
 

 لتعزيز عمل الصناديق الاستثمارية في الإمارات

قوانين ترخيص سوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول 

 الصناديق
 

 

اليوم  المركز المالي الدولي في أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي، طرح :2018 نوفمبر 29أبوظبي، 

السوق مؤخراً  توقيعد قوانين وأحكام ترخيص الصناديق الاستثمارية، وذلك بع ورقة استشارية حول

ر يبهدف تيسوسلطة دبي للخدمات المالية  ،لاتفاقية تنظيمية مع هيئة الأوراق المالية والسلع

 في الدولة. ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية

 

المستمر لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة وتأتي القوانين المقترحة الجديدة في إطار الالتزام 

، وتشجيع تسهيل اجراءات الأعمال في المحلية للسوق لدعم تطور قطاع الصناديق الاستثمارية

 ضمن، حيث تساهم في تمكين ترويج الصناديق المؤسسة في سوق أبوظبي العالمي الدولة

 مناطق اختصاص الأطراف التنظيمية الثلاث في الإمارات.

 

لتقديم آرائهم وملاحظاتهم  المالي ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع

التواصل مع البريد الإلكتروني بر القادم ع 2019يناير  3قبل يوم حول الورقة الاستشارية الجديدة 
consultation@adgm.com. 

 .هناللمزيد من المعلومات حول الورقة الاستثمارية، الرجاء الضغط 

 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أعماله مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال للمال والأفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يالاقتصادية

وغيرها من مناطق  الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسياعلى الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في 

 .العالم

 

سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة 

، والابتكار المالي. ويتيح  سوق الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتتعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 
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أطر تنظيمية ذات مستويات عمل تتمتع بضمن بيئة ممارسة نشاطاتها  للشركات المسجلة فيهالعالمي  أبوظبي

  الإنجليزي. قانون العمومعالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لثلاثة أعوام متتالية بجائزة 

لعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق "أفضل مركز مالي دولي ل

 رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ، كلم مربع( 1.14هكتار ) 114تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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 جى التواصل مع:للاستفسارات الإعلامية، ير 
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