
  

 که رشدی مثبت دارند  ۲۰۲۲برتر فعال در حوزه رگ تک در سال آپهفت استارت 
 

 

 

 رگ تک چیست؟

نظارتی)(فناوری  تک  رگ حل  های  راه  فناورانهبه  میهای  اطالق  نیز ای  و  رگوالتوری  فرآیندهای  تسهیل  به  منجر  که  شود 

می آن  رگشود.  ارتقای  داردفناوری  را  این  قابلیت  حوزهتک  از  بسیاری  در  عالوهکه  گردد.  عرضه  رگوالتوری  با    های  این،  بر 

ها به تکنکته جالب اینجاست که پیدایش رگ  . اماهای این حوزه هستیمپیشرفت فناوری هر ساله شاهد ظهور استارتاپ

 های تطبیق و در نتیجه فشارهای نهادهای نظارتی اتفاق افتاده است. دلیل رشد نمایی در هزینه

بهبود  دهند، بهبود، ساده سازی و خودکار سازی فرآیندهای درونی خود را هایی که پیشنهاد میهای نظارتی با راه حلفناوری

 باشد.  ۲۰۲۵میلیون دالری تا سال    ۱۶تک در مسیر رسیدن به ارزش  شود، بازار نسبتا جوان رگینی میب پیشبخشند.  می

این، بر  کارها    عالوه  و  کسب  ورود  ادامه  حوزهبا  این  میپیش   به  سال  بینی  تا  صنعت  این  ارزش  که    ۲۱٫۷۳به    ۲۰۲۷شود 

اند، رشد قابل توجهی داشته  های اخیر در سال  تک را کههای حوزه رگآپی از استارتله حاضر برخمیلیارد دالر برسد. در مقا

 دهیم. ها مورد بررسی قرار میبه همراه حوزه فعالیت آن

 



  

 

 Chainanalysis   

  www.chainanalysis.com  :سایت

 ٪ ۲۴۰۰: ساله   ۵میزان رشد 

 ۲۰۱۴: تاسیس سال  

 : نیویورک مکان 

 ) Eمیلیون دالر (سری  ۳۶۶٫۶: تامین مالیمیزان 

فعالیت: استارت  معرفی  راهاین  دهنده  ارائه  ضدحلآپ  نیز  های  و  بالکحلراهپولشویی  برای  یرسک  تشخیص  چین  های 

ها در قالب  موسسات مالی و آژانسهای رمز نگاری،  آپ محصوالت مطابق با ارزهای دیجیتال را به شرکتاست. این استارت

خدمات از  وسیعی  نظارت  طیف  تمامی  تقيربا  تراکنشکه  بر  را  میها  بر  در  را  دیجیتال  ارزهای  می گیرد،  های  هم ارائه  دهد. 

 دهد.  کشور خدمات را ارائه می ۷۰آپ به مشتيران موجود در بیش از اکنون این استارت

 

 

 

 

 
Quantexa 

  www.quantexa.com:  سایت

 ٪ ۹۱۱: ساله   ۵میزان رشد 

 ۲۰۱۶: سال تاسیس 

 : لندن مکان 

 ) Dمیلیون دالر (سری  ۲۴۱: تامین مالیمیزان 

فعالیت:   استارتمعرفی  شرکتآپ  این  مشتری به  شناخت  جمله  از  خدماتی  مقررات،  با  انطباق  حوزه  در  مختلفی  های 

(KYC)  راه ضدحلو  یرسک(AML)پولشویی  های  محاسبات  می،  ارائه   ... و  اعتباری  یک  های  قالب  در  خدمات  این  دهد. 

های ارائه کند. تاکنون راه حلکمک می  هاه مشتيران در تصمیم گیریو ب  ،گیردها انجام میبرای تجزیه و تحلیل دادهپلتفرم  

 

http://www.chainanalysis.com/
http://www.quantexa.com/


  

های دولتی ارائه شده است. مطابق  ها، بیمه و سازمانه طور خاص به بانککشور و ب  ۷۰شده توسط این شرکت به بیش از  

   است.  ٪۹۹پلتفرم   این گزارش این شرکت، میزان دقت در محاسبات

 

 
 

Tessian 

 www.tessian.com:  سایت

 ٪ ۴۲۵۰: ساله   ۵میزان رشد 

 ۲۰۱۳: سال تاسیس 

 : لندن مکان 

 ) Cمیلیون دالر (سری  ۱۳۲٫۶: تامین مالیمیزان 

فعالیت:   را کاهش  کند تا یرسکآپ به کسب و کارها کمک میاین استارتمعرفی  های مبروط به خطای انسانی در ایمیل 

ت ها، و سایر خطراآپ برای جلوگیری از حمالت فیشینگ، نشت تصادفی دادهدهند. پلتفرم "امنیت الیه انسانی" این استارت

شرکت است.  شده  همانند  طراحی  پیشرو  پلتفرم    Gubraو    Hill Dickinson  ،Evercoreهای  برای    Tessianاز 

 کنند. ساده سازی فرآیند انطباق ایمیل استفاده می

 

 

 

Ascent  

   /https://www.ascent.io : سایت
 ٪ ۶۰: ساله   ۵میزان رشد 

 ۲۰۱۵: تاسیس سال  

 شیکاگو  مکان:

