
 
  

 
 
  

 

 بما يتماشى مع المعايير المطبقة في أبرز المراكز المالية العالمية

متطلبات رأس مال مدراء صناديق  يقر تعديلسوق أبوظبي العالمي 

 الاستثمار الجماعي
 

أقرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات : 2017أبريل  10أبوظبي، 

أبريل الجاري، لتلبية  10على متطلبات رأس مال مدراء صناديق الاستثمار الجماعي اعتباراً من 

احتياجات المشاركين في السوق، ولجعل المتطلبات الجديدة متوائمة مع معايير رأس المال المطبقة 

 .الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بما يشملز المالية والهيئات التنظيمية الدولية في أبرز المراك

 

وتهدف التعديلات الجديدة المقررة لمتطلبات رأس المال لضمان احتفاظ شركات إدارة الصناديق 

المرخصة، بالموارد المالية التي تمكنهم من ممارسة أنشطتهم المنظمة كمنشأة عاملة، وتمكين 

من إنهاء أعمالهم بشكل نظامي. وبموجب المتطلبات  الشركات في حال التعرض للإعسار المالي

الجديدة فسيخضع مدراء صناديق الاستثمار الجماعي لمتطلبات رأس مال يتم تحديدها على أساس 

ألف دولار أمريكي، أو على أساس الحد الأدنى لرأس المال  250متطلب رأس المال الأساسي والبالغ 

 القائم على الإنفاق في حال كان أعلى من متطلب رأس المال الأساسي.

 

ل لمتطلب رأس الماواعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي هيكلية معززة 

الأساسي، وذلك بعد الاطلاع على المتطلبات المفروضة في هيئات تنظيمية عالمية، حيث شملت 

متطلب رأس المال الأساسي لمدراء صناديق الاستثمار الجماعي للصناديق الهيكلية الجديدة تعديل 

نظراً لحجم المخاطر الأعلى، ولأهمية توفر رأس المال الأساسي لدعم  ألف دولار، 150العامة ليصبح 

أنظمة وضوابط إدارة المخاطر اللازمة للامتثال مع الأحكام والأنظمة المعنية، في حين تم الإبقاء على 

متطلب رأس مال أساسي أقل يير. كما أقرت السلطة دون تغ رأس المال القائم على الإنفاق متطلب

 ألف دولار.  50 يبلغلمدراء صناديق الاستثمار المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين 

 

يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي تواصل باستمرار مراجعة وتعديل 

دعم ، ومة خدماتها المالية لضمان تعزيز المكانة المتميزة لمنصة سوق أبوظبي العالميأحكام وأنظ

 ،بيئته الحيوية والمتكاملة لممارسة الأعمال، بما يتماشى مع تطورات الأسواق المحلية والعالمية

 والتزام السوق بتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المشاركين فيه ومختلف الأطراف المعنية.
 
 

 –نتهى ا -
 

 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 



 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

ومسؤول في وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد  .2015أكتوبر من عام 

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 

 ولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.للأعمال والتمويل على الصعيد الد

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

 بيئة خالية من العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن

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 

علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع  الثروات، وإدارة الأصول،

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية 

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ة على المدى الطويل، حيث ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادي

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.

  www.adgm.com أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول سوق 

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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