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سلطة التسجيل تنضم إلى رابطة الجهات التنظيمية الدولية 

 المختصة في قوانين اإلعسار 

  كجهة تنظيمية لحاالت اإلعسار دور سلطة التسجيل  بالتماشي معتأتي هذه الخطوة 

: يسر سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي ، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة 2021فبراير  21

والتي العالمي أن تعلن عن انضمامها إلى رابطة الجهات التنظيمية الدولية المختصة في قوانين اإلعسار، 

 ضمنالجهات التنظيمية في مجال اإلعسار من خبرات الو المعرفةهيئة دولية توفر منصة لمشاركة تعد 

دور سلطة التسجيل اعترافاً من الرابطة بتأتي هذه العضوية و مختلف السلطات القضائية حول العالم.

 . من منطقة الشرق األوسط الرائد كجهة تنظيمية لحاالت اإلعسار، لتصبح السلطة بذلك العضو الوحيد

حاالت اإلعسار في السوق وتعزز  مديريلطة التسجيل تحرص على تسجيل سوتجدر اإلشارة إلى أن 

تضم  كما .الماليإلعسار لسوق المتعلق باإنفاذ إطار عمل الك من خالل من امتثالهم مع القوانين وذ

 ،اإلعسار، عند الضرورة ومدراء حاالتاستبعاد مديري الشركات والمستلمين مهام سلطة التسجيل أيضاً 

 .2020لعام  سوق أبوظبي العالمي المتعلقة بالشركات بموجب لوائح وذلك

المهيري ، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى  اهر بن ظاهروفي هذه المناسبة، قال ظ

ثقة الشركات والمستثمرين  تعزز متكاملةيلتزم السوق بتوفير بيئة أعمال “: سوق أبوظبي العالمي

عمل فعال للشركات للتعامل مع كافة نواحي العمل بما فيها إن  وجود إطار و ، هذادعم ريادة األعمالتو

قبول  وإنه ليسعدناالمشاريع واالستثمار. واستقطاب في تشجيع ئيسي فشل األعمال له دور راحتمالية 

حيث ستعزز ، رابطة الجهات التنظيمية الدولية المختصة في قوانين اإلعسارسلطة التسجيل كعضو في 

يا الحالية اإلعسار على مستوى العالم بشأن القضا تواصلنا مع الجهات التنظيمية في مجال العضويةهذه 

 ".رساتوأفضل المما

 ،قانون العموم اإلنجليزيإلى  يستندومن الجدير بالذكر أن نظام اإلعسار في سوق أبوظبي العالمي 

بشأن حاالت اإلعسار  قانون األونسيترال النموذجيك ،في المجالوالمعايير أفضل الممارسات  ويتضمن

بما ، بتعديل نظام اإلعسار الخاص به قام سوق أبوظبي العالمي وكما .مع التعديالتوذلك عبر الحدود، 

 .سوق أيوظبي العالميمحاكم  نطلب الموافقة مبعد التمويل يتيح الحصول على األولوية في 

  ,هنالالطالع على سجل مديري حاالت اإلعسار لدى سلطة التسجيل، من 

 -انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

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

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

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

https://www.adgm.com/public-registers/register-of-insolvency-practitioners
https://www.adgm.com/public-registers/register-of-insolvency-practitioners


 

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصلٍ 

 العالم.

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

رة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

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

سوق باعتباره السوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 114منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

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

المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على 

العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق القانون 

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

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

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

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

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

 


