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 بيان صحافي 

  التسوق أبوظبي العالمي تنشر تعديلدى سلطة التسجيل 
   مزوّدي خدمات الشركات الخاص بعمل اإلطار التنظيمي على 
  . 

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز  :  2023  فبراير  23،  أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
سوق أبوظبي العالمي تعديالت على  لدى  طرح سلطة التسجيل    عن،  المالي الدولي الرائد في أبوظبي
بعمل   الخاص  التنظيمي  الشركاتماإلطار  خدمات  إلى  ،  زوّدي  يهدف  العمل  والذي  إطار  امتثال  تعزيز 

 أفضل الممارسات الدولية. وتوافقه مع التنظيمّي الحالي 

التنظيمي   اإلطار  نشر  بوتّم  الشركات  معمل  الخاص  خدمات  عامةمشا  بعدزوّدي  أجرتها سلطة    ورات 
  مجتمع سوق أبوظبي العالمي   برحّ ثالثة أسابيع، حيث  لمدة  استمرّت  و  2022التسجيل في ديسمبر  

 . ردود فعل داعمة لهذه التعديالت  تقديمه عن   ، فضالا التعديالت المقترحة ب

 
تتضمن التعديالت والتحسينات المقترحة على إطار العمل التنظيمي، )وال تقتصر على( إلزامية الحصول  

الشركات   مزوّدي خدمات  لموظفي  إلزامية  و على شهادة  مزوّدي    تواجد عددفرض  موظفي  من  معين 
خدمات الشركات في مكاتب الشركة في سوق أبوظبي العالمي، وفرض رسوم سنوية للنشاط التجاري  
وضرورة إيداع كشف حسابات سنوية مدققة، وإجراء تعديالت على المتطلبات الخاصة بمسؤول مكافحة  

من رأس المال التنظيمي وتأمين  غسيل األموال ومسؤول االمتثال، إضافةا إلى إلزامية توفير حد أدنى  
 التعويض المهني. 

التدابير   هذه  خالل  اومن  فيالتنظيمية  المحسنة  التعديالت  ستساهم  زوّدي  مامتثال    ضمان  لجديدة 
هذه الشركات  في مراقبة    سوق أبوظبي العالميلدى  سلطة التسجيل    دور  تعزيزو  ،خدمات الشركات

 . وتنميتهابيئة صديقة لألعمال  توفيرضمان و ،ها وتنظيم

 . الرابطعبر هذا   سوق أبوظبي العالميالصادرة عن  ولة حديثاا لمعدّ ا اللوائح يمكن االطالع على 
 

 -انتهى-
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

ساهم سوق أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةالمركز  هو  سوق أبوظبي العالمي،  
كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية  ،  العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال 

 ا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.في منطقة الشرق األوسط وإفريقي
  

التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 
 العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  
عالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا  ُصنف سوق أبوظبي ال

في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة   وشموالا   االمالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطورا 
و  متطورة  السوق  عمل  في  العاملة  الكيانات  لكافة  العالمي  أبوظبي  ويتيح سوق  العالمية،  المالية  وغير  المالية  المؤسسات  تجتذب  شاملة 

 االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. 
  
 
 

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل    www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":  

 
 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 رئيس منطقة الشرق األوسط 
 شركة إدلمان سميث فيلد 

 1173 973 50 971+جوال: 
 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 
 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/23-february-commercial-regulations-rules-amendments-adgms-company-service-provider
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
mailto:simon.hailes@edelmansmithfield
mailto:media@adgm.com

