يبدأ العمل به يوم  15مايو دون فرض متطلبات تنظيمية اضافية

سوق أبوظبي العالمي يطلق أول إطار عمل شامل في المنطقة
لمديري صناديق رأس المال المخاطر
أبوظبي 15 ،مايو  :2017أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،المركز
المالي الدولي في أبوظبي ،اليوم أول إطار عمل شامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بداية من
متناسب مع المخاطر لمديري صناديق رأس المال المخاطر يبدأ العمل بموجبه بشكل فوري
ً
 15مايو الجاري ،وذلك بدون فرض أي متطلبات مالية اضافية على مديري الصناديق على أساس
رأس المال الأساسي أو الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق.
ويأتي تطبيق إطار العمل التنظيمي الجديد بعد تشاور سوق أبوظبي العالمي مع مختلف الأطراف
المعنية ،ومن منطلق تسهيل المتطلبات التنظيمية المفروضة على مديري صناديق رأس المال
المخاطر ،وضمان توفر الضمانات اللازمة لأداء عملهم بطريقة آمنة وسليمة .و يعد إطار العمل الجديد
خطو ًة داعمة لنظام صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي العالمي الذي يقدم مزايا وتسهيلات
متعددة تشمل منصة متكاملة لصناديق الاستثمار العقاري ،ونظاماً شاملاً لترخيص صغار مديري
الصناديق في المنطقة .كما يشكل إطار العمل الجديد جزءاً من المساعي المستمرة للسوق لتعزيز
مجتمعه المتكامل وبيئته الحيوية لشركات التكنولوجيا المالية ،والشركات والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
ويسعى إطار العمل الجديد لتمكين صناديق رأس المال المخاطر من تعزيز عملياتها التي تستهدف
تملك أسهم وحصص خاصة في المشاريع الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات أو
منتجات مبتكرة ،والتي تمتلك فرصاً قوية لتحقيق النمو والنجاح ،حيث تساهم صناديق رأس المال
المخاطر بدور هام في توفير الدعم والتمويل للمشاريع الناشئة والابتكارية في مراحلها الأولى
الساعية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة أو توسيع أعمالها .ويشكل إطار العمل التنظيمي الجديد
قيمة اقتصادية كبيرة ويقدم فوائداً متعددة تدعم أنشطة وأعمال مديري صناديق رأس المال المخاطر
ً
في سوق أبوظبي العالمي لتعز يز وتطوير أعمالهم في المنطقة.
وتتمتع صناديق رأس المال المخاطر بخصائص محددة تجعلها تستهدف مستويات مختلفة من
مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى .وهي تقدم خدماتها للمتعاملين المهنيين
المخاطر والمشاريع
ً
وتركز استثماراتها في تملك حصص الأقلية في المراحل الأولى من تأسيس الشركات الغير متداولة
في الأسواق المالية ،كما تعد استثمارات مغلقة ما يحد من مخاطر السيولة .ويقوم مديرو صناديق
رأس المال المخاطر في كثير من الأحيان باستثمار أموالهم الخاصة في مشاريع الصندوق إلى جانب
مستثمرين آخرين ،الأمر الذي يربط مصالح استثماراتهم بمصالح المستثمرين الآخرين.

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي قام بتوفير كافة المعلومات والتفاصيل المتصلة بمعايير الترخيص
والمتطلبات التنظيمية المعمول بها ضمن إطار العمل الجديد لمديري صناديق رأس المال المخاطر
من خلال الرابط الإلكتروني .وتواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي،
مراجعة وتحديث قوانينها وأنظمتها المالية بشكل مستمر لضمان تمتع السوق بمنصة استثمارية
متكاملة وعالية الكفاءة ،وتحقيق الاستجابة الفعالة للتطورات والتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية
المحلية والعالمية بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.
موقع الرابط الالكتروني بالكامل المذكور في الخبر:
http://adgm.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=4503&element_id=19154

 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في
المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال
موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد
للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،
ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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