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 الجارييونيو  17اعتباراً من  

قبول طلبات  علن تعليقت سوق أبوظبي العالمي سلطة التسجيل في 
 شهراً  12شركات لمدة مزودي خدمات التسجيل 

 
أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي    :2022يونيو    03أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

اليوم،  مالعال طلبات اعتزامه  ي  قبول  على    تعليق  الشركات"  الحصول  خدمات  "مزود  لشركات  لترخيص 
ولمدة    2022يونيو    17الراغبة في التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة  

 .  2023يونيو  16عام كامل حتى يوم الجمعة 
 

التعليق   هذا  الويشمل  أعمال  إدخال  أنشطة  على  ولشركات  اتعديالت  حالياً  على  المسجلة  الحاصلة 
نموذج    تشغيل من سوق أبوظبي العالمي، باإلضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على ترخيص  

 . مزودي خدمات الشركاتالخاص بترخيص   7025رقم 
 

حتى  "  مزود خدمات الشركاتللحصول على ترخيص "وبناء على هذا القرار، لن يتم قبول أي طلبات جديدة  
حمد صياح المزروعي، الرئيس  من قبل    اتاستثناءاعتماد  ما لم يتم  وذلك    نهاية مدة تعليق منح التراخيص، 

  . التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي
 

  12"مزود خدمات الشركات" في  خيص  اترمنح  سوق أبوظبي العالمي قد أطلق إطار العمل الخاص ب   وكان
أكثر من  2021يوليو   الموافقة على  الحين، تمت  لمزاولة    50. ومنذ ذلك  ال أنشطة  شركة    خدماتتزويد 

 . في سوق أبوظبي العالمي للشركات
 

والجهود  لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي  هذا اإلعالن، تماشياً مع االلتزام المتواصل  يأتي  
مراجعة النظام الحالي،  جاء القرار بهدف  . وقد  مقدمي الطلباتل  فّعالةءات تسجيل  لتوفير إجراالتي تبذلها  

 مطلوبة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة. التعديالت الوتنفيذ 
 

 -انتهى-
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
. وتأّسس السوق  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح  

المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد  
 ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.ا، وحلقة وصٍل  للتمويل ومزاولة األعمال

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية  ا ترتكز و
المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة   رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارالخاصة وإدارة الثروات وإدا

سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما  
  14.1هكتار )   114إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ   سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً علىاليشرف 

 كلم مربع(. 
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل  

تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام  واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار 
ل  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس الما

 في المنطقة.* 
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل   www.adgm.comوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن س 

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":  
 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا" "* المصدر: جوائز 

 media@adgm.comارات: لالستفس
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