
 

 

صول  لألأمين فظ احويـكل تحصل على الموافقــة المبدئيـــة للعمـل بصفــة وسيط لك

 . فتراضيــةإلا

 
أحدث مزّود عالمي لخدمـة األصول هي    يكللك 2022 سبتمبر 5 – أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 ( ADGM)  الخدمات الماليــة في سوق أبوظبي العالمي  تقديمحصل على الموافقـة المبدئيــة لت  االفتراضيــة
 صول الرقميــة.  لأل ميناألفظ احالوسيط و الللعمل بصفـة 

 
الحيوي   نظام  المن    ا  جزء   ا  وستكون قريب  من سوق أبوظبي العالميكليكل حصلت على الموافقـة المبدئيــة  

الـالمنظّ   لألصول الرقمية المنتجات و الخدمات  نطاق  اإلمارات العربية المتحدة لتوسيع  دولة  في    حديث م 
 .  لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياوتقديمها 

 
طريق الوحيد لضمان  الن  نحن نؤمن بأ: "كليكلالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة    ،زاهومايكل  قال  و 

مما سيساهم في تحقيق    ،  تخضع لرقابة مالية  نمو أي شركة أصول افتراضية، هو العمل ضمن بيئة منظمة
األصول الرقمية   متداولوا  تم تبني   على المدى الطويل. لقد    ا  جاد رؤيتها وتأدية دورها للتمكن من خلق تأثير  

االضطرابات األخيرة في  ن  إال ألالستفادة من السوق الصاعدة سريعة النمو.    ة رـ المبكّ   ةضارببميزة الم  سابقا  
التحسب والبيع الكبير الناجم عن الشعور بالخوف من تفويت الف رص الذي يحركه    االفتراضيةسوق العمالت  

 "هي مجرد مثال آخر إلظهار سبب حاجة السوق إلى التحكم الصحيح في المخاطر واالمتثال.  من المخاطر
 

التنظيمية العالمية كجزء من التزامها المستمر بدعم    ومنذ البداية، تعمل كليكل بنشاط على إشراك الجهات 
للنظام   المستدام  التطورات والنمو  العالمية وتعزيز  بصورة جماعية.  الحيوي لألصول االفتراضية  المعايير 

أهم   أحد  العالمي  أبوظبي  سوق  في   الجهات ويعتبر  االفتراضية  لألصول  المختّصـة  العالميــة  التنظيمية 
دار الموافقــة المبدئيــة التزام شركة كليكل بأن تصبح الشركة الرائدة لألصول االفتراضية  المنطقة. ويظهر إص

   الشاملة في سوق أبوظبي العالمي.
 



 

 

 مثل يالتي    كليـكل، لتصبح  "اي دي سي ام"أ عيـد مؤخرا  تسميـة المجموعة، والتي كانت ت عرف سابقا  باسم  
اسمها  العمالت    معنى  تضارب  لتعكسصوت  و ال  المعدنية  النمو  زدهاراالتناغم  وباعتبارها  الستراتيجية   .

(،  التبادل بوصفه خدمة  التي حملت لواء الريادة لمفهوم التحالف )  القائمة قديما  منصة تبادل األصول الرقمية  
في   كليكل  مجموعة  نجحت  المضاربة  التنّقـل  فقد  أسواق  والهابطــةعبر  الخمسة   الصاعدة  األعوام    طيلة 

 الماضية. 
 

الخاص بهم، يعمل فريق كليكل الجديد على   الحيوي البنية التحتية للنظام  ومن خالل تركيـز على إنشــاء  
 التطور   الفائق  لالصول االفتراضيةمدار الساعة لبناء مجموعة جديدة من المنتجات بهدف تقديم تطبيق  

في العصر    األصول الرقميةالذي يخدم جميع احتياجاتك من    لتقديم جميع الخدمات من خالل منصة واحدة
 الرقمي دائم التطـّور.

 
 – انتهى   -

 
 نبذة عن "كليكـل" 

الرقمية المنظمة،   الوساطةكليكـل هي أول تطبيق "الكل في واحد" من تطبيقات التشفير التي توفر خدمات  
التجزئة والمؤسسات والمستثمرين بطريقة    األمينالحفظ  عن حلول    فضال   تقدمها لشركات  التي يمكن أن 

الشركة في عروض المنتجات الرقمية المعيارية التي تقدمها، والمدعومة بالبنية    تمّيـزبسيطة وآمنة وفعالة. وت
خدام اليومي. مدى تحرير قيمة األصول الرقمية المقيدة لالستفي    –   التي ال ت ضاهىوالمعرفة الفنية    التحتيــة

حساب  أن تكون  إلى    ، إمكانات التجميع السلسةحسب تصميمهـا، أن كليكل تسعى، من خالل  ومن البديهي  
 ل بالفعل. لألشخاص في نظام بيئي معطّ  الوحيـد األصول الرقمية 


