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 خبر صحفي
 يعتبر أكبر مركز مختص في التكنولوجیا المالیة في الشرق األوسط وشمال أفريقیا

لیج "خ التكنولوجیا المالیة يطلقانواتحاد  مجلس التنمیة االقتصادية 
    البحرين للتكنولوجیا المالیة"

  
وقیع تالیوم عن  "اتحاد التكنولوجیا المالیة"أعلن مجلس التنمیة االقتصادية و، 2017** أكتوبر  -المنامة 

شاريع مالذي سیحتضن بیئة دعم شاملة لتطوير  "خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة" وإدارةاتفاق إلنشاء 
 .األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا وكون ھیسوا المالیة تكنولوجیالخدمات وحلول 

 
 مساحته وتصليقع "خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة" في مبنى "أركابیتا" الواقع في خلیج البحرين، و

 سیتیح المجال ، حیثالقادمخالل شھر فبراير  لهاعمأبدأ ين أ. ومن المتوقع قدم مربع 10,000إلى أكثر من 
الناشئة الستغالل ھذه المساحة لتطوير واختبار حلولھا والشركات أمام الشركات المالیة التقلیدية 

مكاتب مزودة مستفیدة من  ،)Sandbox(المبتكرة، ومن بینھا تلك المسجلة ضمن البیئة الرقابیة التجريبیة 
المحلیة والدولیة  اتاالبتكار لدعم مثالیاً  ، مما يجعله مركزاً ةعمل مشترك مساحاتو ،حديثة مرافقب

  .في مجال التكنولوجیا المالیةوالشركات الناشئة 
 

في  "اتحاد التكنولوجیا المالیة“ ـل" وھي شركة تابعة للتكنولوجیا المالیة البحريناتحاد وقد تم تعیین "
الً عن دمج ، فضتھاوالتقنیة إلدارالرقمیة تطبیق الحلول ، والبیئة الحاضنةوتشغیل إنشاء بھدف  ةسنغافور

ولوجیا تكنفي العديد من منصات التكنولوجیا المالیة، ومن ضمنھا  "خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة"
 تكنولوجیاال مجاالت لوجیا التنظیمیة وغیرھا منوالتكنوتكنولوجیا التأمین، وتشین"،  سلسلة الكتل "بلوك

" شبكتھا الواسعة في نیويورك، وسنغافورة والبحرين لتعزيز التكنولوجیا المالیةاتحاد تتیح ". وسالمتخصصة
 .ة""خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیالتعاون وتبادل األفكار أمام األعمال الناشئة التي سیتم احتضانھا في 

 
ويعد قطاع التكنولوجیا المالیة أحد أھم القطاعات الفرعیة التي يركز مجلس التنمیة االقتصادية على 

ية توفر فرصاً استثماررئیسیة  قطاعاتتطويرھا ضمن استراتیجیته الستقطاب االستثمارات في خمسة 
االتصاالت، والخدمات مھمة وھي قطاعات الخدمات المالیة، والصناعة التحويلیة، وتكنولوجیا المعلومات و

  والسیاحة. اللوجستیة وخدمات النقل
 

"يسرنا  :بھذه المناسبة سعادة السید خالد الرمیحي الرئیس التنفیذي لمجلس التنمیة االقتصاديةال وق
 مركزكالمملكة مكانة تعزيز في الستفادة من خبراتھم ل اتحاد التكنولوجیا المالیةمع  تناأن نعلن عن شراك

ثیرة، كفي المنطقة التكنولوجیا المالیة قطاع قدمھا يلفرص التي إن ا .لتكنولوجیا المالیةافي  اقلیمي
 ".الحیوي لالبتكار في ھذا القطاع امركزلالستفادة من ذلك لتكون قدرة ولدى البحرين ال

 
 وأضاف الرمیحي قائالً:

یمیة بیئة تنظالتي تسندھا بیئة العمل المناسبة نوفر أن  من الضروريفإنه حقیق ھذا الھدف، من أجل ت"و
)، والتي تسمح للعمالء Sandbox( الرقابیة التجريبیةلبیئة مؤخرا لتنظیم اإن إطالقنا ووبنیة تحتیة مثالیة. 

يظھر مدى الدعم المتاح لشركات التكنولوجیا المالیة بجمیع أحجامھا ، باختبار أفكارھم وحلولھم المصرفیة
 في المملكة."
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يسرنا العمل مع لتكنولوجیا المالیة: "ا مؤسس مشارك في اتحاد جیربین فیسرالسید قال من جانبه و
ج البحرين خلیسیعزز . التكنولوجیا المالیةفي كمركز  مكانة البحرين تطويرفي  االقتصاديةمجلس التنمیة 

وبفضل الدعم القوي من الحكومة  التعاون بین شركائنا.وريادة األعمال و ،االبتكار من للتكنولوجیا المالیة
 ثقة  على، فإننا دوليالمستوى المتطورة على بنیة تحتیة تواجد و ،ومصرف البحرين المركزي ،البحرينیة

لیة على للتكنولوجیا المامركز ك تعزيز مكانة البحرين ة سیساھم في خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیبأن 
 ."مستوى المنطقة

 
تقدم : "للتكنولوجیا المالیة البحريناتحاد رئیس مجلس إدارة میسان جالل المسقطي السید وقال 

