
 

 

ورقة نشر تسوق أبوظبي العالمي سلطة التسجيل لدى 

خدمات الشركات  زوّديإطار العمل المقترح لماستشارية حول 

 السوقفي 

التعيين اإللزامي لمزوّدي خدمات الشركات من قبل بعض الشركات ذات الغرض الخاص يشمل  •

 ADGM Foundations)) والمؤسسات

 الكيانات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالميإطار عمل مقترح لحماية مصالح  • 

 

سوق أبوظبي  لدىالتسجيل  سلطةأصدرت  :2020أكتوبر  27أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

حول إطار العمل المقترح  والمالحظاتإلى تقديم اآلراء  الجمهورالعالمي ورقة استشارية، دعت من خاللها 

 .خدمات الشركات مزوّديل

 (Foundations) ذات األغراض الخاصة وكذلك المؤسسات  الشركاتوقد ترافق النجاح والطلب المتزايد على 

سوق أبوظبي العالمي مع العديد من التحديات والمخاطر، ال سيما بالنسبة للكيانات غير المرتبطة في 

إطار  تطويرالتسجيل  سلطةحت مباشرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة أو سوق أبوظبي العالمي. لذا، اقتر

من شأنه مواجهة  األمر الذيخدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي،  مزوّديعمل متناسب ومتوازن ل

  .مخاطر قد تواجه سوق أبوظبي العالمي ةهذه التحديات والتخفيف من أي

ويهدف إلى إنشاء إطار خدمات الشركات المقترح مع أفضل الممارسات العالمية، مزوّدي ويتماشى إطار عمل 

خدمات  مزوّديإطار عمل  وسيتضمنسوق أبوظبي العالمي. في خدمات الشركات مزوّدي تنظيمي راسخ ل

مزوّدي ، من أجل تعيين  (Foundations)الخاص والمؤسسات الغرضالشركات مطلبًا لبعض الشركات ذات 

 الواجبات اإللزاميةمجموعة من خدمات الشركات الموجودة في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب فرض 

 .خدمات الشركاتمزوّدي التنظيمية على 

سوق أبوظبي  لدىالرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل ، ظاهر بن ظاهر المهيريبدوره، قال 

أطر العمل الخاصة أن تكون نتطلّع باستمرار إلى نهدف دوما إلى تعزيز الثقة في إطار عملنا، حيث : "العالمي

للمعايير الدولية وتالئم مجتمع األعمال لدينا. إن إطار العمل المقترح يتوافق مع أفضل الممارسات بنا مطابقة 

في سوق أبوظبي العالمي، لذلك ندعو  مزوّدي خدمات الشركاتالعالمية ويهدف إلى إيجاد إطار عمل متين ل

مر في تعزيز إطار العمل وتعليقاتهم حول الورقة االستشارية بينما نست الجمهور إلى مشاركتنا أرائهم

 ."خدمة شركائنا االستراتيجين ومجتمع األعمال كافةالتنظيمي ل

  (Foundations) الخاص والمؤسسات الغرضاقتراح فترات انتقالية للشركات ذات  كجزء من اإلطار الجديد، تمو

، خدمات الشركات مزوّديخدمات الشركات الحاليين الذين يودّون المشاركة في أنشطة  مزوّديول المتأثرة

 .خدمات الشركات المقترحمزوّدي من أجل تعزيز التكامل وكذلك االمتثال بشكل منظّم إلطار 

خدمات مزوّدي عمل  يدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور إلى إبداء المالحظات والتعليقات حول إطار

 .consultation@adgm.com الشركات المقترح، والتي يمكن إرسالها إلى

الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات ولمراجعة الورقة االستشارية والتعديالت التشريعية، يرجى زيارة

 .هنامن المخصّص 
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