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 خبر صحفي 

 لسوق أبوظبي العالمي تنظ�م الخدمات المال�ة" سلطةعلى تصر�ح "حصلت 
الستثمار ل خدمات الحافظ األمینو المال�ة  هاتقدم خدمات "یوشي مار�تس"

 ألصول الرقم�ةفي االجماعي 
 

 التنفیذي ورئ�س مجلس اإلدارةاألكبر مساهم ال أحد رواد قطاع االستثمار في دولة اإلماراتمصطفى خر��ة  •
في في األسواق المشّفرة لتوس�ع أنشطتها سعیها الدائم عن تعیینات جدیدة في مجلس إدارتها ضمن تعلن الشر�ة  •

 دولة اإلمارات وحول العالم
 

 ا �اسمالمعروفة سا�قً  -أعلنت "یوشي مار�تس"  :2022مارس  15اإلمارات العر��ة المتحدة، أبوظبي، 
، لسوق أبوظبي العالمي تنظ�م الخدمات المال�ة" سلطةحصولها على تصر�ح " ،الیوم – البورصة العر��ة""

في الستثمار الجماعي لوخدمات "الحافظ األمین"  التداول متعددة األطراف والذي �خولها تقد�م خدمات 
 ألصول الرقم�ة.ا
 

المعتمدة الرقم�ة ألصول لتداول اوسوًقا  ،الشفاف�ة واألمانمنظومة شاملة تضمن "یوشي مار�تس" ستوفر 
التداول والتسو�ة األنشطة، ومن بینها جم�ع تشمل  تنظ�م الخدمات المال�ة" لسوق أبوظبي العالمي سلطة"من 

 12حول العالم تقل�ات خالل األشهر الـ قد شهدت األسواق المشّفرة ف فظ.احمالو الحافظ األمین خدمات و 
 . الماض�ة. وفي ظل النظام البیئي الحالي للك�انات غیر المنظمة التي توفر منصات تداول مشّفرة

 
وتعد "یوشي مار�تس" واحدة من منصات التداول الرقمي القلیلة في منطقة دول مجلس التعاون الخل�جي 

تمتلك السیولة الخاصة حیث ، في األصول الرقم�ة االستثمار الجماعيألنشطة معتمدة  �منصةالتي تعمل 
 أقل.وعموالت عمالئها �فروق أسعار �عود �النفع على ما �، وامر الب�ع والشراءألبها وقائمتها اإللكترون�ة 

 
 ،ةالرقم�في األصول التداول سوق ا لدخول یترددون �ثیرً  ،في السابقوالمؤسسات من األفراد عمالء الو�ان 

جراء الصفقات من خالل إلعدم ارت�احهم لأو  ،الشفاف�ة على المنصات غیر المنظمةعنصر فتقار نظرًا إل
تقدم لهم تلك الخدمات "یوشي مار�تس" التي الوصول إلى منصة ف �ص�ح �إمكانهم فسو أما الیوم  .الوسطاء

تعد أول جهة التي ، لسوق أبوظبي العالميتنظ�م الخدمات المال�ة  سلطةمن معتمدة آمنة و ضمن بیئة 
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تعز�ز المشار�ة بهدف  ،االستثمار الجماعي لألصول الرقم�ةتقدم تصار�ح تنظ�م�ة على مستوى العالم 
 الحو�مة والرقا�ة والشفاف�ة.عناصر المؤسس�ة في هذا السوق من خالل التر�یز على تعز�ز 

 
التنفیذي لـ "یوشي مار�تس". و�شغل حالً�ا  اإلدارةرئ�س مجلس یتولى مصطفى خر��ة منصب سوف و 

، "میرا بنك"منصب الرئ�س التنفیذي والمدیر العام لشر�ة "آ�س بر�ج �ابیتال" وعضو مجلس إدارة 
تم وقد . Pathway 20وعضو لجنة تسییر م�ادرة  ،"كوانتم إ�ج �ور�ور�شن"و وستر�ل�ان جلف �ابیتال"أ"و

في منطقة الشرق األوسط وشمال االستثمار مدیًرا لصنادیق  50أفضل ضمن قائمة تضم اخت�ار مصطفى 
وقد لشر�ات. لالق�مة �خبرات مشهود لها في مجال إ�جاد مصطفى و�تمتع  .2016و 2015لعامي فر�ق�ا أ

اإلمارات ومصر واألردن وال�حر�ن دولة مؤسسات في في العدید من الالق�اد�ة مناصب ا من العددً شغل 
�ة السعود�ة والمملكة المتحدة، و�ان عضًوا في مجلس إدارة العدید من الك�انات المدرجة والمملكة العر�

 محلً�ا.
 

