
   

 
 

 يلبي المتطلبات الخاصة للأعمال العائلية وأصحاب الأصول

سوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول مقترح نظام 

 ةالمؤسسات الجديد
 

طرح سوق أبوظبي العالمي اليوم، ورقة استشارية جديدة حول مقترح : 2017  مايو  31أبوظبي،

السوق، للحصول على آراء وملاحظات  ضمنتأسيس إطار عمل تشريعي وتنظيمي للمؤسسات 

بع أفضل الممارسات العالمية بما يشمل يت  المقترح الذي  الجديد الجمهور والمختصين حول النظام

ويلبي المتطلبات الخاصة لفئات قطاعات الأعمال العائلية وأصحاب الالتزامات التنظيمية الدولية، 

 الأصول في أبوظبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم.

 

، بما في ذلك لمؤسساتمعمول بها لأنظمة حالياً  المراكز المالية العالميةوتوجد لدى العديد من 

الهيئات التنظيمية التي تطبق قانون العموم والتي اعتمدت سابقاً على الهياكل التقليدية للائتمان. 

منظومة قانونية  المقترح لسوق أبوظبي العالمي من وجود ةالجديد نظام المؤسساتويستفيد 

، وإطار تنظيمي متكامل، وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في السوق عالمية

ي، جزيرتي غيرنزي وجيرسلدولة الإمارات. كما يتماشى النظام مع نماذج متميزة شبيهة معمول بها في 

 وسيكون النظام الأول من نوعه في الدولة عند البدء في تطبيقه.

 

والمؤسسات، الأفراد والعائلات  مع متطلبات وتم تصميم النظام بحيث يستهدف ويتماشى

الباحثين عن الإدارة الفعالة للثروات الخاصة، والحفاظ على الأصول، وتعزيز  المهنيين ومستشاريهم

 التخطيط لعمليات التوريث وتعاقب الملكية سواًء في أبوظبي أو المناطق الأخرى من العالم.

 

الاستراتيجي في أبوظبي وضمن سوق أبوظبي ويضع النظام الجديد للمؤسسات عبر تواجده 

صوصية يحمي خ، كما في الاعتبار  المستقبلية لمستخدمي السوقوالراهنة  الاحتياجاتالعالمي، كافة 

وسرية المتعاملين، ويت بع ضوابط شاملة للحوكمة، وآليات حماية فعالة للأصول لحماية مطالب 

 المؤسسين والحفاظ على أصول المؤسسات. 

 

ل أفضل الممارسات المعمول شاملةالتي تم اقتراحها بعد مقارنة و، للنظاموتشمل الجوانب المقترحة 

تأسيس نوع جديد من الهيكل القانوني مع سماته المميزة التي بها في الهيئات التنظيمية العالمية، 

، وحماية تارية الترتيبات المتبعة في المؤسستطورت لتلبي أغراض واحتياجات مختلفة، وحماية س

قدرة المؤسس على ممارسة السيطرة على المؤسسة، وتسهيل عمليات هجرة المؤسسات القادمة 

 من هيئات تنظيمية خارجية إلى سوق أبوظبي العالمي وبالعكس.

 
ويأتي اقتراح نظام المؤسسات الجديدة في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لتطوير 

وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق بيئته المتكاملة للأعمال 

 رسخ مكانته كمركز مالي دولي. عبر طرح حلول مبتكرة تالمالية 

 
ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول 
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 2017لعام  3الورقة الاستشارية رقم: 

 مربعة سوق أبوظبي العالمي

 جزيرة الماريه

 111999صندوق بريد رقم: 

 أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

 consultation@adgm.comالبريد الإلكتروني: 

 

 –انتهى  -
 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

المجتمع المالي العالمي. كما يشك ل 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 

 التمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.للأعمال و

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

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

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 

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

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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

ي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظب

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 المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من 

 

 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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