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 خبر صحفي 
 

اإلطار   تحديثتعلن عن  الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تنظيمسلطة 
  األدوات المالية المعنية بالبيئة شملالذي يوالتنظيمي الخاص بأسواق رأس المال 

 واألصول االفتراضيةوالسلع فورية الدفع 
 

طار  اإل  على  أساسیة  عديالت أبوظبي العالمي تسلطة تنظیم الخدمات المالیة في سوق   أنجزت •
ل  المالالتنظیمي  رأس  الوسط  في    للسوق الرائدة    ةمكاناللترسیخ    ، سواق  الشرق  منطقة 

 فريقیاأوشمال 
  المنظومة ، بما يعزز  الصول االفتراضیةوالسلع والمعايیر والوراق المالیة  أنشطة  التعديالت تشمل   •

 وقدرته على االبتكار سوق أبوظبي العالمي ل  طورةالمت
 

المتحدة،   العربية  اإلمارات  الخدمات    :2022سبتمبر    27أبوظبي،  تنظیم  سلطة  أعلنت 
على اإلطار التنظیمي لسواق  أساسیة  المالیة في سوق أبوظبي العالمي الیوم، إدخال تعديالت  

الدوات  وتداول     ،والمعايیر  ، والوراق والمشتقات المالیة  السلع فورية الدفع  ، تشمل رأس المال
بالبیئة المعنیة  االفتراضیة  المالیة  التحسیناتوالصول  من  المزيد  إضافة  بهدف  وذلك  على   ، 

العالمي    المتطورة  ة منظومال أبوظبي  الرائدة    السوق   ةمكانتعزيز  وقدرته على االبتكار ولسوق 
 في السواق المالیة. 

 
من في مارس  مقترحات  هذه ال  نشر ورقة استشارية تتضمن  وكان سوق أبوظبي العالمي قد  

من الطراف المعنیة وأصحاب قبول واسع النطاق  ید ويبتأمقترحات  ال  هذه  وحظیتالعام الجاري،  
 وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.  الشأن 

 
وتتیح التعديالت المقترحة مشاركة أكبر في السواق الولیة والثانوية، وتمت صیاغتها بهدف تعزيز 

النظام   إفريقیا،  الرقابي    وتأمین  الشرق الوسط وشمال  العالمي في منطقة  أبوظبي  لسوق 
  م وضمان عمل المشاركین في السوق وفقاً لعلى المعايیر التنظیمیة التي تضمن الحماية له

تأتي    .وللمستثمرين بینها    التحسیناتحیث  ومن  السوق،  وأنشطة  لمصالح  تلبیًة  المقترحة 
اول منصات التدوتشمل أيًضا،    ،الصول االفتراضیة والوراق المالیة والمشتقات والسلع والمعايیر

و المعتمدة،  المرخصةالمقاصة  والتسوية  التداول  ومنصات  الطراف  متعددة  التداول  ومنصات   ،
ووالش والعضاء  المالیة  ركات  االوراق  لالصدارات    المدرجة  والكیاناتمصدري  الراعیة  والشركات 

 .المالیة
 

تداول الصول لمسیرة االبتكار في تشريع وتنظیم الخدمات المالیة بداية من تنظیم    واستمراراً 
تداول نشطة  على أ  التنظیمي  هإطارعلى تطبیق  سوق أبوظبي العالمي    سیعمل   االفتراضیة،

، لیصبح بذلك أول مركز مالي دولي في الدوات المالیة المعنیة بالبیئة  وتجارة   السلع فورية الدفع
إطاراً  يقدم  أفريقیا  وشمال  الوسط  الشرق  من ل  یاً تنظیم  منطقة  لفئة  دوات والالنشطة    هذه 

المنطقة،.  المالیة مستوى  على  مرة  الت  ولول  وقواعد  الجديدة  عديالت  شملت  اإلدراج  الطرح 
والبترول التعدين  بشركات  هذه  الخاصة  وتأتي  معايیر الجديدة  التشريعات  .  مع  يتماشى  بما 

الدولیة المالیة  المنظمة  الوراق  المطبقة(  سكووالي)  لهیئات  تنظیم   لدى  والمعايیر  سلطات 
المالیة والخرى  الخدمات  المستمر  اإلفصاح  بالتزامات  يتعلق  فیما  وذلك  الوراق  مكانیة طرح  إ، 

 .وحقوق التصويت المرجحالمتمیزة  المالیة 
 

باإلضافة إلى التعديالت التي تم تطبیقها على أنشطة الخدمات المالیة التقلیدية، أصبح بإمكان  
وأمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي الحصول على   MTFs  متعددة الطراف  منصات التداول

تداول في الرموز غیر القابلة  لل موافقة سلطة تنظیم الخدمات المالیة في سوق أبوظبي العالمي
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ة قنجازات سبّاإمن    هسوق أبوظبي العالمي البناء على ما حقق  لوبذلك يواص (.NFTلالستبدال )
 أنشطة الصول االفتراضیة.لتنظیم  من نوعه  تنظیمي شاملأول إطار عندما قدم  2018في عام 

