
 

 خبر صحفي 
 

بعد اتمامھا مرحلة إعادة الھیكلة وخروجھا بنجاح من فترة الوصاية 
 اإلدارية

لشركة بمجلس اإلدارة الجديد سوق أبوظبي العالمي يرحب 
  " المحدودة سيم إن إ"

 
مكنت التي ر مرحلة االستقرا ساھمت بتعزيزاإلطار القانوني لمحاكم سوق أبوظبي العالمي 

 تقديم خدماتھم للمجتمعمواصلة الرعاية الصحیة من مجموعة 
 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي الیوم، 2022مارس  25 –أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
في  ، وذلكومجلس إدارتھا م سي المحدودة"إن إ" االقابضة المؤسسة حديثً بالشركة ترحیبه 

شركة،  34من تھا التي تتكون مجموععملیاتھا األساسیة ضمن أن  ،الیوم ھاأعقاب إعالن
 .ستواصل عملھا ضمن سلطة سوق أبوظبي العالمي

 
بنجاح خالل أقل ة ياإلدار یة الوصايةالخروج من وضعي ويأتي ھذا اإلعالن بعد نجاح المجموعة ف

كعضو تطورھا ونموھا  في سوق أبوظبي العالميقرھا مم سي" من إن إعامین. وستواصل "من 
وتقديم خدماتھا المتمیزة في مجال الرعاية الصحیة، مھم ضمن مجتمع سوق أبوظبي العالمي 

 واحدة من أضخم مجموعات الرعاية الصحیة الخاصة في المنطقة. باعتبارھا 
 

بتعیین كل من ريتشارد فلیمینج وبن قرارھا قد أصدرت سوق أبوظبي العالمي  ت محاكموكان
حارسین قضائیین لعدد من الشركات واألعمال  في أوروباكیرنز من شركة ألفاريز آند مارسال 

لدعم إجراءات إعادة ، 2021و 2020بین عامي  "م سي للرعاية الصحیةإن إ"التابعة لمجموعة 
السلطة القضائیة لسوق أبوظبي ، وفق ضوابط والمستثمرونالتي وافق علیھا الدائنون الھیكلة 
 العالمي.

 
من في إيجاد مرحلة وخالل ھذه الفترة، أسھم اإلطار القانوني لمحاكم سوق أبوظبي العالمي 

الوصاية تحت الشغیلیة مواصلة عملیاتھا م سي" حتى تتمكن من إن إلمجموعة "االستقرار 
 استمرارمن ا ألفً  12مكّن موظفي الرعاية الصحیة البالغ عددھم بما ، "القانونیة "بشكل محدود

دولة على مستوى في جمیع منشآت الشركة الخدمات الطبیة والرعاية الصحیة تقديم مھمتھم و
حیث ا خالل مرحلة انتشار الجائحة، وقد كان لتلك الخطوة تأثیرھا اإليجابي، خصوصً اإلمارات. 

جھود احتواء الجائحة وتوفیر م سي" في إن إابعة لمجموعة "شاركت منشآت الرعاية الصحیة الت
 للمجتمع.  الیة الجودةعخدمات رعاية صحیة 

 
 نرحب: "سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي، رئیس مجلس إدارةسعادة قال و

 ا إلى مجتمع سوق أبوظبي العالمي،م سي المحدودة" التي تم تشكیلھا حديثً إن إبشركة "
واجبنا بتنفیذ  ونفخراإلمارات، االرتقاء برفاه مجتمع دولة في  ةالمتمثلوذلك في إطار مھمتنا 

 في دولة اإلماراتصحیة الرعاية واحدة من أبرز مجموعات تقديم الدعم بمھتمنا فیما بتعلق و
 ".خالل الفترة الماضیة

 
منظومتنا التشريعیة والتنظیمیة والقضائیة في سوق أبوظبي یوم تثبت لا"وأضاف الزعابي: 

سنواصل كمركز مالي دولي رائد، وللشركات والمستثمرين. بالنسبة علیتھا افمجدًدا العالمي 
ونحن ملتزمون بتعزيز المرونة االقتصادية  األعمالالمال ونمو مجتمع تقديم مساھمتنا في 

 اإلمارات."ودولة واالستدامة إلمارة أبوظبي 
 



 

سلسلة من إجراءات الدعم التجاري والمالي لشركاته أطلق وكان سوق أبوظبي العالمي قد 
 تلك الفترة. على مواجھة تحديات  دعمھمل، م سي"إن إومن بینھا "المسجلة، 

 
الوصاية اإلدارية في أقل من عامین إنجاًزا مھًما  یةم سي" بناجح من وضعإن إويعد خروج "

للشركة ولسوق أبوظبي العالمي، مما يؤكد قوة التشريعات والقوانین الحاكمة عالمیة المستوى 
م سي" ومجتمع األعمال العالمي التطلع إن إفي سوق أبوظبي العالمي. ويمكن اآلن لكل من "

أعلى معايیر به من تتمتع بما  ،فضل في فئتھاتعد األلة ابثقة نحو دولة اإلمارات كبیئة تنظیمیة فعّ 
 للدائنین.وتوفیر الحلول السريعة والفّعالة حوكمة الشركات 

 
 5000نحو يضم نشطًا مجتمًعا الیوم، مع دخول عامه السابع، يمتلك سوق أبوظبي العالمي و

المالیة الحرة في جزيرة الماريه. ة منطقته ضمن نطاق سلطجھة محلیة وعالمیة مسجلة في 
وجاذبیته للشركات  يةبتكاربرھن سوق أبوظبي العالمي على قدرته االالسنوات األخیرة، وخالل 

أول قاعة محاكم و بورصة أبوظبي للعقود اآلجلة،  إنشاءمن بینھا عدد من النجاحات عبر تسجیل 
شركة  قبول إدراج شركة أنغاميو ،االفتراضیةتنظیمي لألصول ال هإطارإطالق ورقمیة في العالم، 

 عامة مسجلة في السوق في بورصة ناسداك.
 

 -انتھى-
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

. 2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 
وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بھدف توفیر منظومة مالیة متكاملة وواسعة النطاق ُتسھم في ترسیخ مكانة 

ستراتیجیة بین االقتصادات المتنامیة في الشرق األوسط ا، وحلقة وصٍل أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال
 وإفريقیا وجنوب آسیا وسائر أنحاء العالم.

 
ستراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة أبوظبي والتي تشمل اترتكز و

المالي واالستدامة. ويضم  وإدارة األصول وتداول المشتقات المالیة والسلع واالبتكارالخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثروات 
سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة ھي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة 

على إدارة جزيرة الماريه، وھي منطقة  سوق باعتباره مركزاً مالیاً دولیاً التنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل كما يشرف 
 كلم مربع). 14.1ھكتار ( 114مالیة حرة تمتد على مساحة إجمالیة تبلغ 

 
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر المالیة والشركات والكیانات المسجلة في السوق 

ظیمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسیسه لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تن
على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا" ألربع سنوات متتالیة تقديراً لمبادراته 

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

أو متابعة صفحاته على  www.adgm.comق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سو
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