
   

 

  

أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول اللوائح القانونية سوق 

الاعتباريين للأشخاص  
 

 
الورقة  ،مثلاً في سلطة التسجيلتطرح سوق أبوظبي العالمي اليوم، م :2018يناير  31أبوظبي، 

تقنين ملكية الاستفادة المؤسسية القائمة وممارسات الرقابة بما يتماشى مع بالاستشارية الخاصة 

، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق المعايير والمبادرات الدولية

 المقترحة وتعزيز إطاره التشريعي المتكامل.الجديدة التعديلات 

 

سوق أبوظبي العالمي تحليل معياري للأنظمة المطبقة في إجراء بعد الجديدة وتم تطوير التوصيات 

لسوق ل أسواق لندن، وغرنسي وجيرسي، حيث تم اختيار هذه الهيئات التنظيمية الثلاث كمعيار مرجعي

    ولأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

 

تسهم الأنظمة الجديدة في تعزيز تدابير الشفافية فيما يتصل بمنع الأشخاص ومن المقرر أن 

إنشاء الاعتباريين من عمليات غسيل الأموال ودعم الإرهاب، كما ستعمل الأنظمة الجديدة على 

 الوصول لهذا السجل.إمكانية سجل شامل للمالكين المستفيدين، وتوفير ضمانات محددة بشأن 

 

شريعية الجديدة في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لتطوير وتأتي التعديلات الت

المخاطر، والاستجابة بفعالية لتطورات الأسواق المحلية بين أنظمة أنظمته وأحكامه لتحقيق التوازن 

والعالمية، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية بما يعزز 

 كمركز مالي دولي. مكانته 

 

ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة 

 بر ارسالها للعنوان التالي:القادم ع فبرايرمن شهر  28قبل يوم  2018لعام  1رقم الاستشارية 

 

 2018لعام  1الورقة الاستشارية رقم: 

 التسجيلسلطة 

 أبوظبي العالميمربعة سوق 

 جزيرة الماريه

 111999صندوق بريد رقم: 

 أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

 consultation@adgm.comالبريد الإلكتروني: 

 

 –انتهى  -
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 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، سوق  بدأ

وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي  .2015أكتوبر من عام  21ممارسة أعماله رسمياً في يوم 

ليشكل جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً 

ورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع مح

 الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

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

الية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة الخدمات الم

تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة 

المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات 

ة الخاصة، وإدارة الثروات، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة المصرفي

فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم 

 مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي. 

 

العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين وحصل سوق أبوظبي 

متتاليين بجائزة "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته 

 ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

 

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

كلم مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية،  1.14هكتار ) 114مساحة إجمالية تبلغ 

ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من المعلومات حول سوق 

  www.adgm.com جاء زيارة الموقع الإلكترونيأبوظبي العالمي، الر 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 عفراء الراشدي

 885 333 2 971+  رقم الهاتف:

   Afra.AlRashdi@adgm.com  البريد الإلكتروني:
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