
 

 

 

 بيان صحفي

عامة حول  ورقة استشاريةطلق سوق أبوظبي العالمي ي  

 لوائح مقترحة لتنظيم المعامالت اإللكترونية

 لوائح تنظيمية مختصة بالمعامالت اإللكترونية ضعسوق أبوظبي العالمي ي •

اللوائح التنظيمية تهدف إلى زيادة ثقة المستخدمين عند إجراء معامالت إلكترونية في  •

 أبوظبي العالميسوق 

 

، المي: أعلن سوق أبوظبي الع، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة2020سبتمبر  15

نشر  عناليوم  المرموقة،الحائز على العديد من الجوائز و في أبوظبي الرائد المركز المالي الدولي

 تعزيزالمعامالت اإللكترونية بهدف  تنظيممقترحة ل لوائح مجموعة عامة حول ةورقة استشار

 .المعامالت هذه التي تعتمد على األطراف ثقةتفاعل و

التعاقد عبر اإلنترنت  بما فيهاالمعامالت اإللكترونية،  مع تكيّفوا الشركاتن ويالمستهلك ورغم أن

إلى وجود وسيط ملموس أو مادي.  ستند عادة  تمفاهيم القانونية إال أن ال والتوقيعات اإللكترونية،

في  موجودة ومستخدمةمثل المستند أو "األصل" أو "التوقيع" كثيرة  صطلحاتال تزال مو

في ال سيما  الحالية المتواصلة التغير أخذها في االعتبار في البيئة الرقميةيجب و اتالتشريع

 .19-أعقاب التداعيات التي تركتها جائحة كوفيد

التوقيعات اإللكترونية  ح إنفاذ وقانونيةمالت اإللكترونية المقترحة إلى توضيتهدف لوائح المعاو

المادية. كما تسلط  والمستندات تأثير مكافئ لتأثير النسخذات سجالت اإللكترونية لاأن التأكيد و

أيضا  الكتابة  تشملوالتي إلى "الكتابة"  ة في التشريعاتاإلشار مسألة اللوائح الضوء علىهذه 

 .وقانونيتها الشكل اإللكتروني وبالتالي تؤكد صحة العقود اإللكترونيةب

قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل وفي هذا السياق، 

 دليال  دامغا  على المقترحة التنظيمية هذه اللوائح شكل: "ت  سوق أبوظبي العالمي لدى

 دعممركز مالي دولي قوي ومستدام يك لتعزيز مكانتهالمستمر  سوق أبوظبي العالمي التزام

واثقون نحن هنا. و لدى أصحاب المصلحة المعاصر في االقتصاد الرقمي ثقةاليعزز نمو األعمال و

للتجارة والمعامالت  داعما  ا  المعامالت اإللكترونية سيوفر إطاراللوائح المقترحة لتنظيم ن تنفيذ بأ

بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. سوق أبوظبي العالمي  أعمال مجتمع فياإللكترونية 

لتطوير إطار عمل جهودنا المبذولة ، سنواصل في المرحلة الراهنةالتحول الرقمي  ومع تسارع

 رقىاالبتكار ويدعم أ وتيرة عأصحاب المصلحة ويسرّ  جميع احتياجات لبييا  تنظيمي رائد عالمي

 ."لميةالمعايير وأفضل الممارسات العا

المقترحة  لوائحآلراء حول الالمالحظات واالتقدم بالجمهور إلى  سوق أبوظبي العالمي يدعو

: المعامالت اإللكترونية والتي يمكن إرسالها إلى البريد اإللكتروني التالي لتنظيم

Consult@adgm.com 

للتعديالت المقترحة على صفحة المخصصة ال، يرجى زيارة تلك اللوائح لمزيد من المعلومات حول

 [الرابط. ]وق أبوظبي العالميس التشريعات التجارية في
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 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا  افت تح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة 2015أكتوبر  21له، في 

مالية متكاملة وواسعة النطاق ت سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل 

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط ا، وحلقة وصٍل ومزاولة األعمال

 وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

 

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها اترتكز و

ارة األصول وتداول إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإد

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث  المشتقات المالية والسلع واالبتكار

سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة 

منطقة  سوق باعتباره مركزا  ماليا  دوليا  على إدارة جزيرة الماريه، وهيالالتسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات 

والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي 

عام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي دولي قائم على القانون ال

للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته 

 ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

 

الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة 

www.adgm.com  :"أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام

 adglobalmarket@ :"و"لينكد إنAbu Dhabi Global Market (ADGM)@. 

 

 * المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"

 

 


