
 
 

 خبر صحفي
 

 التمويلتنظيم نماذج "حول استشارية تصدر ورقة  سلطة تنظيم الخدمات المالية
 " الالمركزي

 
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في   :2022أبريل    13  –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

ذوي بهدف التفاعل مع    ،"الالمركزي  التمويل"  تنظيم نماذج  حولاستشارية  ، ورقة  سوق أبوظبي العالمي
، والتعرف على ما يمكن  "الالمركزيتمويل  الالخاصة بـ "قدرات  الومخاطر  ال  افش، الستك الشركاءالعالقة و

 .لها التنظيمي اإلطاريبدو عليه  أن 
 

، طريقة جديدة لتقديم الخدمات المالية من خالل بروتوكوالت البرمجيات "الالمركزي  تمويلالنماذج "وتعد  
.  حاليًا العديد من الخدمات المالية المماثلة للخدمات المالية التقليديةالتي تقدم  البروتوكوالت  وهي  اآللية.  
حتى اليوم  القدرة على تحسين كفاءة الخدمات المالية، إال أنها ال تزال  الالمركزي"    تمويلال"متلك  يبينما  

فمن المستخدمين،  أعداد  في الحجم والالمركزي"    تمويلال"نمو  يوفيما  .  بالشكل المناسبغير منظمة  
يؤدي  الممكن   المخاطر  عدم  أن  زيادة  إلى  لالتنظيم  المالية  بالنسبة  والمؤسسات  والنظام لمستثمرين 
 المالي.

 
  تمويل المجتمع "في  لتعزيز الحوار  ،  االستشارية ورقة  الوكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية قد أصدرت  

حول كيفية تنظيم   ،السياساتوصنّاع  المؤسسات المالية وشركات األصول الرقمية  والذي يضم  الالمركزي"  
سلطة  الورقة  حدد  وت الالمركزي".    تمويلال" نظر  المحتمل وجهات  االتجاه  حول  المالية  الخدمات  تنظيم 

" لـ  المدى  الدقة    التنظيمي  ستوىوالمالالمركزي"،    تمويلالمتوسط  تنظيم تعتزم  التي    عالي  سلطة 
 ها. الخاص بـالخدمات المالية في اعتمادها، واستكشاف الشكل الذي قد يبدو عليه اإلطار التنظيمي 

 
المالية لدى،  جيفاناكيس إيمانويل التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات  سوق أبوظبي  الرئيس 
النظام المالي في  والواعدة    ئةناشمن بين أحدث المكونات ال   الالمركزي"   تمويلال نماذج "تعد  : "العالمي
تحديد  علينا  جب  ستو، يالقدراتهذه  والنجاز  تقدم خدمات مالية أكثر كفاءة وأكثر تفصيالً.  حيث  ،  العالمي

مناسب.   بشكل  ومعالجتها  " ومخاطرها  حول  بآرائنا  نساهم  أن  وتوجهها   تمويلاليسعدنا  الالمركزي" 
كما نتطلع .  الشركاءذوي العالقة ومع  مناقشة ذلك    ، من خاللالجاري في المجتمعالحوار  المستقبلي في  
اتخاذ خيارات سياسية مستنيرة لمعالجة هذه المخاطر القطاع لمساعدتنا على  حوار مع  الإلى التعاون وبدء  

 الالمركزي"، وحول أي تطورات تنظيمية مستقبلية."  تمويلال"لنماذج وتحقيق الفوائد المحتملة 
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 – انتهى -
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

. وتأّسس السوق  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 
المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد 

 ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم. ا، وحلقة وصٍل للتمويل ومزاولة األعمال
ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات  ا ترتكز و

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي  رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة  
إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على الالتسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(.  14.1هكتار ) 114
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل  

دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي 
للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق  

 رأس المال في المنطقة.*
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل   www.adgm.comبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظ

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":  
 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا" " * المصدر: جوائز 
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