، وهو محام تهامجلس إدار لعضو�ة د. �اي ست�ك ضم  وفي س�اق متصل، أعلنت "یوشي مار�تس"
 ز�ورخالتي تقدم منظومة شاملة للحاضنات واالستشارات ومقرها  یدیر "بونتینوفا سیر�ل" سو�سري/ألماني

لمتا�عة استثماراتهم االسترات�ج�ة طو�لة خدماتها لمجموعة مختارة من الشر�اء  ""بونتینوفاتوفر  .�سو�سرا
ات د. خبر بین  الصحة واإلعالم. وتجمع "بونتینوفا"قطاع و  م�ادرات وشر�ات التقن�ات المال�ةالاألجل في 

المشار�ع المعقدة في مجال إدارة فر�ق استشاري مالي واسترات�جي متخصص القانون مع  ست�ك في مجال
التقن�ات لتطو�ر وتوس�ع نطاق الشر�ات الناشئة القائمة على  امثال�ً ا فر�ًقا عً شكالن م�حیث عبر الحدود، 

التقن�ات في مجال "یوشي مار�تس" تلك الخبرات والكفاءات و�ستكمل فر�ق واالبتكار والشر�ات سر�عة النمو. 
 .اإلمارات العر��ة المتحدةدولة في سو�سرا واالتحاد األورو�ي و "بونتینوفا" المال�ة المدعومة �ش�كة 

 
، قال لسوق أبوظبي العالمي تنظ�م الخدمات المال�ة" سلطةتصر�ح "تعل�قًا على منح "یوشي مار�تس" و 
: "نتوجه �التهنئة العالمي سوق أبوظبي الرئ�س التنفیذي لسلطة التسجیل في ظاهر المهیري اهر بن ظ

إلى ونرحب �انضمامهم  تنظ�م الخدمات المال�ة" سلطةتصر�ح "لفر�ق "یوشي مار�تس" لحصولهم على 
الوجهة المفضلة هنا في أبوظبي، والتي تعد  سر�ع النموالرقم�ة ومجتمع األصول  سوق أبوظبي العالمي

وذلك لما �قدمه  .ومن بینهم "یوشي مار�تس"، الرقم�ةرة وشر�ات األصول المشفّ للمتعاملین في األسواق 
 هانظام�اإلضافة إلى العالمي  في سوق أبوظبيالرقم�ة األصول تداول التنظ�مي من مزا�ا تخص  ناإطار لهم 

 "تحقیق طموحات أعمالهم.القوي الذي �سهم في مالي ال
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على ثقة للسوق، ونحن "یوشي مار�ت" من إضافة جدیدة فر�ق ما س�قدمه نتطلع إلى : "المهیري أضاف و
الحافظ وخدمات التداول والتسو�ة في مجال من دعمهم للمستثمر�ن المحلیین والعالمیین من خالل عروضهم 

 "المحفظة.و  األمین
 

أتوجه �التهنئة " ":مار�تس ورئ�سها التنفیذيیوشي المساهم األكبر في مصطفى خر��ة و�هذه المناس�ة قال 
، والذي ننتقل �موج�ه إلى تصر�ح تقد�م الخدمات المال�ةحصول على "یوشي مار�تس" لنجاحهم في الفر�ق ل

الرقم�ة المدعومة بتقن�ة "بلوك على منتجات األصول ا �بیرً إمكانات هائلة وطلً�ا مرحلتنا التال�ة، حیث توجد 
حیث ستص�ح بیئة . المقبلةمدار السنوات الخمس إلى العشر على  اأن یزداد زخمه والذي نتوقع ،تشین"

قرارنا و�ناء على ذلك اتخذنا  .ا في السنوات القادمةأكثر تنظ�مً أعمال التداول الرقمي واألسواق المشّفرة، 
الة وشفافة تحت�ة فعّ بن�ة بتقد�م نحن ملتزمون و اإلمارات. دولة في هنا "یوشي مار�تس" �االستثمار في فر�ق 

 .لسوق أبوظبي العالمي تنظ�م الخدمات المال�ة" سلطة"وفق األطر التنظ�م�ة لـ الرقم�ة ألصول لتداول اوآمنة 
 

لقد رأینا �الفعل الكثیر من االهتمام من الالعبین العالمیین الذین یرغبون في العمل مع " وأضاف خر��ة:
نشارك حالً�ا مع العدید من الالعبین فإننا �صفتنا مساهمین، و اإلمارات. دولة منصة تداول منظمة تعمل في 

معهم التوسع، حیث نعمل �مكان�ات الستكشاف فرص النمو و الرقم�ة األصول مجال تداول الرئ�سیین في 
ألصول لالشامل بتعز�ز النظام البیئي �ما نؤ�د التزامنا . األسواق المشّفرةفي الرائدة لتأس�س مكانتنا عن �ثب 
 ."دولة اإلمارات العر��ة المتحدة في هذا القطاعور�ادة في أبوظبي الرقم�ة 

