
 

 في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالعام الأول %340نمو بنسبة 

 كمنصة لأعمالها في المنطقة"أبوظبي العالمي" شركة تختار  550
 

: حقق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، 2017نوفمبر  9أبوظبي، 

لها االثاني زيادة كبيرة في عدد الشركات المرخصة التي تمارس أعمالتشغيلي خلال العام 

حوالي لالسوق حتى اليوم  ، حيث وصل عدد الشركات المسجلة فيضمن قطاعات متعددة

 مقارنًة بعامه الأول.  %360 بنسبة نمو كبيرة بلغت ،ركةش 550

 

بترخيص شركات جديدة بنسبة  2017ول من عام أوق أبوظبي العالمي خلال النصف الوقام س

، حيث عكس تنامي استقبال من معدل تسجيل الشركات الجديدة في المنطقة %40أكبر بـ 

ارية، تثمالسوق للشركات المحلية العائلية، والمؤسسات المالية الدولية، والصناديق الاس

الالتزام الكبير بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات  وشركات الخدمات المهنية والمؤسسية

 قطاع المال والأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

 

وتسهم البيئة المتكاملة للأعمال والمجتمع الحيوي للشركات في سوق أبوظبي العالمي، بتوفير 

لتسهيل أداء وكفاءة الأعمال، وتقديم منظومة شاملة وفريدة من الأدوات  كافة الامكانات

الاستثمارية والمؤسسية، والتطبيق الكامل لقانون العموم الإنجليزي ضمن الإطار التشريعي 

 والتنظيمي للسوق.

 

 12شركة خلال  200الخاصة في تسجيل الأغراض ونجح نظام سوق أبوظبي العالمي لشركات 

لإنجاز هيكلة صفقات تمويل كبرى ضمن النظام  استخدامء العمل به، حيث تم شهراً من بد

قطاع الطيران والشحن، والمساهمة في تأسيس مكاتب اقليمية لعدد من شركات الطيران 

العالمية. كما يواصل القانون الجديد التأسيسي للشركات في سوق أبوظبي العالمي جذب 

محلية والعالمية نظراً لما يتيحه من هياكل فّعالة لحماية اهتمام العديد من قطاعات الأعمال ال

 وإدارة الثروات.

 

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

"نتوجه بالشكر لكافة الشركاء والأطراف المعنية والشركات المرخصة العاملة في السوق على 

كمركز مالي دولي. في سوق أبوظبي العالمي وخدماته المقدمة  رةوالكبي ثقتهم المستمرة

شهر الاثني عشر الماضية قفزة واضحة في أعداد الشركات العائلية وشهدنا خلال الأ

اللذين سجلوا حضورهم في السوق. ونحن من المهنية والمؤسسات المالية وشركات الخدمات 

العمل على تطوير وتحقيق استدامة خدماتنا المتميزة، وطرح المزيد من  مستمرين فيطرفنا 

ة لتلبية الاحتياجات المتناميالجهات المعنية  مختلف التعاون معالفعالة، ومواصلة المبادرات 

 لقطاعات الأعمال في أبوظبي دولة الإمارات والمنطقة".

 

خلال الدورة الثالثة من  2017يذكر أن سوق أبوظبي العالمي حصد مؤخراً جائزة "قادة التغيير" 

المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي كأفضل مركز مالي دولي للعام، وذلك نظير مساهمته 

ت ة الإماراثمارية بين دولالفرص الاستالاقتصادية وتعزيز الفعالة في تعزيز العلاقات التجارية و

  والهند.



 

 

–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

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

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 

لى الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل ع

 الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

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

 نشاطاتها ضمن أبوظبي العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة

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، 

إدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من وإدارة الثروات، و 

 النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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

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

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.
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