اعلان اعلامي

سوق أبوظبي العالمي يقترح تعديلات على نظام التحوط لشركات الاستثمار ووسطاء
التأمين والبنوك
 30اكتوبر  ، 2017أبوظبي ،الامارات العربية المتحدة :أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق
أبوظبي العالمي ورقة استشارة تدعو فيها الجمهور لتقديم آراءهم حول مقترحاتها لتعديل كتاب قوانين
"التحوط -الاستثمار ،وساطة التأمين والأعمال المصرفية" (كتاب القوانين) .وستعمل تلك المقترحات على
مواءمة متطلبات كتاب القوانين مع نظام التحوط التنظيمي الحالي الذي طورته لجنة بازل للرقابة
المصرفية بشكل أكبر.
تتضمن نواحي التركيز المحددة في المقترحات المسائل التالية:
 وضع شروط لرأس المال من خلال تطبيق رأس مال إضافي لتخفيف الآثار المترتبة على مواجهة
التقلبات الدورية ،وتعديل تقييم الائتمان والأطر المركزية للأطراف المتقابلة؛


قدرة بعض أدوات رأس المال على امتصاص الخسائر عند الوصول الى نقطة يصبح فيها العمل
عديم الجدوى؛



التنفيذ الكامل لأرضية نسبة الرفع المالي؛



الافصاح عن نسبة الرفع المالي و نسبة تغطية السيولة ؛ و



وضع شروط جديدة لاعداد التقارير ،بالاضافة الى بعض التعديلات المتفرقة التي ستعطي وضوحا
أكبر للمؤسسات المالية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.

يشكل التعديل المقترح جزءا من التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية ومن الجهود المستمرة الرامية
للمحافظة على نظام تحوط معترف به عالميا وشفاف وراسخ.
تدعو سلطة تنظيم الخدمات المالية الجمهور والمشاركين في المجال تقديم ملاحظاتهم الى "ورقة
استشارة رقم  4لسنة  "2017في موعد أقصاه  7ديسمبر  2017على العنوان التالي:

 انتهى –البريد:

ورقة استشارة رقم  4لسنة 2017
سوق أبوظبي العالمي
مربعة سوق أبوظبي العالمي،
جزيرة الماريه
ص.ب ،111999 .أبوظبي ،الامارات
العربية المتحدة
بريد الكتروني:
consultation@adgm.com

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول
في المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من
خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي
كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا،
وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية
العالميُ ،
من 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
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات
مع مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار
( 1.14كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،
وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز
"الغاليريا" ،ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى
الطويل ،حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية
في العاصمة أبوظبي.ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس
بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
راشد محمد الشعالي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيrashid.shaali@adgm.com :
ميرنا حجازي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيmirna.hijazi@adgm.com :

