
 

 

 

 مركزا  ليصبح ق معاهدة "كيب تاون" طب  ي  سوق أبوظبي العالمي 

 لقطاع الطيران ا  مالي
 

، المركز المالي الدولي الجديد في كشف سوق أبوظبي العالمي :2016 ديسمبر 7أبوظبي، 

ضمن إطار عمله  2001عن اجازة تطبيق معاهدة "كيب تاون" وبروتوكول الطائرات  أبوظبي،

لقطاع الطيران وإدارة الأصول في دولة  ا  مالي ا  التنظيمي، وذلك ضمن مساعيه ليصبح مركز 

يز الجديدة في تعز  اللوائح التنظيميةالإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسهم 

كسلطة تنظيمية دولية في الخدمات المالية لقطاع الطيران  الميالعأبوظبي سوق مكانة 

 والخدمات المالية العالمية.

 

الإعسار المالي )التعديل رقم  أحكام لوائح سن قد أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميكان و 

 المتعلق بالإعسار المالي " إلى إطار عمل السوق12جديد "رقم القسم ال لتضمين 2016( لعام 2

. 2008دقت عليها دولة الإمارات في عام امعاهدة "كيب تاون" التي صه لبما يتماشى مع تطبيق

الجديدة إطار عمل يسهم في تعزيز وتسهيل عمليات الاستحواذ، التنظيمية  اللوائحوتضع 

ار بر في حالات الإعسواستخدام وتمويل الطائرات ومعدات الطائرات، عبر توفير "يقين قانوني" أك

  حد من تكاليف عملية تمويل معدات الطائرات.المالي، وبالتالي ال

 

، كونه مركز مالي دولي، على توفير البنية التحتية الرئيسة والأنظمة التشريعية التي سوقالوعمل 

تدعم قطاع الطيران، بما يشمل تطبيق قانون العموم الذي يمنح الشركات العاملة في القطاع 

قانوني" عبر هياكل مؤسسية مرنة، ونظام إعسار مالي يركز على التعافي، والكفاءة اليقين ال"

جنب تمن معاهدات واسعة المجموعة تطبيق نظام ضريبي يستفيد من الالضريبية إلى جانب 

للدولة. كما يحظى إطار العمل الجديد بدعم كامل من محاكم سوق أبوظبي  الازدواج الضريبي

لسلطات أبرز ا القادمين منخبرات قضائية وقانونية متمرسة من كبار القضاة  تضم التيالعالمي 

 التنظيمية التي تطبق قانون العموم.

 

أن إطار العمل الجديد ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وأكد سعادة أحمد علي الصايغ

لمواصلة فريق عمل سوق أتى ليدعم ويخدم قطاع صناعة الطيران في الدولة والمنطقة، مشيرا  

التعاون بشكل وثيق مع الأطراف المحلية والدولية المعنية بما يشمل، شركات  أبوظبي العالمي

شكل ب موتلبية احتياجات أعماله، لتفهم والقانونيينالطيران، وشركات التصنيع، والممولين 

لوصول من ا هملتمكينللشركات منصة فعالة في توفير  يتمثللسوق متكامل. وأوضح أن هدف ا

التطوير والنمو الاستراتيجي لأعمالهم في التي تدعم  المناسبة مجالات التمويل والخدماتل

 الوقت الحاضر والمستقبل.

 

في دولة الإمارات وأبوظبي، المتنامية أحد أكبر القطاعات الصناعية يعد قطاع الطيران  يذكر أن

متزايدة  ا  يتمتع بمطارات تشهد نسبوحيوي الشرق الأوسط كمركز جوي متميز وذلك بفضل مكانة 

جوي أسطولها ال بتوسيع، مثل طيران الاتحاد التي تقوم الطيران خطوطوحركة  السفرمعدلات من 

لب في تعزيز الطبدوره هذ النمو يساهم  كماارتفاع الطلب العالمي على السفر،  بما يتماشى مع



 

 على خدمات التمويل في قطاع الطيران.

 

 –انتهى  -

 
 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

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

المجتمع المالي العالمي. كما يشك ل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق،  في

من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة 

ط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتب

 وأفريقيا، وجنوب آسيا.

 

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

ية لالعالمي، سي مك ِّن  سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خا

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 

بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات الثروات، وإدارة الأصول، علما  

 مع مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 

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

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

وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 

لمدى ا"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على 

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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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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