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 خبر صحفي
 

مبادئ ال"وثيقة  تنشر في سوق أبوظبي العالميسلطة تنظيم الخدمات المالية 
واإلشراف  أنشطة سوق األصول االفتراضية تنظيم ح دورها في يتوضل "رشاديةاإل

 عليها
 

تسلط الضوء على القدرات التحويلية  سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي  •
 لقطاع األصول االفتراضية ودوره في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة

بناء على إطار العمل التنظيمي الشامل لسوق األصول    ية"اإلرشادالمبادئ "تمت صياغة  •
السلطات   تعاونها معخالل سلطة تنظيم الخدمات المالية جهود دعم  االفتراضية وتهدف إلى 

 السوق األساسية في لمخاطر لاستجابتها  حول المجتمع وتثقيف األخرى 

 
العالمي،   أعلن  :2022سبتمبر    12  –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة   أبوظبي  سوق 

سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي    أن  ،لعاصمة اإلماراتيةلالمركز المالي الدولي  
نشرت  العالمي نهجها    " يةاإلرشادالمبادئ  "وثيقة    قد  توضح  سوق  في  التي  أنشطة  تنظيم 

عليها،   واإلشراف  االفتراضية  في  واألصول  األصول دورها  فئات  مختلف  تجاه  توقعاتها  تحديد 
 ي القطاع.فومقدمي الخدمات 

 
اإلرشادية"  وتشكل هذه توضيح    "المبادئ  يستكمل  يلمرجعاً  الذي  اإلع الدور  التنظيمي به  طار 

العالمي   أبوظبي  بوالشامل لسوق  الفوريةالخاص  كما تهدف إلى    ، أنشطة األصول االفتراضية 
 في سوق أبوظبي العالمي  تنظيم الخدمات الماليةسلطة  التعاون التنظيمي بين  عالقات  توطيد  

التثقيفي  فضالً عن الدور .  سواق العالمية األخرىفي األودولة اإلمارات  داخل والسلطات األخرى  
المستثمرين والجمهور حول اإلجراءات التنظيمية  لتوعية    "المبادئ اإلرشادية"  ستقوم بهالذي  

 لتحديد المخاطر األساسية واالستجابة لها.سلطة تنظيم الخدمات المالية التي تتخذها 
 

اإلرشادية"وتوضح   وجه    "المبادئ  المالية الخصوص  على  الخدمات  تنظيم  قابلية سلطة  مدى 
المخاطر  و قبول  بالنسبةأولوياتوتحدد  قدرتها على  واحد منللقطاع، حيث    ها  كل    هذه   يسلط 
األساسية  على  الضوء    مبادئال الركائز  المقاربة الخاصة  إحدى  أبوظبي    ةالشامل  بهذه  لسوق 

ومكافحة    ،عالية الترخيص المعايير  و  ،بالشفافيةيتسم  إطار تنظيمي قوي  وجود  العالمي، وهي:  
األخرىيغس المالية  والجرائم  األموال  على  و  ،ل  ورصدهااإلشراف  القدرة  المخاطر    ،على 

الها  صالحياتو العقوبات على  التنظيميةتطبيق  إلىالنتهاكات  إضافًة  الدولي.   ،  بالتعاون  التزامها 
في االنضمام إلى سوق أبوظبي  ين  بلراغمهمة لوثيقة مرجعية    "المبادئ اإلرشاديةتقدم "وبذلك،  

 التنظيمية األخرى المهتمة بهذا المجال.طات لالسكذلك والعالمي 
 

وثيقة   الخبرات  المبادئ  وتعكس  عمق  مدى  جمعتها  االرشادية  الخدمات سلطة  التي  تنظيم 
العالمي   أبوظبي  التابعة لسوق  للعالم  أن  منذ  المالية  تنظيمي مخصص  إطار عمل  أول  قدمت 

ضمان حماية العمالء  بوجه عام إلى  وتهدف المبادئ اإلرشادية  .  2018لألصول االفتراضية في عام  
رصد  و على  القدرة  بمستوى  واستقراراالرتقاء  السوق  ونزاهة  في   ،المالي  هالمخاطر  والثقة 

