
 

 بيان صحافي  
 

 الدورة الخامسة من سوق أبوظبي العالمي يدعو لتقديم طلبات االنضمام إلى
 تالعمالاقتصاد و الالمركزيالجيل الثالث للويب التي تركز على المختبر التنظيمي 

 الرمزية 

تم  ي الختبار العقود الذكية التي  المالية للتكنولوجيا ي تنظيمالختبر الم رخصةعلى المتقدمون الناجحون   سيحصل
االفتراضي، والتي تخضع   سوق أبوظبي العالميواألصول االفتراضية في مختبر    البلوك تشين  تمكينها بواسطة

 م الخدمات المالية ينظسلطة تلرقابة 

المالية في سوق  سلطة تنظيم الخدمات  اليوم  : أعلنت  2022مايو    11  – أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

والذي  ،  (  RegLabلمختبر التنظيمي )للدورة الخامسة من ا  بدء استقبال طلبات االنضمام  فتحعن    أبوظبي العالمي،
من خالل  الخدمات المالية   قطاع   على االبتكار في هذه المجموعة  ز  ركّ توس.  2022يوليو    15حتى ها  يستمر في تلّقي

 التطبيقات والبروتوكوالت الالمركزية.  من دعم 

للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية    ا  خصيص  سوق أبوظبي العالميفي    RegLabوصمم المختبر التنظيمي  

المالية في    قطاع لتعزيز االبتكار في   المالية    ويستهدف  ، اإلماراتدولة  الخدمات  المؤسسات   والناشئة  الشركات 
  وهو  "،"التمويل الالمركزي   تحت عنوانالدورة الخامسة من المختبر التنظيمي  قام  تو.  إلى تنظيم ماليالتي تخضع  

 . ا  خصيصوتم خدمات مالية أكثر كفاءة قدّ توقع أن يي  والمالي العالمي  قطاعال  فييزداد رواجا  واعدا  و انبج

يتيح الوصول المباشر  فهو  في السنوات األخيرة وأحدث تحوال  في الخدمات المالية.    واكتسب التمويل الالمركزي رواجا  

 يةمن خالل التفاعل مع العقود الذكية القائمة على تقن   ، وذلكدون الحاجة إلى مؤسسة مالية وسيطةمن  يها  إل
المستقلة    ةسسؤالمأن تكون  مثال   يمكن  وتكاليف الوساطة.    حّد من مما ي،  واألصول االفتراضيةدفتر الحساب الموزع  

.  التمويل الالمركزي أشكال    أحدمحفظة متعددة التوقيعات إلدارة الخزائن المجتمعية    تشرف علىلتي  االالمركزية  

من    3.0للويب للجيل الثالث    متين أساس    إرساءالفعالة في    ةالتمويل الالمركزيتطوير خدمات   هميمكن أن يساكما  
 الالمركزية.  3.0خالل إنشاء آلية فعالة إلدارة نقل القيمة بين خدمات الويب 

  ورغم أّن التمويل الالمركزي قادر على التأثير إيجابا  على قطاع الخدمات المالية، إال أنه ينطوي على بعض المخاطر.

معلومات  ر  وفّ هي ت، وقطاعحوار مع الال   بهدف تعزيز  استشاريةورقة    ا  مؤخرسلطة تنظيم الخدمات المالية  أصدرت    فقد

المخاطر من خالل  ل  لهامة  قيّ  المستقبلية لمعالجة هذه  السياسة  أن  والمناسبة.    التنظيماتتطوير خيارات  يجب 
 . التمويل الالمركزي لالستفادة من كامل إمكانيات من المخاطر ذات الصلة  الحدّ إطار تنظيمي مستقبلي   يضمن أيّ 

على   الالمركزي  التمويل  حلول  ل   بنيةالاختبار  التفاعلي  التنظيمي  للمختبر  أبوظبي  التحتية  سوق 
 Sandbox العالمي 

مجتمع التمويل  لتوظيف  تتطلع  وهذا الجيل الجديد من الحلول،    تبنّيتعزيز  إلى  تسعى سلطة تنظيم الخدمات المالية  

  ها الحلول المبتكرة التي يمكن  ا  . وسيشمل ذلك أيضبالمختبر التنظيميالملتحقين  لمجموعة التالية من  لالالمركزي  
 سلطة تنظيم الخدمات المالية على اإلشراف المناسب على تطبيقات التمويل الالمركزي.  مساعدة

بيئة   ضمن للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية تطوير واختبار تطبيقاتهم وبروتوكوالتهم  المختبر التنظيمي يتيح و
التمويل  تطوير واختبار حلول  علىللمساعدة و. سلطة تنظيم الخدمات الماليةتحت إشراف وتوجيه وخاضعة للرقابة 

  يةمختبربيئة    و، وهالمختبر الرقميمن الوصول المباشر إلى  بالطلبات  م، سيتمكن المتقدمون  مع المنظّ الالمركزي  
  15في الطلبات  تقديم  مهلةستنتهي  و.  سلطة تنظيم الخدمات الماليةعبر اإلنترنت توفرها  مالية  ال تقنيات التنظيم  ل

 . 2022يوليو 

أبوظبي  وقال   سوق  لدى  المالية  الخدمات  تنظيم  لسلطة  التنفيذي  الرئيس  جيفاناكيس،  إيمانويل 

من  ال بّد لسلطة تنظيم الخدمات المالية  ،  ا  عالميالسريع  "مع استمرار قطاع الخدمات المالية في التطور  : العالمي 
المرونة   الناشئة  توّخي  المخاطر  لمعالجة  التنظيمية  واألدوات  السياسات  يمكن  وفي  التي  الفرص  لتمويل  لدعم 

بّد  .  توفيرها  الالمركزي  التمويل    من  كذلكوال  بروتوكوالت  نشر  في  الثقة  لضمان  مناسب  تنظيمي  إطار  صياغة 

الجيل    مجتمعفي    ئةالناشالمواهب  بالعمل عن كثب مع    المختبر التنظيميمن خالل    نحن ملتزمونفالالمركزي.  
 ات التمويل الالمركزي." يإمكانكامل لالستفادة من   3.0لويب  الثالث ل 

حول   المعلومات  من  التنظيميلمزيد  العالمي   في   المختبر  أبوظبي  الموقع  سوق  زيارة  الرجاء   ،
up/reglab/overview-https://www.adgm.com/setting  أو التواصل معfintech@adgm.com. 
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