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التنظيمية للعام   تاألولوياالخاص بسلطة التسجيل حول  تقريرال صدرسوق أبوظبي العالمي ي 
2022 - 2023 

  أنشطتها إضافة إلىالجوانب التنظيمية للسلطة  سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تقرير يستعرض 
   من قبلها طبقالم الرقابيعمل الوإطار 

 
نشر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من  :  2022أغسطس    25أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

  في سوق أبوظبي العالمي   التسجيلسلطة  لولويات التنظيمية  المراقبة وضبط األداء واأل  جيةتيااستر تقرير    اليوم،  مقرًا لهأبوظبي  
 . 2023 – 2022للعام 

  
  فعالة تنظيم ومراقبة  آليات  لتوفير  سوق أبوظبي العالمي،  التسجيل في  سلطة  ويأتي هذا التقرير في إطار االلتزام طويل األجل ل

اإلستراتيجية واألهداف التنظيمية    ، حيث يوضح التقريرضمن منهجية واضحة وشفافة  ،المعنية  فواألطرا   نمستشارياللدعم أعمال  
 .التسجيلسلطة  أولوياتو 
 

، أن  وإنفاذ إطار العملأداء السوق  تمكين مراقبة  و ومن شأن نشر هذا التقرير الذي يوضح تلك الجوانب التنظيمية واألولويات  
 . المركز المالي الدولي هذاالعاملين ضمن  مومستشاريهسوق أبوظبي العالمي شركة مسجلة في خمسة آالف يخدم ما يزيد عن 

  لتوفير البياناتالتوقيت المناسب  ضبط  و على تدقيق  تشجيع  التشمل،  التسجيل  وأوضح التقرير، أن األولويات التنظيمية لسلطة  
ملكية   لمتطلبات معلومات  التراخيص، واالمتثال  إلى    .لمستفيداالسنوية وتجديد  بباإلضافة  التدقيق  االرتقاء  على  معايير جودة 

معلومات حول التطورات اإلضافية للبيئة التنظيمية الشفافة  كما يوفر التقرير،  .  في سوق أبوظبي العالمي  مجتمع األعمالمستوى  
التسجيل  لسلطة  لخطة العمل اإلشرافية  توضيحي  ، إلى جانب وصف  السوق في    تلك المرتقب تسجيلهاو   حالياً للشركات المسجلة  

 . 2023حتى نهاية عام 
 

"نسعى في سلطة    :العالمي سوق أبوظبي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في ظاهر بن ظاهر المهيري قال  ،  وبهذه المناسبة
توقع احتياجات مجتمع  رفع قدرتنا لأهمية  والتأكيد على ضرورة و   ،التسجيل إلى تعزيز الركائز التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي

فالمتنامي.    ناأعمال التأكد من أن  ولذا،  المسجلة  جميع  من الضروري  العالمي، تستوعب الشركات  أبوظبي  ضمن سلطة سوق 
عاماًل تمكينًيا  يعد  ،الشفافيةأن عنصر  إننا تعتبر.  على أنشطة السوق إلشراف لالتسجيل سلطة نهج أولويتنا الخاصة باالمتثال و 

دولة  نواصل التركيز على توسيع األسواق المالية في أبوظبي و   ، وذلك فيماشركائناوأعمال  أنشطة  عمليات توسيع  لتيسير  رئيسًيا  
 "عالمية المستوى.اإلمارات، مع ضمان التطبيق المستمر لمعاييرنا التنظيمية 

 



 

 
وبفضل التزامه طويل األمد بالحفاظ على التميز في مستوى خدماته، نجح سوق أبوظبي العالمي في توسيع نطاق حضوره على  

.  2021التراخيص الصادرة في عام  عدد  في  %  17إلى    تهانسب وصلت  زيادة  بمية خالل العام الماضي،  ساحة األسواق العال
على    وسلطة قضائية موثوقةتتسم بالشفافية  مالية  تعزيز مكانته كسلطة  بسوق أبوظبي العالمي  التقرير على التزام  نشر هذا  ويؤكد  

 . المستوى العالمي
 

 .هنا الضغطالتقرير يرجى وتنزيل لإلطالع 
 

 انتهى
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

. وتأّسس السوق  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرًا له، في افُتتح 
المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ُتسهم 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  اترتكز 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 يشرف  

كلم   14.1هكتار ) 114دوليًا على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ سوق باعتباره مركزًا ماليًا ال
 مربع(. 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل  
إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي  واالبتكار والنجاح والنمو ضمن 

س  للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرًا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأ
 المال في المنطقة.*
أو متابعة صفحاته على منصات   www.adgm.comعن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات

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