مجتمع في نهاية المطاف إلى تأسيس  يقود  المنظومة الشاملة لسوق األصول االفتراضية، بما  
كوجهة  وترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي    ، يتسم بالنشاط والحيويةلألصول االفتراضية  ناضج  

 شركات األصول االفتراضية والمستثمرين.لمفضلة 
 

األخيرة   التطورات  ضوء  األصول وعلى  سوق  مستقبل  حول  النظر  وجهات  وتنوع  السوق  في 
  ته تحوالومواكبة  الحيوي    القطاع  تجاه هذااالفتراضية، يؤكد سوق أبوظبي العالمي على التزامه  

لحفاظ  سلطة تنظيم الخدمات المالية تركز جهودها لزال  توما  االبتكار.  قدرته على  دعم  و  ةالمستمر
تنظيمي  وجود  على   بالمرونة  إطار  المتعلقة  يتسم  للمتغيرات  وبقدرته على االستجابة سريعاً 
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االفتراضيةمخاطر  ب األصول  المالية  .  سوق  الخدمات  تنظيم  سلطة  العابرة  وتستوعب  الطبيعة 
اللحدود   تعاونها  األصول،  من  لفئة  لهذه  توطيد  على  تعمل  المنطلق،  هذا  مع المستمر  ومن 

األ التنظيمية  وعالمياً السلطات  محلياً  عنصراً    ،خرى  التنظيمية    اً ضروريباعتباره  المراجحة  لمنع 
 الضارة.

 
المالية  وقال   الخدمات  تنظيم  لسلطة  التنفيذي  الرئيس  جيفاناكيس،   في إيمانويل 

من شأن وثيقة المبادئ االرشادية أن توفر للمستثمرين والسلطات  : "سوق أبوظبي العالمي
األخرى و نهجنا   الجهاتالتنظيمية  فيما يخص  أكبر  والجمهور، وضوحاً  القطاع  النشطة في هذا 

عليها  تنظيم  ل واإلشراف  االفتراضية  األصول  سوق  التي    ناوتوقعاتأنشطة  حددناها الرئيسية 
العالمي  ل أبوظبي  سوق  في  الحاليين  االفتراضية  األصول  خدمات    المحتملين العمالء  وموفري 

التي تنشأ    لموسةالمخاطر الم وطأة  لتخفيف  نعتمد عليها األدوات التي  تحدد  . كما أنها  مستقبالً 
األنشطة لتحديد    قدراتناكذلك  و  ، عن هذه  وكيفية    ياتسلوكالالتنظيمية  للتشريعات  المخالفة 

معهاالتعا اإلرشادية"وتتماشى  .  مل  المالية إستراتيجية  مع    "المبادئ  الخدمات  تنظيم  سلطة 
في وقت   نا التنظيميمعايير إطارعالمية مستوى  توضح  ومع أفضل الممارسات الدولية،    المتوافقة

 قلبات." وسط ما يشهده السوق من ت التنظيميةالحاجة إلى التركيز على الشؤون فيه تزداد 
 

المالية   الخدمات  تنظيم  الصادرة عن سلطة  المبادئ االرشادية  وثيقة  سوق  في  الطالع على 
 .يرجى الضغط هناأبوظبي العالمي، 

 

 -انتهى-
 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
العالمي،   أبوظبي  اإلمارات  هو  سوق  لعاصمة دولة  الدولي  المالي  المتحدةالمركز  منذ  العربية    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . 

كما يشكل حلقة  ،  ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال
 أنحاء العالم. وكافة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 

  
المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل    تشملالتي   بأكملها   جزيرة الماريه مهمة حوكمة  سوق أبوظبي العالمي    يتولى

 .اإلنجليزي قانون العموم إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لضمن سوق أبوظبي العالمي 
  

الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر    ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية
في العالم    وشموالً مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً  

لمالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي  يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير ا
العاملة   الكيانات  لكافة  السوقالعالمي  من    في  والتنوع االستفادة  والتطور،  الشمول،  العالمي    خصائص  أبوظبي  سوق  بين 

 واألسواق العالمية األخرى.
  

اإللكتروني   الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  المعلومات عن سوق  متابعة صفحاته على    www.adgm.comلمزيد من  أو 
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدلمان سميث فيلد 
 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 
 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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