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تحسينات على اإلطار التنظيمي  تُدخلسلطة تنظيم الخدمات المالية 

 لتقديم خدمات األموال

 التكنولوجيا المالية المبتكرة الخاصة بخدمات األموال على استخدام وسائل  تشجّع •

 تعترف باستخدام حسابات الدفع والقيمة المخزّنة •

 

سلطة تنظيم الخدمات المالية  أعلنت :2020نوفمبر  9أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 بعض التحسينات على اللوائح التنظيمية والقواعد عن إدخال سوق أبوظبي العالمي لدى

سوق أبوظبي  الخاضعة للرقابة فينشطة الخدمات المالية المتعلّقة بالتصريح والمراقبة أل

العالمي. وتعتبر هذه التحسينات جزًءا من التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر بتشجيع حلول 

مع ضمان الموازنة التكنولوجيا المالية وتحسين إطاره التنظيمي باالستناد إلى التطوّرات العالمية، 

 .في السوق المشاركين وتلبية متطلباتاللوائح التنظيمية القائمة على المخاطر  بين

وتتضمّن أبرز التحسينات تعديل نطاق تقديم الخدمات المالية، كي يحتوي أنشطة توفير حسابات 

الدفع وإصدار القيمة المخزّنة، والتي تظهر في غالبية األحيان جنبًا إلى جنب مع األنشطة 

ة من القواعد المتعلّقة بتبادل العمالت وتحويل األموال. كما تقدّم هذه التحسينات مجموعة جديد

مع حسابات  والذي يتناسبتنظيم الخدمات المالية،  سلطة بـالخاص دليل إدارة العمل ضمن 

ومتطلبات رأس المال األكثر حساسية للمخاطر لمثل هذه الدفع وخدمات القيمة المخزّنة، 

  .والصيرفة الستثمار ووساطة التأمينالتحوطية لالخدمات ضمن القواعد 

 لدىسلطة تنظيم الخدمات المالية  ـريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لبدوره، قال السيد 

إطار عمل الخدمات ب للعمل: "تتطلّع سلطة تنظيم الخدمات المالية سوق أبوظبي العالمي

المؤسسات ، كون بيئة آمنة ومنظّمة ضمنالمالية من أجل تعزيز أنظمة الدفع الفعّالة واالبتكار 

مع العديد  من خالل التعاونإمكانات هائلة لتحسين الشمول المالي في المنطقة ب تتمتع المالية

 من األطراف بشكل آمن وفعّال من أجل نشر حلول التكنولوجيا المالية الحديثة لديها".

 سلطة تنظيم الخدمات المالية وسيساهم اإلطار المحّسن في تعزيز اإلطار التنظيمي الشامل لـ

دعم أجندة التحوّل الرقمي في أبوظبي. وهذا بدوره يبات األعمال، ولبّي مختلف متطلّ بما ي

 يساهم في تعزيز نموّ وتنويع اقتصاد المؤسسات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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تنظيم  سلطةاإلصدارات المعدلة من اللوائح التنظيمية والقواعد الخاصة بـ وتتوفّر 

 :هنا ةالخدمات المالي

 

  تقديم الخدمات المالية( تنظيم الخدمات المالية سلطةاللوائح التنظيمية الخاصة بـ( 

  تقديم الخدمات المالية( تنظيم الخدمات المالية سلطةالقواعد الخاصة بـ( 

 -انتهى-

https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/9-november-fsra-rules-regulations-providing-money-services
https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/9-november-fsra-rules-providing-money-services