خدمات التكنولوجیا المالیة األكثر طلباً وجدارة بالثقة في منطقة الشرق األوسط. وھي البحرين الیوم 
ن متكري التكنولوجیا المالیة لمب  من الخدماتكامالً مت اً م عرضقدالذي يالمركز المالي اإلقلیمي الوحید 

اضنة حبیئة ناجحة  لتحقیقلمكونات الرئیسیة بشكل استراتیجي ا البحرين وقد وفرت .دافرواالشركات ال
لبنیة لتكنولوجیا المالیة، وإدخال االتنظیمیة لالبنك المركزي  لوائحبما في ذلك ، داعمة للتكنولوجیا المالیةو

إطالق خلیج البحرين  خرھاآ، وأمازون لخدمات االنترنتشركة التحتیة التكنولوجیة المتقدمة من خالل 
 ".لضمان نجاحھا من ھذه المبادرة ولن ندخر جھداً  ألن نكون جزءاً  نتطلعلتكنولوجیا المالیة. ونحن ل
 

عدد من الشركاء  الشراكة معقد تأسس ب "لتكنولوجیا المالیةلخلیج البحرين "تجدر اإلشارة إلى 
 ومؤسساتمصرف البحرين المركزي  مندعم قوي ب، ووالدولي اإلقلیميعلى المستويین المؤسسین 

 . أخرى مالیةوحكومیة 
 

 # انتھى #
 

 للمزيد من المعلومات:
 مجلس التنمیة االقتصادية 

  17589966ھاتف: 
 Khalid.jamal@bahrainedb.comبريد إلكتروني: 

Isa.mubarak@bahrainedb.com 
  

 مالحظات للمحررين
 البحرين -نبذة عن مجلس التنمیة االقتصادية 

 
البحرين ھیئة مسؤولة عن جذب االستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات  -االقتصادية مجلس التنمیة 
 تعزيز بیئة االستثمار في المملكة. التي من شأنھا

  
ويحرص المجلس على جعل البحرين بیئة استثمار جاذبة، من خالل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة 

على دعائم االقتصاد في المملكة وتحديد الفرص والقطاع الخاص والمستثمرين لتسلیط الضوء 
   االستثمارية لتنمیتھا.

  
ويركز مجلس التنمیة االقتصادية على عدد من القطاعات االقتصادية التي تستفید من المزايا التنافسیة 
 للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مھمة وھي قطاعات الخدمات المالیة، والصناعة التحويلیة، وتكنولوجیا

 . والسیاحة المعلومات واالتصاالت، والخدمات اللوجستیة وخدمات النقل
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 البحرين، يرجى زيارة الموقع االلكتروني -لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمیة االقتصادية 

www.bahrainedb.comحول البحرين يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني ، ولمعرفة المزيد من المعلومات 
www.bahrain.com. 

 
 خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیةنبذة عن 

 
مبنى ي ف للتكنولوجیا المالیة في الشرق األوسط رائدال مركزال - خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیةيقع 

قابلة لاو ،ذكیةالمالیة المبادرات التكنولوجیا ، وسیوفر المركز حاضنات لدعم البحرينمملكة أركابیتا في 
 ع، واألنشطة المنسقة، والفرصيرل مختبرات االبتكار، وبرامج التسمن خال على األسواق تأثیرالللتطوير و

 التعلیمیة والمنصات التعاونیة.
 

 ،تشركاوال ،والمؤسسات المالیة ،مع الھیئات الحكومیة كيالمالیة شرلتكنولوجیا لخلیج البحرين 
شركات و ،ورأس المال االستثماري اإلعالم،ووكاالت  ،والجمعیات ،والجامعات ،االستشارية اتلمؤسسوا

مجموعة كاملة من المشاركین في السوق المالیة وأصحاب بذلك  یكونل ناشئةالتكنولوجیا المالیة ال
لتكنولوجیا المالیة في الشرق ا ة أعمالبیئ تطويرنؤمن بالشراكة والتعاون ل بدورنا ونحن .المصلحة معاً 

 األوسط.
 

 يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني، خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیةللمزيد من المعلومات عن 
http://bahrainfintechbay.com  

 
 اتحاد التكنولوجیا المالیةنبذة عن 

 
ھدف ت لخلق وتشغیل البیئة الحاضنة والداعمة للتكنولوجیا المالیةمؤسسة  اتحاد التكنولوجیا المالیةيعد 
 التكنولوجیا المالیة. بیئة أعمالع يروتس ،والتفاعل ،تعزيز التنمیةإلى 

 
 ،في السوق، بما في ذلك الھیئات الحكومیة المصلحةأصحاب بین  نالتعاوعزز ياتحاد التكنولوجیا المالیة 

 وفرتأن التكنولوجیا يمكن أن ب ؤمنونالذين ي والمبتكرين ،والمستثمرين ،والشركات ،والمؤسسات المالیة
 المالیة. قطاع الخدماتللقیمة مضافة 

 
مج براو لألبحاث،مختبر و، نقدم خدمات حضانة الشركات، لتكنولوجیا المالیةتنا الحاضنة لمن خالل منص
ات ذالمالیة التكنولوجیا موارد و الوصول إلى األدوات التحلیلیةخدمة عن توفیر  ع، فضالً اريتسريع المش
 البنیة التحتیة لتعزيز الخدمات المالیة.في  أساسي عنصرأن التكنولوجیا المالیة ھي ب ؤمنالصلة. ونحن ن

 
-http://www.fintech يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني، المالیةاتحاد التكنولوجیا للمزيد من المعلومات عن 

consortium.com   	
	


