"أبوظبي العالمي" يطلق نظام التحوط لشركات الاستثمار ووسطاء
التأمين والبنوك
أبوظبي 3 ،يناير  :2018أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي
مجموعة من التعديلات على نظام التحوط لشركات الاستثمار ووسطاء التأمين والبنوك عبر
نشر التعديلات الجديدة لكتاب قوانين "التحوط -الاستثمار ،ووساطة التأمين والأعمال
المصرفية "كتاب القوانين" ،وذلك بعد انقضاء فترة الورقة الاستشارية التي طرحتها السلطة
يوم  7ديسمبر الماضي.
وتغطي التعديلات الجديدة التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري ،الجوانب الرقابية على أنظمة
التحوط المتبعة في البنوك وشركات وسطاء التأمين والشركات الاستثمارية العاملة في سوق
أبوظبي العالمي ،كما تدعم الاعتراف العالمي بأنظمتها المتبعة وفقاً لأفضل الممارسات
والمعايير المتبعة عالمياً والمتوائمة مع نظام التحوط التنظيمي الحالي الذي طورته لجنة
بازل للرقابة المصرفية.
وتأتي التعديلات الجديدة في إطار الالتزام المتسمر لسلطة تنظيم الخدمات المالية بتهيئة
منصة منظمة ومتكاملة وحيوية لتلبية احتياجات المؤسسات المالية وفقاً لمتطلبات كتاب
القوانين وبما يدعم كفاءة إدارة وفعالية الأعمال.
وتشمل التعديلات الجديدة وضع شروط لرأس المال من خلال تطبيق رأس مال إضافي
لتخفيف الآثار المترتبة على مواجهة التقلبات الدورية ،وتعديل تقييم الائتمان والأطر المركزية
للأطراف المتقابلة ،وتعزيز قدرة بعض أدوات رأس المال على امتصاص الخسائر عند
الوصول الى نقطة يصبح فيها العمل عديم الجدوى ،والتنفيذ الكامل لأرضية نسبة الرفع
المالي ،والافصاح عن نسبة الرفع المالي و نسبة تغطية السيولة ،ووضع شروط جديدة
لاعداد التقارير ،واقرار عدد من التعديلات المتفرقة الأخرى التي ستعطي وضوحاً أكبر
للمؤسسات المالية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.
ويمكن الاطلاع على التعديلات الكاملة لكتاب القوانين ونظام التحوط عبر الرابط التالي:
www.adgm.com/doing-business/adgm-legal-framework.

 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم
 21أكتوبر 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
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن
أبوظبي العالميُ ،
بيئة خالية 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:
عفراء الراشدي
الرقم الهاتف0506663573 :
البريد الإلكترونيmirna.hijazi@adgm.com :

About Abu Dhabi Global Market
Abu Dhabi Global Market (ADGM), an international financial centre located in the capital city of the
United Arab Emirates, commenced fully for operations on 21st October 2015.
In line with the Abu Dhabi’s Economic Vision, ADGM is a natural extension of Abu Dhabi’s role as a
reliable and responsible member of the global financial community. Strategically situated in Abu Dhabi,
home to one of the world’s largest sovereign wealth funds, ADGM plays a pivotal role in positioning
Abu Dhabi as a global centre for business and finance that connects the growing economies of the
Middle East, Africa and South Asia.
ADGM’s three independent authorities, the Registration Authority, the Financial Services Regulatory
Authority and ADGM Courts, enable registered companies to conduct business in a zero-percent tax
environment and operate with confidence within an international regulatory framework with its own
independent judicial system and legislative infrastructure based on the Common Law.
Established by a UAE Federal Decree as a broad based financial centre, ADGM’s foundation is anchored
on three of Abu Dhabi’s strategic strengths - private banking, wealth management and asset
management and will continually expand its financial services in response to the needs of its
businesses and marketplace.
Abu Dhabi Global Market is located on Al Maryah Island, a 114-hectare development that is home to
world-class business and lifestyle facilities such as the Rosewood and Four Seasons Hotels and
Residences, the first ever specialty Cleveland Clinic Hospital outside of USA, luxury retail at the Galleria
Mall, and grade-A offices spaces to meet Abu Dhabi’s long-term development and economic needs.
All these complement ADGM’s international financial centre position as a vibrant destination in the
capital city in Abu Dhabi. For more details of ADGM, please visit www.adgm.com or follow us on
Twitter : @adglobalmarket, and Linked : ADGM

