً دولي ــك المنطق ــة منصــة وتتعــاون مــع مصــارف تل قمن
المنصة ا�Pلية الفرنسية،  ،Fundshopثرواتها. وترتبط المنصة بم5Cوع مشترك مع 
ـــرتبط بCـــ5اكة اســـتراتيجية مـــع كـــل مـــن   Neuroprofiler(ســـنغافورة) و Mesitisوت

 (فرنسا).

Nymcard تساعد لبنان NymCard  الجميع للوصول فوراً وبأمان إلى بطاقات الدفع، بما يتيح لهــم
المشاركة في اOPقتصاد الرقمي والحد مــن النقــد عنــد التســليم فــي التجــارة عبــر 

باعتبارها تجربة محمول متكاملة يحظــى فيهــا  NymCardاhPنترنت. ويمكن وصف 
 على حصلونوي الرقمية، عميلك على تعرّف تقنيةالعم[Oء بفرصة المشاركة مع 

 PــO الــذين QPولئك النقدي الوكيل نموذج ذلك في بما التحميل خيارات من العديد
 .م�5فياً  حساباً  يمتلكون

OKLink المملكــــــــــــــــة 
 المتحدة

 

منصــة تتــيح للCــ5كات حــول العــالم القــدرة علــى تــوفير عمليــات  OKLink تعتبــر
علــى  OKLinkو°ــ5يعة وآمنــة ومنخفضــة التكلفــة. وتعتمــد  فائقــةتحويــل ماليــة 

 شفافية وقوة سلسلة الكتل لربط ال5Cكاء حول العالم.
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Pyppl مارات دولةhPا 
ــــــــــــــــــة  العربي

 المتحدة

 مستخدم مليار 1 لحواليإجراء عمليات الدفع الرقمية ‘) بيبل’(وتلفظ  Pyypl تتيح
ــة للهواتــف  علــى ‘بيبــل’ ويعتمــد. وأفريقيــا اQPوســط الCــ5ق منطقــة فــي الذكي

 جديــدة لمســتويات اPــ�لي الــتعلم وتقنية مركزية، OP ويب وشبكة الكتلة، سلسلة
 مــن الCــ5كة وتتخــذ. متميــزة رقميــة عم[ــOء تجربة تقديم مع واOPمتثال، اQPمان من

 دفــع وشــبكات مصــارف مــع وتتشــارك لهــا، مقــراً  المتحدة العربية اhPمارات دولة
 الCــ5ق منطقــة فــي الماليــة التكنولوجيــا مجــال في رائد عالمي بيئي نظام لبناء

 .وأفريقيا اQPوسط

Remitr تتيح كندا Remitr  خدمات مدفوعات عابرة للحدود، والتي تختار أكثر الطرق كفاءة من
حيث التكلفة والوقت للوصول إلى المستفيد. وتتضــمن هــذه الطــرق اســتخدام 

، فضــ[Oً عــن الم�ــ5ف التقليــدي ‘ريبــل’أو ‘ إثيريــوم’شــبكات سلســلة الكتــل مثــل 
 ‘.سويفت’وآليات النقل القائمة على نظام 

Sifr ــ5كة تعمــل الهندCوتلغــي والتســوق، التمويــل حــل عبــر النقــد تــداول تحســين علــى ال 
 المحمــــول الهـــاتف تطبيـــق ويتـــيح. اPـــ�لي ال�ـــ5اف جهـــاز OPســـتخدام الحاجـــة

 رمــز عبــر المشــاركين التجــار كافــة مــن المــال ســحب علــى القــدرة للمســتخدمين
 الخصــم بطاقــات قــراءة وأجهزة المدى قريب اOPتصال وتقنية ال5²يع، اOPستجابة

 فــي الحيويــة القياســات لتعبئــة الخطــط ووضــعت. البيــع نقــاط محطــات علــى
 بطاقــات أو المحمــول الهــاتف تطبيــق إلــى الحاجــة من التخلص لتعزيز التطبيق
 .الخصم

