
 

 

 زويسعى لمواصلة التمي  استكمل عام من التشغيل 

 مسجلة في سوق أبوظبي العالميمحلية وعالمية شركة  160
 

: كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، 2016أكتوبر  20أبوظبي، 

ن شركة من قطاعات مالية وغير مالية مختلفة خلال العام الأول م 160وترخيص  عن تسجيل

. ويأتي هذا الانجاز ليضاف لقائمة انجازات عديدة حققها اطلاق خدماته لمجتمع الأعمال

"أبوظبي العالمي" خلال الفترة الماضية، كما يؤكد على مضي السوق بخطوات ثابتة للمساهمة 

 والتنمية المستدامة على المدى الطويل. دية لأبوظبيفي تحقيق الخطة الاقتصا

 

وتتنوع قطاعات الشركات المسجلة في السوق بدايًة من شركات الأعمال العائلية المحلية، 

لاً لمجموعة واسعة من أبرز الأسماء العالمية، ما يعكس الالتزام الراسخ لسوق أبوظبي وووص

ومجتمع أعمال منفتح يتمتع بالثقة وأطر العمل العالمي بتعزيز مكانته كمركز مالي متكامل، 

التنظيمية التي تخدم كافة احتياجات الخدمات المالية لأبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات 

 بشكل عام. 

 

 منطقة مالية حرة تحتضن قطاعات أعمال متنوعة

سوق أبوظبي  من خلالضمت مجالات عمل أوائل الشركات التي انتقلت لممارسة أعمالها 

العالمي، شركات مالية وغير مالية، وقطاعات أعمال التجزئة، حيث شكلت الشركات الغير مالية 

واسعة من قطاعات الأعمال المرخصة في السوق، ما يجسد استراتيجية السوق  شريحةً 

. وشملت قطاعات الشركات غير المالية، الساعية لبناء مجتمع أعمال متنوع ومزدهر ومستدام

تب محاماة محلية وعالمية، وشركات تقديم خدمات مهنية ومؤسسية، والعديد من المكاتب مكا

العائلية. كما يحتضن السوق قطاعات أعمال أخرى تستهدف التواجد في مجتمع أعمال متكامل 

يقع بالقرب من أسواق المنطقة ويضم فرص متنوعة لتحقيق نمو وتوسع الأعمال، مثل 

 كات الاستثمارية والقابضة.الشركات العقارية، والشر 

 

ويضاف أيضاً للتنوع المتميز لبيئة ومجتمع عمل السوق، تواجد مجموعة من شركات تجارة 

المنطقة المالية الحرة، التجزئة والشركات الناشطة في قطاع الضيافة، ما يلبي احتياجات 

ماريه كوجهة جذابة وُيمك ن قطاعات أعمال التجزئة من الاستفادة من الموقع الحيوي لجزيرة ال

  وتحقيق النمو المستدام.لاحتضان تلك القطاعات، 

 

 منصة تواصلية ومستدامة للأعمال

هماً في قرار العديد من شكلت المميزات الفريدة لمنصة عمل سوق أبوظبي العالمي، عاملاً م

، العملاجراءات وتشمل أبرز تلك المميزات سهولة  ختيار السوق مقراً لعملياتها،الشركات ا

ي من الكفاءة، والخيارات الشاملة لمجالات العمل والأدوات الاستثمارية والمستوى العال

 المتاحة، وتطبيق السوق بشكل كامل لقانون العموم ضمن تشريعاته وأطر عمله التنظيمية.

 



 

ونجح سوق أبوظبي العالمي، كونه المركز المالي الدولي الأحدث في دولة الإمارات، في 

وده وتعزيز مكانته كمركز مالي متميز بين قطاعات الأعمال المحلية والعالمية، تأسيس وج

الدولي لتنظيم الخدمات المالية، حيث يدرك السوق جيداً متطلبات قطاعات الأعمال، مشهد الو

كما عمل بشكل مدروس وجاد على بناء وتطوير بيئة ومجتمع عمل قادرين على تمكين 

وخططها تحقيق الازدهار، ودعم أعمال الشركات الاقليمية قطاعات الأعمال المحلية من 

 ، واتاحت الفرص للشركات العالمية لاغتنام فرص النمو المتاحة في المنطقة.التوسعية

 

بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي محمد وقال ظاهر 

ركز مالي متكامل، على تأسيس بيئة عمل صديقة للأعمال ومجتمع كم عملنا"العالمي: 

لاستجابة ا بسرعةنتمتع مستدام يتيح للشركات المحلية والعالمية فرصاً مميزة للنمو معاً. كما 

الحفاظ على حيوية وتكامل منصة أعمالنا، وحماية مصالح عملائنا لتلبية احتياجات أسواقنا عبر 

 ف المعنية".الأطرامختلف من الشركات و

 

لمختلف الأعمال فرص الوصول الفعال لأسواق  سوق أبوظبي العالمي"يتيح وأضاف: 

يلبي المنطقة، وممارسة مجالات واسعة من الأعمال لدعم نموهم. ولدينا إطار عمل داعم 

وهناك العديد من الشركات العائلية أصولها.  ويحمياحتياجات ومتطلبات الأعمال العائلية 

 للأعمال يتيح لمثل التي اتخذت السوق مقراً لها بفضل ما يضمه من اطار عمل داعموالفردية 

 إدارة المصالح العائلية وحماية الأصول بأفضل الطرق وأكثرها فاعلية".تلك الشركات 

 

وأكد المهيري على كفاءة وسهولة عملية تسجيل الشركات في سوق أبوظبي العالمي، موضحاً 

ساعة من استلام طلب الترخيص، مشيراً أن منصة  48ية يتم خلال أن اصدار الرخصة التجار 

التسجيل الإلكترونية المتكاملة توفر للشركات وموظفيهم راحة البال وسهولة انجاز المعاملات 

المطلوبة للحصول على رخصة عمل في سوق أبوظبي العالمي، وأن تقديم الخدمات بشكل 

زام المستمر لأبوظبي العالمي لتقديم خدمات إلكتروني لعملاء السوق هو جزء من الالت

 كمركز مالي دولي. تهمكان يعززمتكاملة ومميزة لكافة الشركات بما 

 

وذكر أن سوق أبوظبي العالمي أدرك منذ البداية ضرورة وأهمية بناء مجتمع متنوع وبيئة عمل 

عرباً عن مُ  متكاملة يحكمهما إطار عمل تنظيمي قوي، ومنظومة قضائية ذات مستوى عالمي،

العديد من الشركات العاملة في  وتفهم سعادة فريق عمل سوق أبوظبي العالمي برؤية

 من مسيرة التنمية المستدامة اً أهمية كونهم جزءلللمستقبل الواعد للسوق، و قطاعات متنوعة

 في أبوظبي.

 

 تعزيز الشراكات وتمكين النمو

سيواصل سوق أبوظبي العالمي العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية الرئيسة لتحديد 

الفرص المتاحة وتطوير أوجه تعزيز العلاقات بهدف جذب المزيد من العلامات التجارية المحلية 

ومجتمع  ببيئته الحيويةلتعريف ببذل جهود أكبر لوالعالمية لجزيرة الماريه. كما سيقوم السوق 

 متكامل الذي يقدم نمط حياة متميز ويضم أنشطة مالية متنوعة.عمله ال

 



 

إنه ، فمن الخدمة ومع استكمال سوق أبوظبي العالمي لعامه الأول بنجاح ودخوله للعام الثاني

يواصل العمل بخطوات واثقة والتزام كبير للحفاظ على المكانة المميزة التي نجح في تحقيقها، 

وتحقيق استدامة منصة عمله لتمكين  ومستويات كفاءة عملياته،والارتقاء بكافة خدماته 

الشركات المحلية من النمو والانتقال لمصاف الشركات الاقليمية والعالمية. كما سيستمر 

السوق في دعم المؤسسات المالية لتأسيس عملياتها في أبوظبي وتحقيق رؤيتها التوسعية 

 سيا وما بعدهم.في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آ

 
 –انتهى  -

 
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

الإمارة كمساهم معتمد وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور  .2015أكتوبر من عام  21

ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشك ل 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 

لتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال وا

 الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

ن ممارسة نشاطاتها ضمن أبوظبي العالمي، سُيمك ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة م

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، 

ثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من وإدارة ال

 النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

هكتار  114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز  كلم مربع(، 1.14)

أبوظبي"، وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة 

التطويرية  فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي

والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز 

 مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.
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