
       

 إعالن تنظيمي 

سوق أبوظبي العالمي ينشر ورقة استشارية حول 

 2015نجليزي الت على تطبيق لوائح القانون اإلالتعدي
 

مهور ج: أصدر سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية لدعوة ال2020أكتوبر  18أبوظبي، 

لدى سوق  2015على تطبيق لوائح القانون اإلنجليزي  لتقديم آرائهم ومالحظاتهموالمختصين 

 أبوظبي العالمي.

ص بالسوق. ومن الجدير حيث تعد هذه اللوائح أحد األسس الرئيسية لإلطار التشريعي الخا

لى القوانين ، صدرت تعديالت ع2015في العام  اللوائح الخاصة بالسوقومنذ إقرار  بالذكر أنه

أن هذه التعديالت ليس لها انعكاس قانوني على سوق أبوظبي  إال ليزية في إنجلترا،اإلنج

السوق من قبل مجلس إدارة سوق الخاصة بللوائح ا إلى العالمي، إال في حال إقرار إضافتها

  أبوظبي العالمي. 

طرأت على القوانين إلى إضافة التعديالت التي ضمن الورقة االستشارية  المقترحاتتهدف 

حسين اللوائح المعمول بها وذلك لت،حيثما كان ذلك مناسبا   ،اإلنجليزية إلى لوائح السوق

 إلى جانب إقرار قوانين جديدة.حاليا ، 

تمتد فترة استقبال المشاركات ، حيث هناعلى الورقة االستشارية من  بإمكانكم االطالع

 .2020نوفمبر  15حتى 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا  له، في افتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة 2015أكتوبر 

، وحلقة وصلٍ النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

 ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.ا

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

وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي  واالبتكار

سوق باعتباره مركزا  ماليا  دوليا  على الالعالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ إدارة جزيرة الماريه، 

https://www.adgm.com/legal-framework/public-consultations#consultation-paper-no.-20201115
https://www.adgm.com/legal-framework/public-consultations#consultation-paper-no.-20201115


       

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة 

العام. وقد في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون 

حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" 

ألربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في 

 المنطقة.*

أو متابعة  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة

 Abu@و"لينكد إن":  adglobalmarket@صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

Dhabi Global Market (ADGM). 

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

 