 
 

  يتوجه: "سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميوقال  

دته على المقترحات التي  اإف بتقديم  سوق أبوظبي العالمي بالشكر واالمتنان لكل من شارك  

مدى    ذلك  عكس وقد    .التعديالت التشريعیةالورقة االستشارية التي سبقت اعتماد  وردت في  

المشاركین الذين يتطلعون إلى القیام بأنشطة في هذه المجاالت الواسع من طرف  االهتمام  

تحقیق  الجديدة.   العالمي  أبوظبي  يواصل سوق  رأس  الريادة  وبذلك  أسواق  تنظیم  مجال  في 

مكانة  ،  المال يرسخ  وإمارة  بما  العالمي  أبوظبي  للمتداولین  كوجهة  أبوظبي  سوق  مفضلة 

فرص  .  والمستثمرين من  التالیة  المرحلة  إطالق  على  الجديدة  التحسینات  هذه  وستعمل 

تشمل   والتي  والنمو،  واالستثمار  بالبیئةالسلع  المعنیة  المالیة  الصول    وأنشطة  الدوات 

   ".والسواق المالیة كافة االفتراضیة

 

الخدمات المالية  قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم  ومن جهته،  

العالمي أبوظبي  سوق  التنظیمي لدى  اإلطار  على  إدخالها  تم  التي  التحسینات  "تعد   :

من مهام سلطة تنظیم الخدمات المالیة، وتهدف إلى مواصلة تطوير    ق رأس المال، جزءاً اسول

ملة  بمنظومته الشااإلطار التنظیمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمراًرا لجهود االرتقاء  

أبوظبي ودولة  إمارة  في دعم وتعزيز نمو وتنويع اقتصاد  التحسینات  هذه  حیث ستسهم  .  ةالحیويو

 ." والمنطقة بوجه عام العربیة المتحدة اإلمارات

 

وتنطبق تعديالت سلطة تنظیم الخدمات المالیة على لوائح الخدمات المالیة والسواق، وقواعد  

للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل  السوق، وقواعد البنیة التحتیة  

الحالیة   السوق  قواعد سلوك  محل  المقترحة  التعديالت  وستحل  الرسوم.  وقواعد  اإلسالمي، 

 .بمدونة قواعد سلوك السوق

 

على   تضم  وثیقة  اللالطالع  في   التحديثاتالتي  المالیة  الخدمات  تنظیم  أدخلتها سلطة  التي 

 :على الروابط التالیة  أسواق رأس المال، يرجى على سوق أبوظبي العالمي 

 

اللوائح التنظیمیة الخاصة بسلطة تنظیم الخدمات المالیة )أسواق رأس المال، وثیقة أعرف   •

 عمیلك اإللكترونیة، أخرى(  

القواعد اللوائح التنظیمیة الخاصة بسلطة تنظیم الخدمات المالیة )أسواق رأس المال،   •

 وثیقة أعرف عمیلك اإللكترونیة، أخرى(

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
العالمي،   أبوظبي  المتحدةهو  سوق  العربیة  اإلمارات  لعاصمة دولة  الدولي  المالي  منذ  المركز    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . 

كما يشكل حلقة  ،  ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسیخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متمیز لممارسة العمال
 أنحاء العالم. وكافة في منطقة الشرق الوسط وإفريقیا وجنوب آسیا  وصٍل إستراتیجیة بین االقتصادات المتنامیة 

  
التي تشمل المنطقة المالیة الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 

 العموم اإلنجلیزي.سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظیمي دولي قائم على التطبیق المباشر لقانون 
  

https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/27-september-fsra-regulations-fees-rules-capital-markets-ekyc-miscellaneous
https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/27-september-fsra-regulations-fees-rules-capital-markets-ekyc-miscellaneous
https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/27-september-fsra-rules-capital-markets-ekyc-miscellaneous
https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/27-september-fsra-rules-capital-markets-ekyc-miscellaneous
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ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالیة الدولیة في منطقة الشرق الوسط وإفريقیا، كما تم اختیاره كأكبر  
مركز للتكنولوجیا المالیة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقیا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالیة تطوراً وشموالً في العالم  

ر سوق أبوظبي العالمي بیئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالیة وغیر المالیة العالمیة، ويتیح سوق أبوظبي  يوف
العالمي   أبوظبي  سوق  بین  والتنوع  والتطور،  الشمول،  خصائص  من  االستفادة  السوق  في  العاملة  الكیانات  لكافة  العالمي 

 والسواق العالمیة الخرى.
  

المعل اإللكتروني  لمزيد من  الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  متابعة صفحاته على    www.adgm.comومات عن سوق  أو 
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لینكد إن":  adglobalmarket@صات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": من
 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمیة:

 سیمون هیلز 
 رئیس منطقة الشرق الوسط 
 شركة إدلمان سميث فيلد 

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 هاجر الطنیجي 

 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 

 

 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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