
 

 

إطار عمل جديد لمزوّدي خدمات  ينشرسوق أبوظبي العالمي 

 الشركات

 

العالمي، المركز  سوق أبوظبي نشر ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة:2021مارس  30

في سوق  الجديد لتنظيم مزوّدي خدمات الشركات ظبي، اليوم إطار عملهالمالي الدولي في أبو

متكامل تجارياً لمزوّدي  إطار عمل إصداراستشارية حول فترة أبوظبي العالمي. ويأتي ذلك بعد إتمام 

 .يخضع إلشراف سلطة التسجيل لدى السوق خدمات الشركات

معالجة التحديات والمخاطر المتعلّقة بالنجاح وزيادة الطلب على شركات بهدف وقد صمّم إطار العمل 

في سوق أبوظبي العالمي، ال سيما حين ال   (Foundations) وهياكل المؤسساتاألغراض الخاصة 

 يكون لهذه الكيانات أي اتصال مباشر بدولة اإلمارات العربية المتحدة أو بسوق أبوظبي العالمي.

ويتبع إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات أفضل الممارسات الدولية من أجل تعزيز اإلطار التنظيمي 

متطلّبات لبعض شركات األغراض الخاصة  يتضمنيًا في سوق أبوظبي العالمي. كما القائم حال

"غير المعفاة" كي تعيّن مزوّد خدمات الشركات في سوق أبوظبي  (Foundations)  والمؤسسات

في  الشركاتااللتزامات التنظيمية لتقديم خدمات  اإلطار ، يعزّزفي حال كان ذلك ُمالئماً العالمي. 

سوق أبوظبي العالمي  تعزيز مكانة من شأن هذا اإلطار أن يؤدي إلىكما و سوق أبوظبي العالمي.

باإلشراف على مزودي خدمات  فيما يتعلقوخصوصاً رائدة في دولة اإلمارات  كسلطة قضائية

 .الشركات

كأن يكونوا مزوّدي خدمات الشركات بعض المتطلبات  المترتبة علىوتتضمّن االلتزامات التنظيمية 

ألنظمة وإثبات امتالكهم ل، وأن يحافظوا على تغطية تأمينية كافية، وموائمين أشخاًصا مناسبين

 .المطلوبةالموارد البشرية أنظمة المالية و

لحماية األموال المملوكة للعمالء من احتمال سوء  ضمن اإلطار أموال العميل قواعدومع إدخال 

بات لدى مزوّدي خدمات الشركات الذين يحتفظون أو يتحكّمون  ال،االستخدام أو االختالس أو االحتي

 في "أموال العميل" المزيد من االلتزامات. 

فترات إتاحة مع  2021أبريل  12تاريخ بعمل مزوّدي خدمات الشركات إطار  يسري مفعولوسوف 

 الواردة فيه. باإللتزاماتاالمتثال  ترفع من مستوىانتقالية 

ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى وفي هذا الصدد، قال 

والمحافظة  القانوني: "تتمحور أهدافنا الرئيسية حول بناء الثقة في إطارنا سوق أبوظبي العالمي

ه عليه. كما أننا نسعى باستمرار ضمان توافق إطارنا القانوني مع المعايير الدولية، إلى جانب مالءمت

أفضل يتبع إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات  أنإلى  من اإلشارةوال بد . لمجتمع األعمال لدينا

الممارسات الدولية ويهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي لمزوّدي خدمات الشركات داخل سوق 

  أبوظبي العالمي".

 .هناإطار عمل مزوّدي خدمات الشركات، من  األدوات التشريعية التي تشكللالطالع على 

https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/30-march-commercial-rules-regulations-company-service-providers
https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/30-march-commercial-rules-regulations-company-service-providers


 
  -انتهى-


