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 خبر صحفي  

 

حول مقترحات تعديل   استشارية ورقة تنشر  سوق أبوظبي العاملي  لدىسلطة التسجيل 

  مزّودي خدمات الشركاتعمل ل اإلطار التنظيمي

 
سوق أبوظبي   لدىالمسجلة مزّودي خدمات الشركات   لعملالتنظيمي  طاراإلتهدف المقترحات إلى تحسين 

 العالمي.
 

سوق أبوظبي العاملي اليوم، ورقة    لدىنشرت سلطة التسجيل    :2022نوفمبر    28اإلمارات العربية املتحدة،  دولة  أبوظبي،  

مزّودي خدمات   اإلطار التنظيمي الخاص بعملحول مقترحات تعديل والخبراء املصلحة  أصحابأراء   الستطالع استشارية

 في سوق أبوظبي العاملي.   التنظيمية  للمتطلبات ها تعزيز امتثالوالذي يستهدف ،  الشركات 

 

العاملي قد أبوظبي  تنظيمي لعمل   وكان سوق  أول إطار  الشركات    طرح  وتضمن هذا    ،2021أبريل    12في  مزّودي خدمات 

  سوق لدى  املسجلة  مزّودي خدمات الشركات  املتطلبات التنظيمية الخاصة بأنشطة  عنصرين أساسيين، هما تعزيز    اإلطار

ن مزّود خدمات الشركات  يتعيمحددة ب(  Foundationsومؤسسات  )   (SPVs)شركات أغراض خاصةإلزام  و   ،أبوظبي العاملي

بمثابة جهة التواصل مع سلطة  مزّود خدمات الشركات  ُمرخص لتقديم املعلومات وخدمات إيداع الطلبات وأيضآ ليكون 

الحالي وتعزيز اإلمتثال  مزّودي خدمات الشركات  . من أجل تطوير اإلطار التنظيمي لعمل  سوق أبوظبي العامليالتسجيل لدى  

لدى   التسجيل  سلطة  تقترح  التنظيمية،  العامليللمتطلبات  أبوظبي  عمل    سوق  يخص  فيما  ُمعزز  تنظيمي  إطار  إصدار 

   .سوق أبوظبي العامليفي  ت مزّودي خدمات الشركا
 

امل  التعديالتتضمن  ت التنظيميوالتحسينات  العمل  إطار  على  على)،  قترحة  تقتصر  الحصول  (  وال    شهادةعلى  إلزامية 

مكاتب الشركة  في  مزّودي خدمات الشركات  من موظفي    عين م  تواجد عددإلزامية    فرضو مزّودي خدمات الشركات  ملوظفي  

إيداع  و   لنشاط التجاري لسنوية    سومر   فرضو ،  العامليبوظبي  أ  سوق في   إجراء  و   ،ةمدققسنوية  حسابات  كشف  ضرورة 

 إلى  إضاف  ،مكافحة غسيل األموال ومسؤول االمتثال بمسؤول  الخاصة    طلبات تملاتعديالت على  
ً
حد أدنى  ر  يفتو إلزامية  ة

 من رأس املال التنظيمي وتأمين التعويض املنهي. 

 

نحن ملتزمون  : "العاملي سوق أبوظبي لدىالرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل   ظاهر بن ظاهر املهيري   قالسبة  بهذه املناو 

التحتية   البنية  وال  القانونيةبتعزيز  بالضمانات  لدينا  األعمال  مجتمع  في يحتاجها  التي    وسائللتزويد  الفرص  الغتنام 

إطارنا التنظيمي ونسعى جاهدين لضمان أن إطارنا القانوني   ضمن   العناصر الرئيسيةالثقة أحد  يشكل عنصر  املنطقة.  

و  الدولية  املعايير  متطلبات  ناسب  يتيلبي  على  مع  قيمة  تعليقات  تلقي  إلى  نتطلع  نحن  التي  ورقة  المجتمعنا.  االستشارية 

 وسع "وتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل مستمر في خدمة أصحاب املصلحة لدينا واملجتمع األ  في مقاربة طرحناها 

 

هدف  تأفضل املمارسات الدولية، و مزّودي خدمات الشركات  التنظيمي الخاص بعمل    اإلطاروتتبنى التعديالت املقترحة على  

، في سوق أبوظبي العاملي  ملةالعازّودي خدمات الشركات  ملي  قو   توفير إطار تنظيمي من خالل  إلى مواجهة التحديات الحالية  

 بيئة صديقة لألعمال. على الحفاظ  وفي ذات الوقت
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مقترحات  على    هموتعليقات  هممالحظات يوجه سوق أبوظبي العاملي دعوته لجميع أصحاب املصلحة واألطراف املعنية بتقديم  

 Consult@adgm.comإرسالها إلى: و مزّودي خدمات الشركات عمل ل اإلطار التنظيميتعديل 

 

 هنا الضغط التعديالت، يرجى ومقترح االستشارية ورقة واالطالع على فحوى الملزيد من املعلومات 

 

 -انتهى -
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةاملركز املالي الدولي  هو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 العالم. 

  

ر تنظيمي دولي قائم على التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطا يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

ولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكث 
ً
 وشموال

ً
  ر املراكز املالية تطورا

ملي واألسواق العاملية  العا  العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  

 

 

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/consultation-paper-no-7-2022-amendments-adgms-company-service-provider-regulatory
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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