
 

 

 بيان صحفي

 

تشين الموثوقة بلوكالرابطة الدولية لتطبيقات وسوق أبوظبي العالمي 

في منطقة الشرق وجود للرابطة يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس 

 األوسط وشمال إفريقيا

وقع سوق أبوظبي العالمي والرابطة الدولية لتطبيقات  - 2021 نوفمبر 24أبوظبي، االمارات، 

في منطقة الشرق األوسط وشمال  لرابطةل لتأسيس وجود( مذكرة تفاهم INATBA) بلوكتشين الموثوقة

 والخاص. الحكوميتعزيز التعاون بين القطاعين وإفريقيا 

الحدث األبرز للتكنولوجيا المالية في  ضمن فعالياتالعالمي عن الشراكة الجديدة  أعلن سوق أبوظبي

سوق أبوظبي وقع  ، حيثنوفمبر 24-22 منالسوق  اشتضافه، الذي 2021فينتك أبوظبي ، المنطقة

مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة  (INATBAالعالمي والرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة )

في منطقة الشرق األوسط وشمال الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة  تأسيسستطلق 

 أفريقيا. 

 يعزز  2015ز مالي دولي تأسس بموجب مرسوم اتحادي في ، بدوره كمركوظبي العالميوإن سوق أب

السوق تضمن وي ،بتكارلألعمال تدعم اال توفير منصة عالميةاالقتصادي والمالي من خالل  نينمو القطاع

تنظيم الخدمات وسلطة  سلطة التسجيلو وهم سلطة سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة

    .العالميسوق أبوظبي ومحاكم  المالية

 الشركاء االستراتيجين من القطاع (INATBAتجمع الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة )بينما 

 والجهاتوالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وصانعي السياسات والمنظمات الدولية 

السـجالت الالمـركزيـة ليتم وتشين بلوكال تقنيات التنظيمية والمجتمع المدني وهيئات وضع المعايير لدعم

عزز الرابطة الدولية لتطبيقات توتعميمها وتوسيع نطاقها عبر قطاعات متعددة في جميع أنحاء العالم. 

حول المواضيع  ين من خالل تطوير أطر عمل عالمية( استخدام تقنية بلوكتشINATBAبلوكتشين الموثوقة )

  ، بما في ذلك التمويل والتأثير االجتماعي والمعايير والمزيد.تقنية السـجالت الالمـركزيـةبذات الصلة 

لدى  عمالألوتطوير ا لالستراتيجية ولألمدير التنفيذي االقال جمعة الهاملي، ، هذه المناسبةوب 

الرابطة الدولية لتطبيقات بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع  نفخر: "سوق أبوظبي العالمي

نشر المزيد من الوعي بالسياسات حول مواضيع سنعمل سوياً على ، حيث بلوكتشين الموثوقة

مع المفوضية األوروبية والبرلمان  الرابطةبلوكتشين واألصول المشفرة في المنطقة. لقد رأينا عمل ال

 ".إلقامة عالقات مماثلة مع الهيئات التنظيمية اإلقليمية سعداءاألوروبي ونحن 

تعد " :الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة المدير التنفيذي في ،مارك تافيرنروأضاف 

ستكون هذه الشراكة مفيدة في تعزيز دورنا كمنظم عالمي لنظام و أبوظبي مركًزا لالبتكار والتنمية المالية

  ".عالقات جديدة مع الهيئات الحكومية إرساءستتيح وبلوكتشين 

تهدف إلى إقامة شراكة بين الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين هذه التفاهم مذكرة ومن الجدير بالذكر أن 

سيساعد سوق  ، حيثفي المنطقةالموثوقة وسوق أبوظبي العالمي من خالل ترسيخ وجود الرابطة 

من القطاع  والجهات ذات الشأنالتنظيمية  والجهاتمع الشركات  الرابطة بتعزيز عالقاتهاأبوظبي العالمي 

ولية لتطبيقات بلوكتشين الرابطة الد مؤتمرقام من المقرر أن يوهذا . والمنطقةفي اإلمارات  يالحكوم

 .2022في اإلمارات  في عام   (Convergence 2.0) الموثوقة

 -انتهى-

 

 