 ) Bمیلیون دالر (سری   ۲۹٫۴: تامین مالیمیزان 

فعالیت:   استارتمعرفی  بانکآپ،  این  مالی،  کارهای  و  کسب  برای  را  ابری  افزاری  شرکتنرم  شرکتها،  و  حقوقی  های  های 

می ارائه  دارایی  میمدیيرت  قادر  را  کابرران  پلتفرم  این  فعالیتدهد.  تا  و  سازد  کرده  ردیابی  را  داخلی  تشخیص  های  فرآیند 

میلیون دالر درآمد کسب   ۵آپ ساالنه تا این استارتشود که تخمین زده می تعهدات قانونی برای تجارت خود را خودکار کنند. 

 کند.

 

 

http://www.tessian.com/
https://www.ascent.io/


  

 

 

 

 

ComplyAdvantage 

 ٪ ۵۳۵: ساله   ۵میزان رشد 

  www.complyadvantage.com :سایت

 ۲۰۱۴: سال تاسیس 

 : لندن مکان 

 ) C(سری  میلیون دالر ۱۰۸٫۲: میزان تامین مالی

ها دهد. این راه حلهای ضد پولشویی را به موسسات مالی ارائه میلآپ مستقر در لندن راه حن استارتای : معرفی فعالیت

نیروی انسانی   ۲۰۰آپ هم اکنون ای. این استارتاز غبرال و نظارت مشتيران گرفته تا بینش رسانه ،طیفی از خدمات هستند

       دهد.شرکت را پوشش می  ۱۰۰۰کشور و بیش از  ۲۰۰دارد و خدمات آن 

 

 CyberGRX 

 ٪ ۴۲۶: ساله   ۵میزان رشد 

  www.cybergrx.com:  سایت

 ۲۰۱۵: سال تاسیس 

 آميرکا  : دنور مکان 

 ) Dمیلیون دالر (سری  ۹۹: ان تامین مالیمیز 

کند تا  ها کمک میهاست و به سازمانهای امنیت سایبری برای شرکتحلآپ ارائه دهنده راه  این استارت:  معرفی فعالیت

این خدمت  کنند.  دوری  ثالث  شخص  خطرات  به استارت  از  که  است  یرسک  مدیيرت  برای  افزار  نرم  یک  معرفی  شامل  آپ 

کشرکت و  ارزیابی  و  بندی  اولویت  شناسایی،  در  میها  کمک  سایبری  احتمالی  خطرات  استارتاهش  این  عنوان کند.  به  آپ 

 

http://www.complyadvantage.com/
http://www.cybergrx.com/


  

استارت توسط  بهتيرن  فناوری  مکان  The tech tribuneآپ  بهتيرن  از  یکی  عنوان  به  توسط  و  کار  برای   built inها 

Colorado  .انتخاب شده است 

 

Hawk:AI 

٪ ۳۳: ساله   ۵ رشد زانیم  

  www.hawk.ai:تیسا 

۲۰۱۸: س ی تاس  سال  

خ یمون : مکان   

 ) A ی(سر  دالر  ونیل یم ۱۰: یمال  نیتام زانیم

 تا  کندیم  کمک  یمال  یهاشرکت  به  که  است  یواقع  زمان  در   هاتراکنش  بر   نظارت  مپلتفر   کی  آپاستارت  نیا :  تیفعال  یمعرف

پولشو  ی(کالهبردار   مجرمانه  یها تیفعال   به  کمک   یبرا  هاآن  یاصل  محصول.  کنند  اجتناب  آن  از   و  کرده  ییشناسا   را )  یی و 

  یبرا   شرکت  نی ا  یاصل  محصول  ،خالصه  طور   به.  است  شده  یطراح  یمال  یانطباق   یندهایفرآ   بهبود  در   خود  انمشتير

 . دارد درآمد ۹۹٫۹ ماهانه متوسط طور  به آپاستارت  نی ا. است یانطباق یمال یندهای فرآ بهبود به  کمک انمشتير

 

 

 

 

6clicks 

٪ ۳۲۰۰: ساله   ۵رشد  زانیم  

  www.6clicks.com:تیسا 

۲۰۱۹: س ی تاس  سال  

ملبورن : مکان   

 ) ی بذر  مرحله ( دالر  ونی لیم ۹٫۶: یمال  نیتام زانیم

اتیفعال   یمعرف مد  ستمی س  کی آپ  استارت  ن ی :  م  سک یر  ت ير یعامل  ارائه  را  انطباق  برا   ،دهدیو  مشکالت   یکه  با  مقابله 

خط   تيریمد  ،یز یانجام مم  یبرا   6clicks  یاز مجموعه ابزارها   توانندیها مشده است. شرکت  یمرتبط با انطباق طراح

 



  

د  سکیر   تير یمد  ی خودکارساز   ها،یمش موارد  ا  گر یو  کنند.  ماستارت  نی استفاده  ادعا  هوش    کندیآپ  با  انطباق  موتور  که 

 برابر بهبود بخشد.   ۱۴نقشه انطباق را تا  ییکارا تواندیها مآن ی مصنوع
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