REGULATORY ANNOUNCEMENT

سوق أبو ظبي العالمي يصدر ورقتين استشاريتين حول تجديد الرخص التجارية
والتوجيهات المتعلقة بغرامات تأخير تسجيل الحسابات

أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  20ديسمبر  :2018أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي

الدولي في أبوظبي ،اليوم ورقتين استشاريتين تدعو من خاللهما الكيانات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي والمستشارين
وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حول التوجيهات المقترحة بشأن النهج المتبع في فرض غرامات على تأخير تسجيل

الحسابات السنوية وتجديد الرخص التجارية المتأخرة.
يتطلب سوق أبو ظبي العالمي من جميع الكيانات المسجلة باالحتفاظ على رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن هيئة

التسجيل التابعة لسوق أبو ظبي العالمي ،في حين أن بعض الكيانات القانونية مثل الشركات المحددة باألسهم والشراكات ذات
أيضا تسجيل حساباتها المالية سنوياً مع المسجل.
المسئولية المحدودة ،يجب عليها ً
وتخضع الكيانات التي ال تمتثل لهذه المتطلبات لغرامات بموجب التشريعات التجارية في سوق أبو ظبي العالمي ،وتعتبر

الغرامات عقوبة إدارية شائعة لعدم االمتثال للمتطلبات وتحفز على تلبية متطلبات التسجيل و التجديد في الوقت المناسب.

وتلتزم سلطة التسجيل بتطبيق أفضل الممارسات وتعتمد الشفافية واالستشارة فيما يتعلق بسياستها وإجراءاتها التخاذ إجراءات
تأديبية بموجب التشريعات التجارية في سوق أبو ظبي العالمي ،بما في ذلك إجراءات مثل فرض الغرامات.

وأعدت سلطة التسجيل هذه التوجيهات التي تحدد نهجها للغرامات فيما يتعلق بتجديد الرخصة التجارية ومتطلبات الحسابات

السنوية .وتم تصميم النهج المقترح بشكل متناسب وواضح وموثوق للكيانات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي.

ومن جانبه ،قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي" :يوفر التشريع التجاري

في سوق أبو ظبي العالمي منصة قانونية صلبة ومعترف بها دولياً لتسجيل الشركات والمحافظة عليها ،ويحدد هذا التوجيه
المقترح النهج المتناسب لسلطة التسجيل في إصدار الغرامات ،ويعزز التزام سوق أبو ظبي العالمي بتطبيق أفضل الممارسات
التنظيمية ويوفر الشفافية والوضوح للكيانات المسجلة فيه".

ويدعو سوق أبو ظبي العالمي الكيانات المسجلة واالستشاريين والمشاركين في المجال وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم

على التوجيهات المقترحة في موعد أقصاه  31يناير  2019على البريد اإللكتروني ra@adgm.com
انتهى

About Abu Dhabi Global Market

Abu Dhabi Global Market (ADGM), an international financial centre (IFC) located in the capital city of the United Arab
Emirates, opened for business on 21 October 2015. Established by UAE Federal Decree as a broad-based financial centre,
ADGM augments Abu Dhabi’s position as a global hub for business and finance and serves as a strategic link between the
growing economies of the Middle East, Africa and South Asia and the rest of the world.
ADGM’s strategy is anchored by Abu Dhabi’s key strengths including private banking, wealth management, asset
management and financial innovation. Comprising three independent authorities: ADGM Courts, the Financial Services
Regulatory Authority and the Registration Authority, ADGM as IFC governs the Al Maryah Island which is a designated
financial free zone. It enables registered financial institutions, companies and entities to operate, innovate and success
within an international regulatory framework based on Common Law. Since its inception, ADGM has been awarded the
“Financial Centre of the Year (MENA)” for two consecutive years for its initiatives and contributions to the financial and
capital markets industry in the region.* For more details of ADGM, please visit www.adgm.com or follow us on Twitter :
@adglobalmarket and Linkedin : ADGM
* Source : The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards
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