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"جبل" للتكنولوجيا المالية لتطوير واختبار حلول
سوق
أبوظب العالم يتعاون مع مرصف الهالل وشبكة ر
ر
ر
المختب التنظيم للسوق
تقنية البلوك تشي موافقة لحكام الشيعة اإلسالمية لتنفيذ صفقة صكوك ضمن
ر
أبوظب والحائز عىل جوائز عالمية ،اإلعالن
أبوظب العالم ،المركز المال الدول ف
نوفمب  :2018يش سوق
أبوظب26 ،
ر
ر
ر
ر
"جبل" للتكنولوجيا المالية لتطوير واختبار الجيل الجديد من صفقات الصكوك
عن تعاونه مع مرصف الهالل و وشبكة ر
الموافقة لحكام ر
أبوظب العالم.
بالمختب التنظيم لسوق
عب تقنية سجالت التوزي ع الخاصة
ر
الشيعة اإلسالمية وذلك ر
ر
"جبل" للتكنولوجيا وه رشكة
وقد تعاون مرصف الهالل ،والذي يعد من المصارف اإلسالمية الرائدة ف الدولة ،مع شبكة ر
تكنولوجيا مالية محلية لتنفيذ أول صفقة صكوك بتقنية البلوك تشي ،وتمت هذه ر
الشاكة من خالل منصة "بلغ أند بالي"
أبوظب العالم والب تتيح المجال أمام المؤسسات المالية ف منطقة ر
الشق الوسط وشمال إفريقيا
لالبتكار الخاصة بسوق
ر
ً
ً
ر
لتشي ع عملية التحول الرقم من خالل الوصول إل شكات التكنولوجيا المالية محليا وعالميا.
"جبل" للتكنولوجيا بالتعاون مع مرصف الهالل لتشي ع
وباالستفادة من نظام
المختب التنظيم المتكامل ،ستقوم شبكة ر
ر
ر
عملية التحول الرقم التحول الرقم وتبب تقنية سجالت التوزي ع ف قطاع الصبفة اإلسالمية وذلك تحت إشاف سلطة
أبوظب العالم .
تنظيم الخدمات المالية ف سوق
ر
وب هذه المناسبة قال أليكس كويلو ،الرئيس التنفيذي لمرصف الهالل" :نفخر بأن نكون أول مرصف يطلق أول صفقة
ً
"صكوك إسالمية ذكية بتقنية البلوك تشي" ،ليثبت المرصف تارة أخرى بأنه يمتلك قدرات للريادة ف السوق التنافسية
لألعمال المرصفية اإلسالمية ،وباإلضافة لذلك فإن مزايا استخدام العقود الذكية تباوح بي عنارص المان ،واالمتثال لحكام
الشيعة ،وإطالق الفرص الجديدة ،وقد نجحت ر
ر
"جبل" الناشئة ف تسليط الضوء عىل
الشاكة بي مرصف الهالل وشبكة ر
أبوظب العالم ف جذب ورعاية وتعزيز االبتكار".
نجاح سوق
ر
ً
وأشاد طالل طباع ،ر
"جبل" ،بنجاح المبادرة قائال" :نؤمن بأهمية الجمع بي حلول العقود الذكية
الشيك المؤسس لشبكة ر
بخبتها العالمية ف هذا المجال وبإدارة من فريق التحول الرقم ف مرصف الهالل،
المجربة
"جبل" ر
والمختبة من قبل شبكة ر
ر
ً
وخبة
وسوف نتمكن سويا من تزويد المرصفيي اإلسالميي بالدوات الالزمة لتسهيل الموافقات اإلسالمية بشعة وكفاءة ر
التمويل التقليدي ذاتها ،ومن المحتمل أن نطور فئات جديدة من الصول الرقمية الب كان من الصعب تصور وجودها".
ً
أبوظب العالم" :انطالقا من دوره
ومن جهته ،قال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق
ر
ر
اتيج ف هذه الشاكة
كمركز مال دول وجهة رائدة ف مجال التكنولوجيا المالية ،يش سوق
أبوظب العالم لعب دور اسب ر
ر
والمساهمة ف تطوير بيئة متكاملة تمكن موفري الخدمات التكنولوجية من التعاون مع المؤسسات المالية المحلية المبتكرة
أبوظب
المختب التنظيم لسوق
"جبل" للتكنولوجيا ضمن
ر
بما يدعم السواق المالية .ونتطلع لدعم مرصف الهالل و شبكة ر
ر
العالم إليجاد حلول تعزز من قطاع الصبفة اإلسالمية والخدمات كافة".

-انتىه-

