
 

 

 

 صحفي خبر  

 مدينة أناكليا تبرمان  /سوق أبوظبي العالمي والمنطقة االقتصادية الخاصة 

 اتفاقية تعاون ثنائية جديدة

  

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي والمنطقة أعلن  :أبريل، أبوظبي، االمارات العربية المتحدة 11

دعم نمو السوق إلى الرامية مدينة اناكليا، عن ابرام مذكرة تفاهم لتسهيل سبل التعاون الوثيق في المبادرات  /االقتصادية الخاصة 

كومسيشفيلي، النائب األول  ية سعادة ديمترويأتي هذا التوقيع عقب زيار. أبوظبي والسوق المالي في جورجياإمارة المالي في 

سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، حيث كان لى إلرئيس مجلس الوزراء، وزير االقتصاد والتطوير المستدام في جورجيا 

 .في استقباله سعادة أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

 

فيليب  /كيتي بوشوريشفيلي، الرئيس التنفيذي، مدينة أناكليا والمنطقة االقتصادية الخاصة والسيد /تم توقيع االتفاقية من قبل السيدة

 .ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

 

، تعمقت العالقات ما بين 1992منذ بدء العالقات الدبلوماسية ما بين دولة االمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا في عام 

وتأتي هذه االتفاقية لتضع إطار العمل الرسمي ما بين سوق أبوظبي . البلدين في المجاالت االقتصادية واإلدارية واالجتماعية

والخدمات  ةل المصرفياعمأللتبادل الخبرات والمعلومات في مجال افيها العالمي ومدينة أناكليا والمنطقة االقتصادية الخاصة 

 .المالية وتشريعات وأنظمة األوراق المالية في المنطقتين

 

إن سوق أبوظبي العالمي : "مدينة أناكليا /، المنطقة االقتصادية الخاصةالتنفيذي ، الرئيسبوشوريشفيليكيتي  /وقد أفادت السيدة

تتمتع أناكليا بوضع خاص في الدستور الجورجي، .  عمالاألونموذج يحتذى به في أسلوبه اإلبداعي لتطوير  هو سوق رائد عالميا  

المناطق الداخلية  في عالميا   أناكليا تطويرا  في المنطقة االقتصادية الخاصة ستشهد و.  الفرصة لوضع نظام قانوني خاص يتيحمما 

إن خبرة سوق أبوظبي العالمي المتعددة   . 2020 افتتاحه في عامقرر من المالذي ميناء اناكليا الذي يقع في العمق البحري ول

شراكة إقليمية مع سوق أبوظبي المنطقة االقتصادية الخاصة في أناكليا تأسيس  وبالتالي سيساهم، ومتشعبة االتجاهات واسعة

 . ينتما بين المنطق نميةالتتعزيز في العالمي 

 



يسرنا تعميق العالقات بيننا : "ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي /وأفاد السيد

ونحن على استعداد لدعم شريكنا ومؤسساته وشركاتها المالية في التوسع والنمو .  مدينة أناكليا /الخاصةوبين المنطقة االقتصادية 

تبادل اآلراء حول السوق إلى ونحن نتطلع .  وفي إحداث بصمة عالمية من خالل منصة سوق أبوظبي العالمي اإلبداعية والعالمية

من شأنه أن يقوي قطاع الخدمات المالية في كلتا المنطقتين، وأن يدعم احتياجات  والخبرات التنظيمية ما بين الفريقين، األمر الذي

 ."شركاتنا ومستثمرينا في مسيرة النمو

مسؤوليته في تعزيز بيئة عمل مفتوحة وداعمة، أكثر المراكز المالية العالمية ابداعا في العالم،  أحد يدرك سوق أبوظبي العالمي،

 . اون مثمرة مع السلطات وأصحاب المصالح محليا وعالمياوسيستمر في انشاء عالقات تع

 

 

    النهاية 

 

 :نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممارسة أعماله رسميا  في  بدأ

قانون اتحادي ليشكل جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي االقتصادية، حيث وتأسس السوق بموجب  .2015أكتوبر من عام  21يوم 

يلعب من خالل موقعه االستراتيجي دورا  هاما  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال واألعمال على الصعيد الدولي، يرتبط 

 .ق العالممع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناط

 

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثالث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات 

القيمة المالية العالية، على النشاط في مجاالت رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل  األشخاص والمؤسسات ذوي

ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة . الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، واالبتكار المالي

ة، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمي

 . من قانون العموم اإلنجليزي

أفضل مركز مالي "وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

هماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا  لجوائز نظير مبادراته ومسا" دولي للعام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ".جلوبال انفستور"

هكتار  114ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

حالت تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات ، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز وم(كلم مربع 1.14)

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني. مكتبية
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