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 خبر صحفي 
 

  االنبعاثاتوتجارة فورية الدفع سلع التحسینات تخص األصول االفتراضیة وتتضمن 
تنشر ورقة استشارية سوق أبوظبي العالمي في سلطة تنظیم الخدمات المالیة 

 وتجارة االنبعاثاترأس المال بأسواق الخاص ھا التنظیمي بإطارلالرتقاء 
 

أعلنت سلطة تنظیم الخدمات : 2022مارس  21 –أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
ه المالیة في سوق أبوظبي العالمي الیوم، نشرھا ورقة استشارية تقترح تعديالت على إطار

األصول االفتراضیة والسلع فورية الدفع واألوراق ، تغطي سواق رأس المالأل التنظیمي
وتستھدف الورقة االستشارية مواصلة عمل سوق  .االنبعاثاتوتجارة المالیة والمعايیر والمشتقات 

 ته على االبتكار. اوقدرريادته على تعزيز أبوظبي العالمي 
 

تمت صیاغتھا بھدف تعزيز ووتتیح التعديالت المقترحة مشاركة أكبر في األسواق األولیة والثانوية، 
فريقیا، أسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق األوسط وشمال لحیوي وتأمین النظام ال

 .لھم التي تضمن الحمايةا ألعلى المعايیر التنظیمیة وفقً  سوقالالمشاركین في عمل وضمان 
 

األصول االفتراضیة واألوراق ومن بینھا ، تلبیًة لمصالح وأنشطة السوقالتغییرات المقترحة وتأتي 
وغرف المقاصة التبادالت االستثمارية . وتشمل أيًضا، المالیة والمشتقات والسلع والمعايیر

 واألعضاءالشركات ، ومنصات التداول المعتمدةو األطراف ةومنصات التداول متعددالمعترف بھا، 
والجھات وشركات التحلیل وإصدار التقارير الكیانات المدرجة و درينوالمصّ  ومقدمي العروض

 الراعیة.
 

أحمد جاسم الزعابي، رئیس  سعادة وفي تعلیقه على إصدار الورقة االستشارية، قال
في ترسیخ منذ إنشائه نجح سوق أبوظبي العالمي : "سوق أبوظبي العالمي مجلس إدارة

والعديد من التنظیمیة وذج متقدم لإلجراءات منطرح نجح في رائد، حیث مالي مكانته كسوق 
 للمتداولین مفضلةكوجھة أسست مكانة سوق أبوظبي العالمي المبادرات المبتكرة التي 

سواق رأس المال على إطالق أل التنظیمي طارإللستعمل التحسینات المقترحة و. والمستثمرين
الدفع فورية سلع الاألصول االفتراضیة ووالتي تشمل المرحلة التالیة من فرص االستثمار والنمو، 

وسمعتنا في مجال االبتكارات الخاصة ريادتنا أن تعزز ھذه التعديالت ومن شأن االنبعاثات. وتجارة 
بما سوق المكانة لالرتقاء با، ودفع عجلة التقدم ا ودولیً تداول األصول والسلع االفتراضیة إقلیمیً ب

 "لمستقبل.ااستحقاقات يالئم 
 

 اإلصدار الثاني من إطار عمل األصول االفتراضیة
تنظیم أنشطة في مجال كسلطة قضائیة رائدة  2018في عام  مكانته سوق أبوظبي العالمي عزز

الجھد، عبر إطاره التنظیمي الشامل. وقد تم استكمل ذلك  من خالل إطالقهاألصول االفتراضیة 
في ثقة العزز مما األصول االفتراضیة، رواد تداول ألبرز داعم  حیوينظام نجاحه في تأسیس 

األصول االفتراضیة. تداول كوجھة مفضلة ألنشطة ورّسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي السوق 
السنوات األربع الماضیة نمًوا كبیًرا في عدد الشركات وقد شھد سوق أبوظبي العالمي خالل 

وذلك  سلطته للخدمات المالیةتحت مظلة األصول االفتراضیة تداول المرخصة التي تقدم أنشطة 
 شركة أصول افتراضیة مرخصة ومعتمدة بالكامل. 11عبر 

 
 هاإلصدار الثاني من إطار انتقال إلىبمثابة االستشارة لورقته العالمي سوق أبوظبي نشر عد يو

تشمل واألصول. من لفئة لھذه امرحلة جديدة ل ناً وتدشیلتداول األصول االفتراضیة، التنظیمي 
 التغییرات المقترحة ما يلي:

 
 متطلبات استخدام المفاتیح العمومیة ومشاركتھا وإعادة استخدامھا؛ 
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 تعديالت على متطلبات اإلفصاح، و 
  سوق في  / مجموعات أمناء الحفظ المالیة العامة متوسط األجل إطارالسماح بتنظیم

 مارسة أنشطة التداول على الرموز غیر القابلة لالستبدال.مأبوظبي العالمي ل
 

 األول على مستوى المنطقة في مجال تداول السلع فورية الدفع وتجارة االنبعاثات
يعمد سوق أبوظبي العالمي إلى األصول االفتراضیة، مجال تداول نھجه المبتكر في وامتداًدا ل

أول بذلك لیصبح و، السلع فورية الدفعتداول أنشطة ینظم لجديد التنظیمي الطار اإلمقترح تقديم 
ھذا النوع من فريقیا يقدم إطاًرا لتنظیم أمركز مالي دولي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

كیانات التعدين والبترول المدرجة ، ییرات المقترحةتشمل التغكما االنبعاثات. وتجارة السلع 
 نشطة المعیارية.األوالمتطلبات التنظیمیة الجديدة المتعلقة ب

