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ً
 أ�شطة األوراق املالية لتنظيم سوق أبوظ�ي العاملي ينشر دليال

 الرقمية 
 

لألصول الرقمية �� منطقة الشرق األوسط وشمال  وإطار عمل مت�امل نظام شامل يوفر دو��مركز ما�� أول  -

 إفر�قيا

 
وق أبوظ�ي لدى س�سر سلطة تنظيم ا�خدمات املالية  ، أبو ظ�ي اإلمارات العر�ية املتحدة:2019سبتم��  5

لدعم تطو�ر األصول الرقمية ، وذلك "العاملياألوراق املالية الرقمية �� سوق أبوظ�ي  تداول  �شر "دليل العاملي

 ضمن إطار تنظي�ي تقدمي وشامل.

 

 مع و 
ً
األصول  أ�شطة تنظيميخص  فيما سلطة تنظيم ا�خدمات املالية املت�امل الذي تتبعھ ن�جاملا��جاما

 الرقمية، 
ّ
األصول الرقمية �� ب املتعلقة �شطةأل�حاب األالوضوح والشفافية  الدليل ا�جديد املز�د منر يوف

 لعدد من اإلصدارات اإلرشادية السابقة مثل الدل. العامليسوق أبوظ�ي 
ً
الذي أصدره سوق  يلكما يأ�ي استكماال

للعملة والعمالت  الدليل اإلرشادي ملعامالت الطرح األو�� " تحت عنوان 2017�� أكتو�ر  العامليأبوظ�ي 

 .2018�� يونيو  األصول املشفرة الصادرأ�شطة التنظي�ي ا�خاص بطار اإل و  "ةاالف��اضي

 

  وق أبوظ�ي العاملي، ورئيس مجلس إدارة سأحمد ع�� الصا�غ، وز�ر دولة /معا��و�� هذا الصّدد صرح 
ً
: قائال

�جتمعنا  املتغ��ةمن خالل االستجابة لالحتياجات و كدولة واقتصاد تقدمي�ن،  أن �ستمر �� الصدارةمن املهم "

 صفتھ مركز و� ،وتأث��ه ع�� سوقنا ا�ح�� السوق العاملي تطوراتا�ح�� وتوقع 
ً
 دوليا

ً
 ماليا

ً
سوق أبوظ�ي  لعبي، ا

 دور  العاملي
ً
 اس��اتيجي ا

ً
تفيد شر�اتنا ا�حلية  رائدةمق��حات أعمال  تقديمو  ،�� خلق فرص مالية جديدة ا

وممارسا��ا املبتكرة  �شفافي��اسوق أبوظ�ي العاملي منصة األصول الرقمية الشاملة ل وتتم��نا العاملي�ن. ءوشر�ا

 ." وممارسات األعمال ةر التشريعيطواأل  باألنظمةفيما يتعلق والتقدمية 

 
سوق أبوظ�ي لدى  التنفيذي لسلطة تنظيم ا�خدمات املالية ر�تشارد تنج، الرئيسوحول هذا املوضوع، قال 

الشفافية  لعمالئنا ا�خاص �سلطة تنظيم ا�خدمات املاليةاألوراق املالية الرقمية  تداول  دليليوفر : "العاملي

عد من ب�ن األفضل �� فئ��اللعمل بفعالية �� بيئة تنظيمية  وضوح الذي يحتاجونھوال
ُ
الدليل . �عزز �شر هذا �

الدليل �� سوق األصول الرقمية. و��دف  ةرائدجهة تنظيمية ك سلطة تنظيم ا�خدمات املاليةا�جديد من م�انة 

 أيض
ً
كما أبوظ�ي كمركز ما�� لالبت�ار. م�انة مؤسسة مالية رقمية ذكية و كسوق أبوظ�ي العاملي إ�� �عز�ز م�انة  ا

عمليا��ا داخل سوق أبوظ�ي  تأسيس أو توسيعل �س�� نرحب باملشاركة والدعم املستمر�ن من الشر�ات ال�ي

 وتلك ال�ي ترغب �� إضافة األصول الرقمية. " العاملي

 

 

 



 
 

 :العامليلسوق أبوظ�ي دليل األوراق املالية الرقمية  املز�د عن

 توظيف آخر خالل من العاملي تطبيق نظام األوراق املالية �� سوق أبوظ�ي يو�ح هذا الدليل ا�جديد كيفية

والقوائم وتداول األوراق املالية الرقمية  العروضمع ال��ك�� �ش�ل خاص ع��  التقنية، والتحسينات التطورات 

، بما �� العامليسوق أبوظ�ي  ضمن�خدمات املالية املتعلقة با �شطةاألعدد من  كما ُيركز ع��و�سو���ا وحفظها. 

