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سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي 
تعزز اإلطار التنظيمي لزيادة المشاركة في أسواق رأس المال 

 الخاصة
 

قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق : 2022فبراير  8أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
وتعزيز مشاركة أكبر من قبل المستثمرين والشركات  أبوظبي العالمي بتحديث إطارها التنظيمي لتمكين

ويهدف اإلطار التنظيمي المعزز إلى دعم التطوير المستمر  ،الخاصة التي تسعى للحصول على التمويل
 .ألسواق رأس المال الخاص

 

لمستثمرين من أصحاب مقتصراً على ااالستثمارات في أسواق رأس المال الخاصة  الوصول إلى كان
إلى مما أدى  عدم وجود سوق منظم لمثل هذه االستثماراتهذه المشكلة تتفاقم بسبب و ،فقطالخبرة 
مع ظهور التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل األصول الرقمية واألوراق المالية وغير سائلة. استثمارات جعلها 

مختلف ثمرين من لمستلأسواق رأس المال الخاصة أكثر سهولة بالنسبة  االستثمار في الرمزية، أصبح
وذلك بفضل للمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى زيادة رأس المال، بالنسبة وأكثر كفاءة الخلفيات 

السماح بتداول هذه االستثمارات وبالتالي تصبح أكثر سيولة. زادت هذه التطورات من فرص العمالء غير 
ت الناشئة عالية النمو والمشاريع الستثمار في الشركاباذوي المعرفة والخبرة المناسبة من المتخصصين 

 االستثمار الخاصة بهم. اتاستراتيجيالتي تتوافق مع القائمة 
 

مشاركة سلطة تنظيم الخدمات المالية ضمان الذي قدمته  ةأسواق رأس المال الخاصعمل يعزز إطار 
 :ـسمح بأوسع في هذا المجال، مما يؤدي إلى زيادة السيولة من خالل منصات التكنولوجيا التي ت

الشركات الخاصة لزيادة رأس المال من العمالء المتخصصين إضافًة إلى عدد محدود من العمالء  (1)
غير المتخصصين، حيث يتعين على المجموعة األخيرة أن تحظى بالمعرفة والخبرة االستثمارية 

 لالكتتاب العام" وإصدار نشرة؛ و أسهمها ذات صلة، دون الحاجة إلى "طرح
ية الصادرة من خالل إطار العمل للتداول على منصات التكنولوجيا بين العمالء األوراق المال (2)

 .المتخصصينغير من والعمالء المؤهلين المتخصصين 
 

الشركات الناشئة من أكبر شريكة متاح لخدمة أسواق رأس المال الخاصة الجدير بالذكر أن إطار عمل 
لكنها ال ترغب بعد في االستفادة  ،بشكل كبيروانتشارها التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها  الخاصة

 عام أولي.أسهمها الكتتاب من أسواق رأس المال العام من خالل طرح 
 

إطار عمل يدعم ": لسلطة تنظيم الخدمات الماليةقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي و
واصلة تعزيز وتطوير نظام التمويل لمسلطة تنظيم الخدمات المالية هدف  ةأسواق رأس المال الخاص

فضالً في دعم وتعزيز نمو المؤسسات اإلطار . سيساعد الشامل والحيوي في سوق أبوظبي العالمي
ودولة  نمو وتنويع اقتصاد أبوظبيالمساهمة في مما يؤدي إلى عن توفير خيارات أكبر للمستثمرين، 

نظامنا التنظيمي الحالي لمشغلي منصات التمويل هذا اإلطار . يكمل ككل المنطقة، باإلضافة إلى اإلمارات
التمويل من  لىعوالحصول ن الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من البحث مك  يي ذال ،الخاصة

إطارنا ستساهم جميع األمور السابق ذكرها في تلبية المستثمرين الممولين ورأس المال االستثماري. 
 نموها".دورة يل لمجموعة واسعة من الشركات في مراحل مختلفة من حتياجات التموالالتنظيمي 

 

سلطة تنظيم على قواعد التي طُبقت في التعديالت أسواق رأس المال الخاصة تم تحديد إطار عمل 
االطالع عليها  كمويمكن، مشغلي منصات التمويل الخاصةالخاصة بواإلرشادات المحدثة الخدمات المالية 

التنظيمي لمنصات التمويل  اإلطار –التوجيه ]و [سلطة تنظيم الخدمات الماليةقواعد ]هنا: من 
 .[الخاصة ومشغلي األسواق الخاصة
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