
 

لتصريح الخدمات المالية الموافقة المبدئية منصة "بينانس" للتداول تحصل على  
 سوق أبوظبي العالميمن 

 
أعلنت "بينانس"، المزود الرائد في العالم للبنية التحتية للبلوك تشين والعمالت   :2022  أبريل  10أبوظبي،  
سوق  في   سلطة تنظيم الخدمات المالية""من  لتصريح الخدمات المالية  منصتها الموافقة المبدئية  منح  المشفرة،  

"بينانس"  تقديم طلب  ويأتي  .  االفتراضيةاألصول  وساطة التداول في  خدمات  مزاولة  أبوظبي العالمي، لتتمكن من  
ات كاملة  خدممعتمد لتقديم  كمزود  حضورها  ترسيخ  لخططها  ضمن  ،  تصريح الخدمات الماليةللحصول على  

 فتراضية. االصول األ لتداول
 

االفتراضية في  ألصول  لتداول ا  شامال    اتنظيمي  ا  إطار  مركز مالي دولي يقدم  ، أول  سوق أبوظبي العالميويعد  
ألنشطة األصول    ةرائد متقدم ومنصة أعمال  خ مكانته كمركز عالمي  رس    ،ومنذ ذلك الحين  .2018العالم في عام  

 اإلقليمية والدولية.ية و لللمؤسسات المحاالفتراضية 
 

: "يسعدنا منح  العالمي سوق أبوظبي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في ظاهر بن ظاهر المهيري وقال  
ونحن متحمسون  العالمي   من سوق أبوظبي تصريح الخدمات المالية  للحصول على  المبدئية    ةموافقالبينانس"  "

لتأسيس  "بينانس"  لدعم   أبوظبي.  يأبوظب  إمارة   فيحضورها  في سعيها  أكبر سلطة   العالمي ويعد سوق  هو 
"بينانس" على  حصول    . ومن شأناألوسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق  ألصول االفتراضية في  تنظيمية لتداول ا

األصول  والتي يستفيد منها متداولو    ةوالموثوق  ةالحيوية أعماله  بيئإضافة نوعية إلى  تقدم  أن  موافقة السوق  
 العالمية ومقدمي الخدمات." واألسواق االفتراضية 

 
لما يقدم  كبيرة،  عالمية  بسمعة  في سوق أبوظبي العالمي،  األصول االفتراضية  التنظيمي لتداول  طار  اإليحظى  و 

كمركز مالي    ،سوق أبوظبي العالميالمستمر للتزام  االمن    اجزء  ويعد  شاملة وأحكام قوية،    تنظيمية  لوائحمن  
    بوظبي ودعم الشفافية والنزاهة في السوق.أللتعزيز النمو االقتصادي  ،دولي

 



 

العالمي  ويواصل   أبوظبي  عروضسوق  وفتح  ل  هتوسيع  الألعمال  في  الستثمارية  االفرص  آفاق  دولة جديدة 
شركاء   وتمكين  مثل  تداول  اإلمارات،  االفتراضية  المتنامية  المالية  المتطلبات  دعم  من  "بينانس"  األصول 

 للمستثمرين والشركات في جميع أنحاء المنطقة.
 

عن كثب مع  "بينانس"  تعمل  "  ":بينانس" رئيس منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في تينجريتشارد   وقال
ضمن التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية وتعزيز التطور    المنظمين العالميين، مثل سوق أبوظبي العالمي،

رائدا  في تقديم أطر تنظيمية    لألصول االفتراضية. ويعد سوق أبوظبي العالميالحيوي  والنمو المستدام للنظام  
للتقنيات  مجتمع األعمال  قوية لألصول االفتراضية لدعم نمو   للبلوك تشين. ونحن  المالية  العالمي  المستندة 

معهم كثب  عن  العمل  إلى  ونتطلع  الطلبات  تقديم  عملية  خالل  لدعمهم  ومع  ممتنون  المصلحة  ،  أصحاب 
المستوى على نطاق أوسع في منطقة الشرق  عالمية  عروضنا وخدماتنا  لتقديم    ،الرئيسيين اآلخرين في أبوظبي

 فريقيا وخارجها."أاألوسط وشمال 
 
سوق أبوظبي العالمي، من  في  ستتمكن "بينانس" عند حصولها على تصريح "سلطة تنظيم الخدمات المالية"و 

نحاء منطقة الشرق األوسط وشمال تقديم خدماتها وعروضها لتداول األصول االفتراضية للعمالء في جميع أ
 أفريقيا، من خالل شركتها الفرعية "بينانس )أيه دي( المحدودة" 

 
o0o 

 نبذة عن بينانس:
ادل لألصول  تعد "بينانس" منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوك تشين، ومزود البنية التحتية للعمالت المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تتضمن أكبر تب
ز بمحفظة ال  الرقمية من حيث الحجم. وتحظى منصة "بينانس" بثقة الماليين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية األموال للمستخدمين، وتتمي

حتضان والالمركزية وحلول  مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والبيانات والبحث والسلع االجتماعية واالستثمار واال
 البنية التحتية، وغيرها.

 https://www.binance.com  لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة 
 pr@binance.comلالستفسارات: 

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

س السوق المالي بموجب  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا  له، في افتُتح  . وتأس 
األعمال، وحلقة  مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ُتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة 

 ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.اوصٍل  

https://www.binance.com/
mailto:pr@binance.com


 

إدارة  ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة و اترتكز و 
المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق   ات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارالثرو 

يا  على إدارة  سوق باعتباره مركزا  ماليا  دول الأبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 
 كلم مربع(. 14.1هكتار )   114جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ار والنجاح  ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتك
تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط  والنمو ضمن إطار 

 وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.* 
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل   www.adgm.comوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن س

 . 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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