 كما يتطرق الدليل، والوسطاء وغ��هم، الودائعلبورصات وأماكن التداول األخرى، وغرف املقاصة، وأمناء اذلك 

 ذلك،  باإلضافة إ��إلصدار األوراق املالية الرقمية وإدراجها وتداولها. 
ً
ل�جهات خارطة طر�ق يوفر هذا الدليل أيضا

، سواء سوق أبوظ�ي العاملي وراق املالية الرقمية داخلأ�شطة األ ملزاولة النتقال بفعالية وسالسة ال�ي ترغب �� ا

 األصول املشفرة. �انت �عمل ضمن املساحة التقليدية أوأ

 
 لتنظيم األصول الرقمية، أصبحت تنظيم ا�خدمات املاليةو�� إطار س�� سلطة ، 2018عام ال�� يونيو من 

 إطار ال�ي تنفذ ع�� مستوى العالم القضائية  السلطات� واحدة من أو�
ً
 تنظيميا

ً
  ا

ً
 شطةفيما يتعلق بأ�شامال

مجموعة �املة من ا�خاطر املرتبطة ��ذه األ�شطة، بما �� ذلك ا�خاطر املتعلقة  الذي �غطي، و األصول املشفرة

 .التكنولوجيا، وعمليات ا�حفظ والتبادلحوكمة املالية، وحماية املس��لك، و  ائم�غسل األموال وا�جر 

 

بانتظام بمراجعة  سلطة تنظيم ا�خدمات املالية ، تقومةجيد بصورة ة قو�ة ومنظمةل�حفاظ ع�� بيئة مالي

 م��ا ع�� اوتحديث إطارها التنظي�ي ل�خدمات املالية
ً
. ةوفعال ةقو� بيئة أعمال�حفاظ ع�� ، وذلك حرصا

الع ع��
ّ
، لالط

ً
: الرابط التا�� ز�ارةير��  الدليل الذي صدر حديثا
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-انت�-  
 

ي العال�ي   :نبذة عن سوق أبو ظي�

ي 
، المركز الما�ي الدو�ي �� ي العال�ي ي يوم فتح سوق أبو ظي�

. 2015أ�ت��ر من عام  21عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال ��

ل 
�
. كما �شك ي المجتمع الما�ي العال�ي

ي العال�ي كامتداد طب��ي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول �� وجاء إطالق سوق أبو ظي�

ي االقتصاد�ة، ح�ث �لعب السوق، من خال ي قلب أحد أ��� الصناديق السوق جزءا محور�ا من رؤ�ة أبو ظي�
ي �� ات��� ل موقعه االس��

، يرتبط مع االقتصادات  ي كمركز رائد لألعمال والتم��ل ع� الصع�د الدو�ي ي ترسيخ مكانة أبو ظي�
ي العالم، دورا محور�ا ��

الس�اد�ة ��

ق األوسط، وأف��ق�ا، وجنوب آس�ا ي ال��
ة التسج�ل، سلطة تنظ�م ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث و�ي سلط .المتنام�ة ��

كات المسجلة من ممارسة �شاطاتها ضمن بيئة  ي العال�ي أعضائه من ال�� ي ُ سوق أبو ظي� الخدمات المال�ة، ومحا�م سوق أبو ظي�

�ع�ة �ستمد قواعدها من  ائب، وضمن أطر تنظ�م�ة ذات مست��ات عالم�ة، ونظام محا�م مستقل و�ن�ة تحت�ة ��� خال�ة من ال��

ي العامالقانون اإلن � : الخدمات الم�ف�ة الخاصة،  .جل�ي ي ثالث مجاالت رئ�س�ة، �ي
ي ��

ي العال�ي �شكل مبدئئ و�نشط سوق أبو ظي�

وات، و�دارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عال�ة من المرونة ليتمكن من إطالق الم��د من النشاطات مع مرور  و�دارة ال��

ي  للم��د  .الوقت، وفقا الحت�اجات السوق
وئ� ، الرجاء ز�ارة الموقع اإلل��� ي العال�ي  من المعلومات حول سوق أبو ظي�
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