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والممارسات  المعايير فضل وضمان مواكبته ألقواعد اإلطار الحالي االرتقاء ببهدف 

 الدولية 

نشر ورقة  ت  سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي
 إلعسار ا تعديالت قواعد حول   استشارية

 
 

 طرحت سلطة التسجيل في سوق أبو:  2022يونيو    9أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
تعديالت  مقترح  حول  أصحاب المصلحة  للحصول على آراء    استشاريةورقة    اليوم ظبي العالمي  

في سوق أبوظبي    إلى تحسين إطار عمل قواعد اإلعسار ورقة  الوتهدف    .لديها  اإلعسار قواعد  
المزيد من ، وإتاحة الفرصة أمام  مواكبتها ألفضل المعايير والممارسات الدوليةضمان  العالمي، و

العالمي،    المعسرين لممارسة أنشطتهم أبوظبي  التنظيم  إجراءات  واالستفادة من  في سوق 
 قواعد اإلعسار.  في السوق والخاصة با المطبّقة حالي  والرقابة والحماية 

 
الأتي  يو أبوظبي      لجميع ممارسي قواعد االعسار  ألهمية االستشارية    ورقة  طرح  في سوق 

 . والمدققين الداخليينالقانونيين  نمستشاريوال والشركاتاألفراد كذلك والعالمي 
 

، لإلدالء بآرائهم ومقترحاتهم حول مقترح ويوجه سوق أبوظبي العالمي دعوته لمجتمع المتعاملين
بتعديالت   اإلعسار  اإللكتروني  قواعد  البريد  عنوان  على    consultation@adgm.comالمراسلة 

 يونيو الجاري.   23وذلك حتى نهاية يوم 
 

الضغط    ةستشارياال ورقة  اللإلطالع على   والتعرف على مقترح تعديالت قواعد اإلعسار، يرجى 
 هنا

 
 

 -انتهى-
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
. وتأّسس  2015أكتوبر    21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا  له، في  افُتتح  

السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي  
ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا  ا ، وحلقة وصٍل  كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

 وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
تشمل ا ترتكز  و والتي  أبوظبي  إمارة  تمتلكها  التي  الرئيسية  القوة  ونقاط  المقومات  على  العالمي  أبوظبي  ستراتيجية سوق 

الثروات وإدا المالي واالستدامة. ويضم   رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 
سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة  

إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة    سوق باعتباره مركزا  ماليا  دوليا  على التنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف  
 كلم مربع(.  14.1هكتار )  114مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

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

"أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته ومساهماته الفاعلة  

 في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.* 
اإللكتروني   الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  المعلومات عن سوق  متابعة صفحاته على    www.adgm.comلمزيد من  أو 

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

 media@adgm.comلالستفسارات: 
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