
 
 

 خبر صحفي  

 
   ق من قبل  المطب   القانونيطور اإلطار  ي  سوق أبوظبي العالمي 
 اإلعسار  مدراءظيم عمل لتنسوق السلطة التسجيل في  

 
مع أفضل الممارسات سوق أبوظبي العالمي في   اإلعسار مدراءلعمل المنظمة تطوير اأُلطر توافق ي •

 .سرة والدائنينعحماية لألطراف الم البما يضمن توفير مزيد من  ،الدولية
من الجوالت التشاورية التي تم إنجازها على مراحل خالل العام  بعد سلسلةالتحسينات اعتماد تم  •

 راء.لآلاستطالع إجراء عبر الجاري 
 

الدولي سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي   أعلن:  2022سبتمبر    13أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
 القانوني  طارإل ابتطوير  سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي  قيام    عن  الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له،

.  أفضل المعايير والممارسات الدوليةمع    طارهذا اإل  توافق بما يضمن  ،  سوق ال  اإلعسار في  مدراء  المنظم لعمل
العام الجاري    خاللعلى مراحل  إنجازها  التي تم    يةالتشاور جوالت  البعد سلسلة من    عديالت وقد تم اعتماد الت

   التعديالت.لتلك ، والحصول على تأييدهم والخبراءآراء أصحاب المصلحة  استطالععبر 
 

  مدراء   شاطعزيز وتطور نساهم في ت وتالمعتمدة بالدور الرقابي والتنظيمي لسلطة التسجيل،    التحسينات وترتقي  
 باإلضافة إلى توفير مستويات حماية أعلى لألطراف المعسرة والدائنين.  في سوق أبوظبي العالمي، اإلعسار

 
من مدراء اإلعسار في سوق أبوظبي العالمي الحصول على ترخيص    السابقة تتطلب األطر التنظيمية    ت وكان

ترخيص للممارسة نشاطهم في لحصول على  من أجل ا  سوق أبوظبي العالميفي  مكتب  لل  سجً مُ تأمين عنوان  و 
تسجيل  إجراءات  لألفراد المؤهلين باتباع  ألغت هذه اإللتزامات وسمحت  الجديدة  التحسينات  ، في حين أن  السوق 
تجديد الشرط  أيضآ    الجديدةقد ألغت التحسينات  و .  لدى سلطة التسجيلالمحفوظ    اإلعسار  مدراءفي سجل  ميّسرة  

ويوضح  ل ببيان سنوي يؤكد  يسجتالسلطة  تزويد  في السوق  سجل  المُ   اإلعسارمدير  توجب على  ي ولكن    ،سنوي ال
   مدراءالناظمة لعمل قواعد لاالمتثال لرة و ، مع ضر 2022لعام  لاإلعسار  أنظمةتفاصيل أي تعيينات بموجب 



 

 
تعزيز نشاط    والمساهمة في  اإلعسار  مدراء  واجبة علىال  ةاإلداري  تقليص اإلجراءات   ذلك  من شأنو .  اإلعسار

   .سوق أبوظبي العالميالمسجلين في   اإلعسار مدراءهذه المهنة عبر رفع عدد 
 

 : من بينهاعلى عدد من متطلبات التسجيل،   اإلعسار مدراءالناظمة لعمل وتحتوي القواعد الجديدة 
 
  في أو خارج سوق أبوظبي   مسجلإعتباري  كيان  شركة أو  على رأس عمله في    اإلعسار مدير  أن يكون    -1

 . الكيان ه الشركة أوفي هذ  عضوًا أو مديرًا أو شريكاً  أن يكون  أو ،العالمي
 . "مناسبةالمالئمة و ال" معايير مستوفيًا لعضوًا في هيئة مهنية معترف بها أو  اإلعسار مدير  أن يكون  -2
 . عساراإل  إدارة حاالت  خبرته فيدلياًل على   مدير اإلعسارأن يقدم  -3
 

في سوق    اإلعسار  مدراءالمنظم لعمل    القانوني  طاراإل  توافق   ززت من عالتي  الجديدة  التحسينات  أبرز  ومن بين  
وبشكل   ،في السوق المسجلين    اإلعسار   مدراء  حصول  وجوب أفضل الممارسات الدولية هو  أبوظبي العالمي مع  

  مدراء باستثناء ، بسوق أبوظبي العالمياإلعسار الخاصة  أنظمةبموجب  تعيينهمعلى سند ضمان قبل  مسبق،
 .في سوق أبوظبي العالمي  إلعسارأنظمة امن  178 البند بموجب   ينالمعين  اإلعسار

 
المهيري  التسجيل في وقال ظاهر بن ظاهر  التنفيذي لسلطة  أبوظبي الرئيس  "إنطالقُا من    :العالمي سوق 

سوق أبوظبي  ، يولي  حرصه الدائم على المساهمة في تعزيز الموقع المتقدم إلمارة أبوظبي كمركز مالي دولي
ممارسة  المخًولين لواألشخاص  المؤسسات المالية  متين لعمل  على إطار تنظيمي  كبرى للحفاظ  أهمية    العالمي
سوق أبوظبي  في    اإلعسار  مدراءعلى إطار عمل  الجديدة  التحسينات  . تعكس هذه  في السوق تجارية  أنشطة  
 ين".تحافظ على االستقرار والنمو المالي   ةمرن بيئة عملتوفير ب التزامنا المستمر  العالمي

 
سوق أبوظبي العالمي  في    اإلعسار  مدراءلعمل    : "إن تحسين القواعد والتشريعات المنظمةالمهيري وأضاف  

على أوسع نطاق الدولية تطبيق أفضل الممارسات والمعايير تستهدف دعم الجهود العالمية التي التزامنا بيؤكد 
الماليالمعنية  طراف  األجميع  لدى   على  سو .  بالقطاع  التركيز  العالمي  مكانة  ترسيخ  نواصل  أبوظبي  سوق 

الطابع  ذات    التحسينات   هذهمثل  تطبيق  و   طرح  عمال من خاللاألعالمي المستوى لممارسة  مستدام و كمجتمع  
 ."الحيوية  والمبادرات  التنظيمي



 

 
 
 

يرجى ، إلطار عمل قواعد اإلعسار في سوق أبوظبي العالمي  المعتمدة التحسينات لالطالع على تفاصيل 
 الضغط هنا 

 
 -انتهى -

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

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

 أنحاء العالم.  وكافةاألوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 
  

إطار  ضمن  المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي    تشملالتي   بأكملها  جزيرة الماريهمهمة حوكمة  سوق أبوظبي العالمي    يتولى
 .اإلنجليزي  قانون العمومتنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر ل

  
قيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في  ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفري

في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة    وشموالً منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطورًا  
خصائص الشمول، والتطور،  االستفادة من    في السوق عالمي لكافة الكيانات العاملة  تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي ال

 بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى.  والتنوع
  

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

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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