
 

 

 خبر صحفي  

 

 الية من سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العامليم"باينانس" تحصل على تصريح تقديم خدمات 

 

سوق أبوظبي  في لعمالء لستوفر "باينانس" بموجب تصريح سلطة تنظيم الخدمات املالية، خدمات "الحفظ األمين"  ●

 العاملي

 

املتحدة،   العربية  اإلمارات  دولة  تشين  :  2022نوفمبر    16أبوظبي،  البلوك  لخدمات  الرائد  العاملي  املزود  "باينانس"،  أعلنت 

اليوم، حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي  
 للعاصمة اإلماراتية. 

 

توفير  . وسيمكنها هذا التصريح من  الشرق األوسطمنطقة  في  "باينانس" لتوسيع حضورها  ا مع جهود  تماشي  تأتي هذه الخطوة  

سلطة تنظيم  بحسب شروط وأحكام    ،الذين تنطبق عليهم الشروط املنصوص عليها في التصريح  لعمالءخدمات الحفظ األمين ل

 الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي. 

 

األول من نوعه واملخصص  الشامل  اإلطار التنظيمي  قد قدمت    في سوق أبوظبي العاملي  املاليةسلطة تنظيم الخدمات  وكانت  

بهدف تعزيز  .  تستفيد منها الشركات العاملة في هذا املجالتنظيمية  قواعد    وضعل  2018لألصول االفتراضية في العالم في عام  

عزز سوق أبوظبي العاملي مكانته كمركز عاملي رائد ومنصة أعمال ألنشطة األصول    النمو االقتصادي في أبوظبي ،  دعم تحول و 

 االفتراضية. 

 

العامليوقال   أبوظبي  سوق  إدارة  مجلس  رئيس  الزعابي،  جاسم  أحمد  لشركة  سعادة  بالتهنئة  نتوجه  أن  اليوم  "يسعدنا   :

مالية تقديم خدمات  وتمكينهم من  "باينانس" لحصولهم على تصريح  من،  األوسط    اوخدماته   ا تجاتهعرض  الشرق  منطقة  في 

وفق  فريقياأوشمال   وذلك  االفتراضية  ،  لألصول  التنظيمي  العاملي  الستراتيجية  محور  يعد  والذي  إطارنا  أبوظبي  التي  سوق 

نحو  د الطريق  يتمهقادرة على  تكون في ذات الوقت  و   االفتراضيةلألصول  تتمتع باملوثوقية  نشطة و أعمال  بيئة  تأسيس  تستهدف  

  . ينمو بوتيرة متسارعة في مجال األصول الرقميةاإلمارات كسوق عاملي  دولة  مكانة  وترسيخ  البتكار املستدام داخل القطاع املالي  ا

سوق أبوظبي  والتطوير في  األبحاث  جهود  ومواصلة  باينانس  نشاط  نتطلع إلى دعم    وباعتبارنا محرك الدفع لهذا النمو، فإننا 

  "الجيل الثالث من اإلنترنت.اقتصاد تخص لتطوير حلول العاملي 

 

نلتزم في باينانس  "  :لدى "باينانس"  ريتشارد تنغ، الرئيس اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قال من جهته  و 

قادرة    ةومفيد  ةواضح  ةتنظيميأطر  املستقبلي لتطوير  التوجه والتفكير  بالعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية واملدن ذات  

سلطة تنظيم الخدمات املالية وسوق أبوظبي العاملي بالتعاون  العمل مع  اتسم  قد  و .  العمالءالسوق وسالمة  على حماية أنشطة  

نمو وازدهار أبوظبي كمركز عاملي  متابعة  نتطلع إلى  و .  املنظمة لهالجهات  التعاون بين قطاعنا و قيمة  أهمية  لى  ؤكد عبما يالبناء،  



 

العاملي   أبوظبي  بسوق  ونشيد  االفتراضية،  األصول  في  رائد ألنشطة  املثمرة  اتطوير  لجهوده  لخدمات  لبلوك  منظومة شاملة 

 "تشين.

 
مهمة  خطوة  التصريح  على هذا  حصولنا  يعد  "  :"  في أبوظبيبينانسلدى "دومينيك لونجمان، كبير املسؤولين التنفيذيين   قالو 

"باينانس"   أبوظبي،  لتعزيز حضور  تجاه  في  املستقبلية  الرؤية  يعكس  االفتراضية كما  أبوظبي  األصول  بها  تتميز  نحن  و .  التي 

مع   عالقتنا  تعزيز  ملواصلة  العاملي.  متحمسون  أبوظبي  تزويد  سوق  إلى  االستثمارية  ونتطلع  وموثوقة الكيانات  آمنة  بمنصة 

  فريق ينمو  ونأمل أن  أبوظبي"  –بالنسبة لنا في "باينانس  بداية  الهذه مجرد  و أنشطة األصول االفتراضية الخاصة بهم.  ملمارسة  

 البلوك تشين في أبوظبي." مشهد  نمو  عبالتزامن م عملنا

 

 - انتهى -
 نبذة عن بينانس:

عد "بينانس" منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوك تشين، ومزود البنية التحتية للعمالت املشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تتضمن أكبر ت
ُ
بادل  ت

جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية األموال للمستخدمين، لألصول الرقمية من حيث الحجم. وتحظى منصة "بينانس" بثقة املاليين في  

ستثمار  وتتميز بمحفظة ال مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والبيانات والبحث والسلع االجتماعية واال 

 واالحتضان والالمركزية وحلول البنية التحتية، وغيرها. 

 

 https://www.binance.com املعلومات، يمكنكم زيارةملزيد من 

 pr@binance.com أو التواصل على عنوان البريد اإللكتروني

 

 

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

 له، في  افُتتح  
 
. وتأّسس السوق املالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير 2015أكتوبر    21سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا

سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل ومزاولة األعمال
ُ
ستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في الشرق ا، وحلقة وصٍل  منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

 األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم. 

 

ارة األصول  إدارة الثروات وإدستراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات املصرفية الخاصة و اترتكز  و 

املالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العاملي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العاملي ومحاكم سوق أبوظبي العاملي   وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكار

 علالوسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما يشرف  
 
 دوليا

 
 ماليا

 
ى إدارة جزيرة املاريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  سوق باعتباره مركزا
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ي  ار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمويلتزم سوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة العمل واالبتك 

 ملبادراته  دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" أل 
 
ربع سنوات متتالية تقديرا

 ومساهماته الفاعلة في القطاع املالي وأسواق رأس املال في املنطقة.*

 

أ سوق  عن  املعلومات  من  اإللكتروني  ملزيد  املوقع  زيارة  يرجى  العاملي،  و"إنستجرام":    www.adgm.comبوظبي  "تويتر"  االجتماعي  التواصل  منصات  على  صفحاته  متابعة  أو 

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"" * املصدر: جوائز 

 media@adgm.comلالستفسارات: 
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 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

mailto:simon.hailes@edelmansmithfield