Yes Money تعتبر إيطاليا YM! Card™  وسيلة مبتكرة للمدفوعات، وهي حل مسبق الــدفع قــائم علــى
. اhPنترنــت شــبكة علــى كليــاً  المتكاملــة المنصــة ،KITTتقنية عالية ويحظــى بــدعم 

 مــن العم[ــOء مــن واســعة لمجموعــة نوعهــا مــن الفريــدة الخدمــة هــذه وســتتيح
 بمتطلبــات الوفــاء علــى القــدرة المتحــدة العربيــة اhPمــارات دولــة فــي الCــ5كات

 ومعالجــة الرقميــة البــرامج وإدارة التكلفة، حيث من وفاعل به موثوق دفع نظام
 علــى أعمــالهم توســع لــدعم الحقيقــي الوقــت فــي الماليــة التحويــل عمليــات

 .والدولي المحلي الصعيدين

  

 المنطقــة، فــي نوعهــا مــن اPــQولى المبــادرة ‘العــالمي أبوظبي سوق’ لـ ‘التنظيمي المختبر’ ويعتبر
متميزة  بيئةعمل تنظيمي وت5Cيعي متخصص وموجه ل5Cكات التكنولوجيا المالية، ويوفر  إطارو

 المتصــلة وحلولهــا وخــدماتها منتجاتهاتتيح ل5Cكات التكنولوجيا المالية القدرة على تطوير واختبار 
ضمن بيئة آمنة ومحكّمة تتمتع بضوابط وت5Cيعات محددة دون التعرض QPي  المالية التكنولوجياب

ــة أخــرى. وســتتيح هــذه الضــمانات للمشــاركين فرصــة استكشــاف وتطــوير ا ــاء تنظيمي ــول أعب لحل
  المبتكرة في بيئة حيوية محددة المخاطر وذات تكاليف مالية فاعلة اقتصادياً.

، أو ‘ســوق أبــوظبي العــالمي’لـــ ‘ المختبر التنظيمي’على مزيد من التفاصيل حول مبادرة  ل[Oط[Oع
 www.fintech.adgm.comبطلب المشاركة في الدفعة الثالثة، يرجى زيارة الموقع اhPلكتروني:  التقدم

  .  fintech@adgm.comأو التواصل عبر البريد اhPلكتروني: 

  انتهى

  العالمي: أبوظبي سوق عن نبذة
 في اQPعمال لممارسة أبوابه اhPمارات، دولة عاصمة في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق فتح
 كمســاهم اhPمــارة لــدور طبيعــي كامتــداد العالمي أبوظبي سوق إط[Oق وجاء .2015 عام من أكتوبر 21 يوم



ــاً  جــزءاً  الســوق يشــكّل كمــا العــالمي. المــالي المجتمــع فــي ومســؤول معتمــد ــة مــن محوري ــوظبي رؤي  أب
 فــي الســيادية الصــناديق أكبــر أحد قلب في اOPستراتيجي موقعه خ[Oل من السوق، يلعب حيث اOPقتصادية،

 يــرتبط الــدولي، الصــعيد علــى والتمويل ل[Qعمال رائد كمركز أبوظبي مكانة ترسيخ في محورياً  دوراً  العالم،
  آسيا. نوبوج وأفريقيا، اQPوسط، ال5Cق في المتنامية اOPقتصادات مع

 سوق ومحاكم المالية، الخدمات تنظيم سلطة التسجيل، سلطة وهي الث[Oث المستقلة سلطاته خ[Oل ومن
 نشــاطاتها ممارســة مــن المســجلة الCــ5كات من أعضائه العالمي أبوظبي سوق سُيمكِّنُ  العالمي، أبوظبي

 تحتيــة وبنيــة مســتقل حــاكمم ونظام عالمية، مستويات ذات تنظيمية وأطر ال5ºائب، من خالية بيئة ضمن
  العام. اhPنجليزي القانون من قواعدها تستمد ت5Cيعية
 في العالمي أبوظبي سوق ينشط النطاق، واسع مالي كمركز اتحادي قانون بموجب تأسيسه من وانط[Oقاً 