 
إلى دعم الخطط االقتصادية من خالل إطاره التنظیمي الجديد، يھدف سوق أبوظبي العالمي و

 والھیدروجین واألمونیا.إلمارة أبوظبي الرامیة إلى تطوير أسواق جديدة للسلع مثل الكربون 
 

لیصبح مركًزا حیويًا في التطور سوق أبوظبي العالمي نجح وبھدف دعم نمو اقتصاد دولة اإلمارات، 
، كالً من األسواق الفعلیة وأسواق مشتقات السلع المالیة. تشمل التيلتجارة السلع األساسیة 

إلى مجتمع تجارة الطاقة في سوق أبوظبي "بي تي تي" ، انضمت 2022من عام في فبراير ف
أدنوك للتجارة العالمیة، وأدنوك للتجارة، وآيس فیوتشرز أبوظبي (إيفاد)، جانب العالمي، إلى 

ريالينس "افتتاح مكاتب تجارية لشركة كما جاء . 2021في مارس فیوتشرز" مربان " التي أطلقت 
كمركز إقلیمي سوق أبوظبي العالمي كانة ملیعزز  2021عام في  الھندية في أكتوبر "إندستريز

 رائد لتجارة السلع األساسیة.
 

 ھیاكل رأس المال وزيادة رأس المالي:و اإلدراج
ومن شأن مقترح سوق أبوظبي العالمي أن يعزز إطاره التنظیمي لتمكین شركات البترول 
والتعدين من تقديم عروضھا وإدراجھا في السوق؛ وجذب شركات جديدة في مراحل نموھا، من 
خالل تقديم ھیاكل رأس مال أكثر مرونة وفرص زيادة رأس المال. فعلى سبیل المثال، يتضمن 

% من رأس 20رض أسھم جديدة على مستثمرين جدد، تمثل ما يصل إلى التغییر المقترح ع
لمساھمین خفض قیمة أسھم اوقائیة ومنع الحقوق المال الشركة الحالي سنويًا، دون تفعیل 

معايیر عزيز متطلباتھا بما يتماشى مع لتسوق أبوظبي العالمي أيًضا كما يأتي مقترح الحالیین. 
وبالمقارنة مع نظرائھا اآلخرين (األيسكو)  ق المالاسوعلى أ المشرفة یئاتھلة لیالمنظمة الدول

فیما يتعلق بالتزامات اإلفصاح المستمر واألوراق من سلطات الخدمات المالیة األخرى، وذلك 
 المالیة الممتازة وحقوق التصويت المرجح.

 
المالیة جیفاناكیس، الرئیس التنفیذي لسلطة تنظیم الخدمات  إيمانويلوقال 

 يتنظیمالطار اإل: "تعد التحسینات التي تم إدخالھا على سوق أبوظبي العالمي لدى
جزًءا من مھام سلطة تنظیم الخدمات المالیة، وتھدف إلى مواصلة تطوير  ،سواق رأس المالل

 حیويالاالرتقاء بنظامه لجھود  ًراطار التنظیمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرااإل
وستسھم ھذه التعديالت في دعم وتعزيز نمو المؤسسات التي ستساھم بدورھا في المالي. 

نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة اإلمارات والمنطقة بوجه عام، مع توفیر المزيد من المشاركین 
احتیاجات التمويل لمجموعة واسعة عام  يلبي بوجهإطارنا التنظیمي  إنلمستثمرين. لخیارات الو

 ."ي مراحل مختلفة من نموھا ودورة حیاتھامن الشركات ف
 

وتنطبق تعديالت سلطة تنظیم الخدمات المالیة على لوائح الخدمات المالیة واألسواق، وقواعد 
السوق، وقواعد البنیة التحتیة للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل 

وقواعد الرسوم. وستحل التعديالت المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالیة  ،اإلسالمي
 بمدونة قواعد سلوك السوق.
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يمكن االطالع على الورقة االستشارية، والتعديالت ومسودة المالحظات االرشادية المتعلقة بھا 

 consultations-framework/public-https://www.adgm.com/legalالرابط التالي من خالل 
 

الورقة االستشارية متاحة لمدة شھرين، وتتلقى سلطة تنظیم الخدمات المالیة اإلفادات ستظل 
 . 2022مايو  20حتى يوم علیھا 

 -انتھى-
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

. 2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 
وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بھدف توفیر منظومة مالیة متكاملة وواسعة النطاق ُتسھم في ترسیخ مكانة 

ستراتیجیة بین االقتصادات المتنامیة في الشرق األوسط ا، وحلقة وصٍل أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال
 وإفريقیا وجنوب آسیا وسائر أنحاء العالم.

ستراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة أبوظبي والتي تشمل اترتكز و
المالي واالستدامة. ويضم  رة األصول وتداول المشتقات المالیة والسلع واالبتكارالخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثروات وإدا

سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة ھي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة 
إدارة جزيرة الماريه، وھي منطقة  سوق باعتباره مركزاً مالیاً دولیاً علىالتنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل كما يشرف 

 كلم مربع). 14.1ھكتار ( 114مالیة حرة تمتد على مساحة إجمالیة تبلغ 
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر المالیة والشركات والكیانات المسجلة في السوق 

دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسیسه لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظیمي 
على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا" ألربع سنوات متتالیة تقديراً لمبادراته 

 ومساھماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*
أو متابعة صفحاته على  www.adgm.comبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظ

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لینكد إن":  adglobalmarket@منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 
 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقیا""* المصدر: جوائز 
 media@adgm.comلالستفسارات: 
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