
 

 

 يتيح الوصول للبورصات وبيوت المقاصة في السوق

"أبوظبي العالمي" يقر تطبيق نظام "العضوية عن بعد" 

 للمستثمرين الدوليين
 

 

تنظيم الخدمات المالية ، ممثلاً في سلطة سوق أبوظبي العالميأقر : 2018مارس  6أبوظبي، 

تطبيق إطار العمل الجديد لنظام "العضوية عن بعد" للمتعاملين والمستثمرين الدوليين، 

جراء بعض التعديلات لتعزيز نظام سوق رأس المال، وذلك بعد استكمال فترة الاستشارات إو 

 يناير الماضي بمشاركة الجمهور والمختصين في القطاع المالي. 2المفتوحة يوم 

 

ويساهم تطبيق النظام الجديد في تمكين الوسطاء المتواجدين خارج سوق أبوظبي العالمي 

من الوصول للبورصات وبيوت المقاصة المتواجدة داخل السوق، بما يعزز مشاركة المستثمرين 

د حجم السيولة في سوق رأس الدوليين، ويسهل حركة الأنشطة المالية العابرة للحدود، ويزي

للمستثمرين الدوليين المتاجرة وتسوية عملياتهم التجارية بشكل مريح وضمن المال، ويتيح 

خيارات متعددة، والاستفادة من خدمات الشركات المهنية المتخصصة التي تتمتع بالمعرفة 

 وامكانية الوصول لأسواق أبوظبي، ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

 

وتشمل قائمة التعديلات الأخرى المقررة تسهيل الاعتماد على البيانات المقدمة من البورصات 

المتواجدة داخل سوق أبوظبي العالمي عوضاً عن تقارير الأشخاص المخولين لمراقبة الأنشطة 

فر وتوضيح مدى تواعن المعاملات المالية داخل السوق، التجارية، وتبسيط متطلبات الإبلاغ 

مصطلحات  وتعديلتثبيت الأسعار والقيود المفروضة عليه وفقاً لقواعد الأسواق، نظام 

م عبر سوق أبوظبي العالمي وتلك التي تت عبرالتسمية لتوضيح الفروق بين التعاملات القائمة 

 بيوت المقاصة مقارنًة بالتبادلات المالية عن بعد أو عبر بيوت المقاصة. 

 

ل النظام الجديد والتعديلات المقررة عبر زيارة الرابط ويمكن الاطلاع على كافة تفاصي
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 ملاحظات للسادة المحررين

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

 في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يرؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب للمال والأرائد 

 .وغيرها من مناطق العالم ياآس

 

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

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

خاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأش

بتكار ، والاالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتمجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

أطر ع بعمل تتمتممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  المالي. ويتيح  سوق أبوظبي

 نون العمومقاذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من تنظيمية 

  الإنجليزي.

 

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

نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" 

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

 

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

ني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباكلم مربع(،  1.14هكتار ) 114تبلغ 

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

 العلاقات العامة والإعلامهاجر الطنيجي، مدير 

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد
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