 ســوقال بــأن علمــاً  اQPصــول، وإدارة الثــروات، وإدارة الخاصة، الم�5فية الخدمات هي: رئيسية، مجاOPت ث[Oثة
ــة بدرجــة ســيتمتع ــتمكن المرونــة مــن عالي ــOق مــن لي ــد إط[  وفقــاً  الوقــت، مــرور مــع النشــاطات مــن المزي

  .والسوق ال5Cكات OPحتياجات
  

  :المالية التكنولوجيا في العالمي أبوظبي سوق والتزاماتوالتزاماتوالتزاماتوالتزامات انجازات أبرز عن لمحةلمحةلمحةلمحة

من اعتباره مركزاً مالياً دولياً ووجهة متميزة في مجال التكنولوجيا المالية، أطلق سوق أبوظبي  انط[Oقاً 
العالمي العديد من المبادرات والبرامج وال5Cاكات اOPستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق مجموعة 

اQPول من نوعه في ‘ ي الماليسوق أبوظب’ ويعتبر. 2016من اOPنجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 
منطقة ال5Cق اQPوسط وشمال أفريقيا يقوم بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص 

 محكّمة بيئة يتيح الذي التنظيمي hPطارا - * ‘المختبر التنظيمي’أطلق مبادرة و56كات التكنولوجيا المالية، 
  . وخدماتهم وحلولهم منتجاتهم واختبار لتطوير المالية التكنولوجيا لمبدعي

 جسور ثمانية تأسيس في ‘العالمي أبوظبي سوق’ نجح الماضية، الستة اQPشهر مدار وعلى اليوم، وحتى
 العابرة ال5Cاكات هذه ولعبت. بارزة تنظيمية وجهات دولية مالية مراكز مع المالية التكنولوجيا مجال في

 وشامل ومفتوح عملي عالمي كمركز الرائدة مكانتها على الحفاظ من السوق تمكين في دوراً  للحدود
 على أفريقيا وشمال اQPوسط ال5Cق ومنطقة أبوظبي في للمجتمعات خدماته يقدم المالية للتكنولوجيا

  .واسع نطاق
العمل ‘ سوق أبوظبي العالمي’من دوره كمركز عالمي في مجال التكنولوجيا المالية، يواصل  وانط[Oقاً 

منطقة ال5Cق اQPوسط وشمال أفريقيا،  فياته الدولية مع مختلف اQPطراف المعنية لتعزيز شبكة ع[Oق
لتسهيل الوصول ل[Qسواق، وآسيا، وأستراليا، والوOPيات المتحدة اQPمريكية، والمملكة المتحدة وأوروبا 

ويتفاعل ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على اOPعتراف التنظيمي. 
السوق بشكل حيوي مع كافة 56كائه، ويعمل على بناء ال5Cاكات الجديدة وتعزيز مختلف مجاOPت التعاون 

  .لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية
  

 تبلغ إجمالية مساحة على تمتد حرة مالية منطقة وهي الماريه، جزيرة في العالمي أبوظبي سوق يقع
 "فورسيزونز وشقق وفندق أبوظبي"، "روزوود فندق مثل متميزة عالمية مرافق وتتضمن ،هكتار 114

 ومتاجر كلينك"، "كليف[Oند التخص�À للمستشفى اQPمريكية المتحدة الوOPيات خارج مقر وأول أبوظبي"،
 أبوظبي احتياجات لمواكبة اQPولى الدرجة من مكتبية ومساحات "الغاليريا"، مركز في فاخرة تجزئة

 سوق مكانة ترسيخ في المرافق هذه كافة تسهم حيث الطويل، المدى على واOPقتصادية التطويرية
 حول المعلومات من للمزيد أبوظبي. العاصمة في حيوية وكوجهة دولي، مالي كمركز العالمي أبوظبي

 تويتر: على متابعتنا أو www.adgm.com اhPلكتروني الموقع زيارة يرجى العالمي، أبوظبي سوق
@adglobalmarket، @FinTechAD، FinTechAD،# إن لينكد’و:‘ ADGM  
 

 

 


