
 

 

 في المنطقة والشركات الناشئةلمشاريع لالاحتياجات المالية  لتلبية

سوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول تنظيم منصات 

 التمويل الخاصة
 

اليوم  المركز المالي الدولي في أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي، طرح :2018 يوليو 25أبوظبي، 

للحصول  ،الخاصةلعمل مشغلي منصات التمويل ورقة استشارية حول الإطار التنظيمي المقترح 

الإطار التنظيمي المتكامل  على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز

 .للسوق

 

هذا المقترح  سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق طرح في أعقابخطوة ال وتأتي هذه

لايجابية التي ساهمت في ا والملاحظات لآراءوتلقي العديد من ا ،للنقاش في مارس الماضي

خلال الورقة الاستشارية الجديدة بما  تطوير المقترح وتضمينه تعديلات جديدة مطروحة من

يتماشى مع الخطط المستمرة لسوق أبوظبي العالمي بتوفير منصة تنظيمية شاملة تدعم نمو 

قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والدولة والمنطقة تطور و

 بشكل عام.

 

لمشاريع الخاصة لأصحاب ا تتيحة منصات تعمل عبر شبكة الانترنت وتعد منصات التمويل الخاص

في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم التجارية،  طلب التمويل من المستثمرين

حيث تساهم هذه المنصات في تسهيل عمليات الاقراض بين المؤسسات التجارية، والتمويل 

الجماعي للأسهم، وتمويل الفواتير والاستثمارات بما يعزز وصول قطاع المشاريع الخاصة 

م دور هذه وسطة لخيارات بديلة للتمويل تدعوالشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمت

لنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واقتصادات في تعزيز االمشاريع والمؤسسات 

 المنطقة. 

 

نهج متكامل يحد من المخاطر،  المصمم وفقالإطار التنظيمي الجديد  وتتضمن أبرز مميزات مقترح

صة يسمح بإنجاز المعاملات المستندة على طرح نشاط جديد لتشغيل منصات التمويل الخا

الاستثمار أو الاقراض، وتمكين اجراء المعاملات بشكل مباشر من طرف المستثمرين أو المقرضين، 

أو بشكل غير مباشر عبر شركة أغراض خاصة، حيث ستكون منصات التمويل الخاصة مدعومة من 

ظبي العالمي والتي تتيح المرونة جانب عدد من أدوات الأغراض الخاصة المتاحة في سوق أبو

 في خيارات التمويل والتوريق ونقل الأصول. 

 

وتستهدف منصات التمويل الخاصة المتعاملين المهنيين نظراً للمخاطر العالية المترافقة مع مثل 

يمكن أن تسمح سلطة تنظيم الخدمات المالية لمشغلي هذه المنصات كما هذه المعاملات. 



العملاء من قطاع التجزئة بشكل استثنائي وفقاً لطبيعة المخاطر المعتمدة على بالتعامل مع 

نوعية عمل مشغلي منصات التمويل الخاصة. وتشمل متطلبات تشغيل منصات التمويل الخاصة 

التمتع بحد مناسب من المرونة لاستيعاب نماذج الأعمال المبتكرة، وضمان توفر الأنظمة وأدوات 

، والتزامات الإفصاح، الأصولتيبات التقصي عن المتعاملين، وآليات حماية التحكم التي تضم تر 

 ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.

 

يذكر أن مقترح الإطار التنظيمي الجديد لمنصات التمويل الخاصة يأتي في إطار الالتزام المستمر 

أنظمته لتحقيق استقرار واستدامة قطاع الخدمات المالية في لسوق أبوظبي العالمي بتطوير 

أبوظبي ودولة الإمارات، وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات التنظيمية المتناسبة مع المخاطر، 

 وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.

 

لتقديم آرائهم وملاحظاتهم  المالي ن من القطاعويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصي

التواصل مع البريد الإلكتروني بر أغسطس القادم ع 16قبل يوم حول الورقة الاستشارية الجديدة 
consultation@adgm.com. 
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 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن 

أعماله مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال للمال والأفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يالاقتصادية

وغيرها من مناطق  على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم

 

سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة 

، والابتكار المالي. ويتيح  سوق الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتتكزات قوة أبوظبي تشمل تعتمد على مر 

أطر تنظيمية ذات مستويات عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  أبوظبي

  الإنجليزي. العمومقانون عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق 

 انفستور".رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال 
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وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114تبلغ 

علومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع للمزيد من المومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد
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