
   

 إعالن اعالمي 

 إعلان اعلامي

أصبح الآن منطقة معاوضة معترف بها من الجمعية الدولية للمبادلات "أبوظبي العالمي"

  ISDAوالمشتقات 

المركز المالي (، ADGMيسر سوق أبوظبي العالمي )، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: 2017سبتمبر  24

بسوق أبوظبي  ISDA"الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات "عن اعتراف العالمي في أبوظبي، أن يعلن 

مما يعزز وضع سوق أبوظبي وقد نشرت الجمعية رأيا قانونيا ايجابيا لأعضاءها ، لالعالمي كنظام معاوضة فعا

 لتوسع فياالعالمي بشكل أكبر في توفير الاطار القانوني الراسخ، الذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية 

 بكفاءة وادارة مخاطرها بثقة.  أعمالها

بيه  شيرمان آند ستيرلنغ ال المكتب أعده الرأي القانوني الذي نشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات 

فاقيتين اتالامكانية تنفيذ . وقد أكد الرأي القانوني الجمعية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات وأعضاء

تحت النظام القانوني لسوق  2002ولسنة  1992الرئيسيتين للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات لسنة 

منها أحكام المعاوضة التي تتضتنفيذ أبوظبي العالمي.  يتناول رأي الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات 

 الاتفاقيتان الرئيسيتان المذكورتان. 

.  وهو آلية قانونية في عقود المشتقات السداد التخلف عن  رلادارة مخاط وضة عادة  ستخدم اغلاق المعاي  

يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الاعسار التي تستخدم 

 عادة حين تتم تصفية المدين. 

المعاوضة في سوق أبوظبي العالمي، والذي يتضمنه نظام الاعسار في سوق أبوظبي العالمي يستند اطار 

 ، الى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات.  يقدم قانون2015لسنة 

و انون المعاوضة وهالمعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات نصا نموذجيا لق

 دول التي أدخلت المعاوضة الى مناطق اختصاصها. العديد من الالأنظمة التي تبنتها الأساس الذي تقوم عليه 

، شاملا أحكام المعاوضة، جزءا من الاطار 2015يمثل نظام الاعسار في سوق أبوظبي العالمي لسنة 

هام من المزايا القيّمة التي يقدمها السوق للأطراف الراغبة بالعمل وهو جزء  السوقالتشريعي الشامل في 

 في نشاطات تداول المشتقات. 

 النهاية 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

ومسؤول في وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد  .2015أكتوبر من عام 

المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال 

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 ولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.للأعمال والتمويل على الصعيد الد

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

 بيئة خالية من العالمي، سي مكِّّن  سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن

الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون 

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع  الثروات، وإدارة الأصول،

 مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 



 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية 

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ة على المدى الطويل، حيث ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادي

تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة 

 أبوظبي.

 بموجب قانون اتحادي.تأسس ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، 

  www.adgm.com بي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظ

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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