أبوظبي تتقدم ثلاثة مراتب وتحل ضمن أفضل  25مركز مالي دولي

"أبوظبي العالمي" يستضيف فعالية إطلاق مؤشر المراكز المالية
العالمية 22
أبوظبي 11 ،سبتمبر  :2017حلت أبوظبي ضمن أفضل  25مدينة في العالم من حيث التنافسية
كمركز مالي دولي ،ضمن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية الذي
تم اطلاقه خلال فعالية استضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في سوق أبوظبي العالمي
بحضور معالي سيف محمد الهاجري ،رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ،وسعادة
أحمد علي الصايغ ،رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،ومارك جي يندل ،المدير
المشارك لمؤسسة "زد ين" البريطانية ،الجهة المصدرة للمؤشر ،وعدد من كبار المسؤولين في
المؤسسات والقطاع المالي في الدولة والمنطقة.
ووفقاً للمؤشر فقد تم تصنيف أبوظبي في المركز الـ  25ضمن أفضل المراكز المالية العالمية
بواقع  682نقطة ،لتتقدم ثلاثة مراتب عن تصنيفها في النسخة الماضية من المؤشر ،حيث تقوم
مؤسسة "زد ين" بإعلان نتائج المؤشر وفقاً لعملية قياس  29ألف تقييم للمراكز المالية ،وأكثر
من  100مؤشر صادر من منظمات عالمية مثل البنك الدولي ،ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية "أو إي سي دي".
وأكدت النسخة الـ  22من مؤشر المراكز المالية العالمية مواصلة هيمنة مراكز عالمية مثل
لندن ،ونيويورك ،وهونغ كونغ ،واليابان ،وسنغافورة على صدارة التصنيف ،كما كشفت عن
تحقيق عدة اقتصادات ناشئة لتقدم كبير على صعيد تحسين تصنيفها العالمي كمراكز مالية.
من جانبه ،قال سعادة أحمد علي الصايغ ،رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،بأن
تصنيف أبوظبي ضمن أفضل  25مركز مالي عالمي هو تقدم يعكس بوضوح مدى الجهود
المستمرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي ،ونجاح
يؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة العمل لتطوير خدماته والارتقاء بالقطاعات
المالية والاقتصادية التي تخدم تطلعات واحتياجات كافة المتعاملين معه.
وأشار لمساهمة سوق أبوظبي العالمي ،خلال عامين من اطلاق خدماته ،في دعم استدامة
ونمو القطاعات المالية في الدولة وتغيير المشهد المالي في المنطقة عبر تمكين المؤسسات
المالية والأطراف المعنية المحلية والاقليمية والعالمية من تأسيس مجالات أعمال رئيسة
واطلاق أنشطة مالية متنوعة عبر بيئة العمل المتكاملة في أبوظبي ،مؤكداً ثقته في تحقيق
المزيد من التميز مستقبلاً في ظل مواصلة أبوظبي لاحراز التقدم المستدام والنجاح المستمر
لترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيد العالمي.

يذكر أن العاصمة أبوظبي نجحت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها
الاقتصادية والسياسية على المستويين الاقليمي والعالمي ،حيث عملت حكومة أبوظبي في
إطار رؤيتها الاقتصادية على إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم تحقيق النمو والاستدامة

لمختلف القطاعات ،وتشجع مجالات الاستثمار وبناء اقتصاد المعرفة ،بالإضافة لتفعيل
مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ،ومثال على ذلك نجاح
عملية الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتشكيل أحد أكبر المؤسسات
المالية في المنطقة تحت اسم بنك أبوظبي الأول بإجمالي أصول تتجاوز قيمتها  180مليار
دولار أمريكي.
 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر
من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع
المالي العالمي .كما يشكل 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 ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال
والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي،
سيمك ُِّن سو ق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 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 ،وإدارة الثروات،
وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت،
وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم
مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول مقر خارج
الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا" ،ومساحات
مكت بية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية 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.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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