
 �سوق اأبوظبي العاملي يطرح م�سودة اأنظمة اخلدمات املالية

ال�ست�سارات ال�سوق املفتوحة

خط�ة جديدة هامة متهد الطريق نح� بدء ا�ستالم اأول طلبات ترخي�ص م�ؤ�س�سات اخلدمات 

املالية خالل الربع الرابع من العام اجلاري

مرحلة اال�ست�سارات املفت�حة ت�ستمر 6 اأ�سابيع ولغاية 11 اأغ�سط�ص القادم

اأبوظبي، 30 يونيو 2015: ن�رش �سوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل العاملي يف اأبوظبي، اليوم م�سّودة ت�رشيعات اخلدمات املالية 

والتي تت�سمن الأنظمة اخلا�سة بالأ�سواق واخلدمات املالية والأحكام املتممة لها، اإ�سافة اإىل اأنظمة �رشكات امل�سوؤولية املحدودة، لتبداأ 

بذلك مرحلة ا�ست�سارات ال�سوق املفتوحة بهدف احل�سول على اآراء ومقرتحات ال�رشكات واملوؤ�س�سات العاملة يف جمال اخلدمات املالية 

وغريها. وخالل الأ�سابيع القادمة، �سيقوم �سوق اأبوظبي العاملي بن�رش مزيد من الأوراق ال�ست�سارية التي �ست�سكل مكماًل مل�سودة الأنظمة 

اخلا�سة باخلدمات املالية والأحكام املتممة لها التي ن�رشت اليوم، كما �ستت�سمن قواعد حمددة خا�سة بال�سوؤون املتعلقة بالتاأمني.   

وتتميز م�سّودة  الأنظمة ب�سموليتها، حيث تغطي كافة اجلوانب ذات ال�سلة ومن بينها فئات اخلدمات املالية، واأن�سطة ال�سوق التي �سيتم 

اإدارة و/اأو ت�سويق ال�سناديق واملنتجات ال�ستثمارية،  اعتمادها وتنظيمها، واأنواع الأدوات ال�ستثمارية واملالية املعتمدة، وطريقة 

ومتطلبات الإف�ساح الإلزامي ل�سمان حماية م�سالح الأطراف املعنية وتطبيق اأف�سل املمار�سات، ونظام البنية التحتية لل�سوق، وقواعد 

ال�سلوك املهني يف ال�سوق مبا يف ذلك الإجراءات اجلزائية و�سالحيات تطبيق القانون.

و�ستوفر م�سّودة الأنظمة والقواعد املتممة لها من�سة تنظيمية عاملية امل�ستوى وعلى درجة عالية من الدقة والكفاءة مبا يدعم موؤ�س�سات 

اخلدمات املالية يف ممار�سة اأعمالها وتنفيذ �سفقاتها ب�سهولة و�سال�سة يف �سوق اأبوظبي العاملي. ومتثل هذه امل�سودة خطوة هامة متهد 

الطريق للبدء با�ستالم طلبات الرتخي�ص من �رشكات اخلدمات املالية خالل الربع الأخري من العام اجلاري.

وياأتي طرح م�سّودة الأنظمة اخلا�سة باخلدمات املالية ل�ست�سارات ال�سوق املفتوحة، بعد خ�سوعها لدرا�سة ومراجعة مف�سلة اأجرتها 

جلنة من اخلرباء املخت�سني والتي ت�سم اأع�ساًء ميثلون ما يزيد على 25 موؤ�س�سة مالية عاملية وحملية عريقة. وت�ستمر هذه املرحلة 

ملدة 6 اأ�سابيع وذلك لغاية يوم الأحد املوافق 11 اأغ�سط�ص القادم.



اأب�ظبي العاملي: “ميثل ن�رش م�سّودة الأنظمة اخلا�سة باخلدمات  اإدارة �س�ق  اأحمد علي ال�سايغ، رئي�ص جمل�ص  بهذه املنا�سبة، قال 

املالية خطوة مهمة جداً يف اإطار اجلهود الرامية اإىل تر�سيخ مكانة �سوق اأبوظبي العاملي باعتباره مركزاً ماليًا عامليًا. واأتوجه بال�سكر 

اجلزيل اإىل اأع�ساء جلنة اخلرباء الذين ميثلون موؤ�س�سات مالية حملية وعاملية رائدة، على جهودهم احلثيثة ودورهم الداعم وم�ساهمتهم 

القّيمة يف �سياغة هذه امل�سّودة ال�ساملة”.

 

من جانبه، قال ريت�سارد تينج، الرئي�ص التنفيذي ل�سلطة تنظيم اخلدمات املالية يف �س�ق اأب�ظبي العاملي: “لدينا قناعة را�سخة يف 

�سوق اأبوظبي العاملي باأن توفر اإطار تنظيمي عادل ميتاز بالكفاءة وال�سفافية والقادر على ال�ستجابة ملتطلبات ال�سوق والتطورات التي 

ت�سهدها البيئة التنظيمية العاملية ميثل اأحد اأهم مقومات جناح وا�ستدامة اأي �سوق مايل متطور. ومن هذا املنطلق، تقوم ا�سرتاتيجيتنا 

التنظيمية على املوازنة بني دقة و�سمولية الأنظمة من ناحية، وت�سجيع التناف�سية والبتكار يف القطاع املايل من ناحية اأخرى. ونظراً 

لأهمية دور ال�رشكاء وخمتلف الأطراف املعنية بال�سوق، يف تطوير بيئة اأعمال حيوية وم�ستدامة، فاإننا نرحب بجميع الآراء واملقرتحات 

التي بالتاأكيد �ست�ساعد �سوق اأبوظبي العاملي على و�سع اإطار تنظيمي �سليم يتكون من قواعد واأحكام وا�سحة و�سفافة تن�سجم مع اأرقى 

املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات العاملية”.

عة 
ّ
واختتم ال�سايغ بالق�ل: “نحر�ص يف �سوق اأبوظبي العاملي على اإمتام كل خطوة من م�سرية تطوير ال�سوق بعد اإجراء ا�ست�سارات مو�س

واإجماع خمتلف الأطراف املعنية على نتائجها. وتاأتي هذه املرحلة من ا�ست�سارات ال�سوق املفتوحة حول اأنظمة اخلدمات املالية، لتوؤكد 

مرة اأخرى اأن ال�سرتاتيجية التي نّتبعها �ست�سمن ل�سوق اأبوظبي العاملي، التطور والتو�سع ا�ستناداً اإىل اأ�س�ص متينة ورا�سخة”.

   

وياأتي هذا الإعالن بعد ن�رش الأنظمة اخلا�سة مبوؤ�س�سات اخلدمات غري املالية يف 15 يونيو 2015، وبدء ا�ستالم طلبات الرتخي�ص من 

املوؤ�س�سات التجارية، وحتديداً التي متار�ص ن�ساطها حاليًا يف جزيرة املاريه.
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