 
 ،أرشاد خانو�قوده قطاع أسواق التداول عاًما في  125خبرات مجّمعة تصل إلى فر�ق یوشي و�متلك 
تداول الفي مجال والمتمیزة  ةالمخضرم الرموز، والذي �عد من التنفیذي والرئ�سالمؤسس الشر�ك 

 في المنطقة والهند.أسواق لتداول األوراق المال�ة أر�ع أسهم في إنشاء  ، حیثالخدمات المنظمةو 
 
 تنظ�م الخدمات المال�ة" سلطة"سعداء بهذا اإلنجاز الكبیر، ونتوجه �الشكر لـ " :أرشاد خانقال جهته من و 

 أبدى فر�ق الهیئة دعمه الكبیر لنا،، فقد تصر�ح تقد�م الخدمات المال�ةحهم لسوق أبوظبي العالمي على من
 الذي تجسد في العدید من المراحل من خالل تقد�مهممعنا، و حسن تعاونهم و ترحیبهم بنا ونشكر لهم 

خدمة مجتمع  لإلرشادات التوجیه�ة التي قادتنا بنجاح نحو تحقیق الهدف. و�تطلع فر�ق "یوشي مار�تس" إلى
المتخصصة في مجال تأس�س و�دارة  صول، من خالل خبراتنااالستثمار عبر فئات جدیدة وناشئة من األ

 ."العمالتو السلع وتداول حصص الملك�ة أسهم 
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حكومة أبوظبي على رؤ�تها وق�ادتها ا أن أتوجه �الشكر والعرفان ل: "�سعدني أ�ًض أرشاد خان وأضاف
وتقد�م  "یوشي مار�تس" من ترس�خ وجود نا، الذي مّكنالحك�مة التي أثمرت عن إنشاء هذا اله�كل التنظ�مي

 ."العالمعلى مستوى المراكز المال�ة الكبرى أهم أحد ا من أبوظبي حیث انطالقً منصتنا العالم�ة خدمات 
 

للتداول ف�ما بین عالقات مصرف�ة مع بنكین لتقد�م تسهیالت  تجدیر �الذ�ر، أن "یوشي مار�تس" قد أسس
 المصرف�ة.األدوات ضافة المز�د من هذه وتعمل على إ ،لعمالئهاالعمالت الرقم�ة الورق�ة و العمالت 

 
 -انتهى-

 
 ملحوظة للمحررین:

ة صمن للمستثمر�ن من األفراد والمؤسسات االستثمار الجماعي لألصول الرقم�ةتوفر خدمات  .1
یلة تش�ه أسواق التداول حیث یلتقي المشترون وال�ائعون افتراضً�ا، �ما تقدم لهم هذه بدتداول 

 للتداول وفق إجراءات سر�عة ورسوم تداول وفروقات أقل. منتجاتالالخدمة مجموعة من 
 

 تتضمن األصول الرقم�ة، العمالت المشّفرة مثل؛ بتكو�ن و�یثیر�وم وغیرها .2
 

*********** 
 

 نبذة عن یوشي مار�تس، المعروفة سا�قًا �اسم "البورصة العر��ة": 
الخدمات المال�ة وخدمات "الحافظ األمین" ، سوق أبوظبي العالميومقرها  "المحدودة یوشي مار�تستقدم "

لسوق  تصر�ح "ھیئة تنظ�م الخدمات المال�ة"على  اصلةح. وهي ألصول الرقم�ةفي االستثمار الجماعي ل
والتداول الرقم�ة إلدراج األصول الوجهة المفضلة إلى أن تكون " یوشي مار�تس"تهدف و  .العالميأبوظبي 

 واألثر�اء واألفراد. اتالمؤسسمن للمستثمر�ن منظومة بیئ�ة شاملة توفر حیث والتسو�ة والحفظ، 
 

*********** 
 لالستفسارات اإلعالم�ة یرجى التواصل مع: 

 رامي فهمي
 مدیر عالقات عامة

 ایدلمان الشرق األوسط
+971 50 130 7991 

rami.fahmi@edelman.com 
 

mailto:rami.fahmi@edelman.com
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 info@yoshimarkets.ioلمز�د من المعلومات حول "یوشي مار�تس" یرجى المراسلة على 
 

 إیثار الزعبي
 مدیر التسو�ق 

058 592 3993 
Ithar@yoshimarkets.io 

 
 

 سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، اإلمارات العر��ة المتحدة، برج المقام، مر�عة 23الطابق  المكتب:
 5300 245 2 971+ هاتف:
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