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 خبر صحفي

 

سوق أبو ظبي العالمي يحصد جوائز عالمية مرموقة للعام الثاني على 

 التوالي

 

 سوق أبوظبي العالمي يحصد جائزتين  لدى لسلطة تنظيم الخدمات المالية الفريق القانوني

 2020مرموقتين خالل حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين لعام 

 

ي العالمي، المركز سوق أبوظب ر  يس :2020يونيو  8أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

لدى  الماليةلسلطة تنظيم الخدمات  فريق السياسات والقانون، اإلعالن عن فوز المالي الدولي

حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي لعام  خاللبجائزتين مرموقتين  ،السوق

الخدمات  فيللعام "الفريق القانوني المجتمعي ائزتي جعلى . وحصل الفريق 2020

الفريق وللسنة ُيذكر أن  ."االبتكار في للعام "، و"الفريق القانوني المجتمعيماليةال

 وإنجازات متميزةداخلية قانونية ت خدمابهذا التكريم لما يقدمه من  ىعلى التوالي يحظالثانية 

جوائز في حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي لعام ثالث صد مبتكرة، حيث ح

2019. 

من  لسلطة تنظيم الخدمات المالية من تحقيق هذا اإلنجاز فريق السياسات والقانونوتمك ن 

. وقد استندت هذه الجوائز إلى عدد من 2019عام ما سج له من محطات متميزة خالل الخالل 

 نشر أطر ذلك العام الماضي، بما في خاللالفريق  أحرزهاالتنظيمية والقانونية التي التطورات 

واجهات برمجة والرقمية  والبنوكواألوراق المالية الرقمية اإلدارة الرقمية لالستثمار عمل 

 المهمة. التنظيمية من المبادراتالتطبيقات وغيرها 

قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم وفي معرض تعليقه على هذا الفوز، 

سعداء بتكريمنا للسنة الثانية على التوالي سوق أبوظبي العالمي: " لدىالخدمات المالية 

 بذلهاالتي  جهودمجموعة من أهم خبراء القطاع على ال ونعتبر هذه الجوائز شهادًة نعتز بها من

ويشكل هذا اإلنجاز شهادة على . لسلطة تنظيم الخدمات المالية السياسات والقانونفريق 

رائدة  دوليةسوق أبوظبي العالمي كجهة تنظيمية  يتبعهاالتي البتكار اريادة الفكر و أجندة

 يلبي تطلعات جميع عالمي المستوىتطوير إطار تنظيمي ونلتزم بمواصلة للخدمات المالية. 

بيئة تنظيمية حيوية متكاملة  وفيراالبتكار من خالل ت ويسر عويدعم النمو  شركائنا االستراتيجين

  ".لخدمات الماليةلقطاع ا

الفريق القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية،  من بين الفائزين في الحفل باإلضافة إلى وكان

"كي بي إم جي الصين" و"نستله "، وآي بي إم اليابان" كل من التابع لسوق أبوظبي العالمي،

. وعلى الرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة وبيكر ماكنزيالشرق األوسط" وبنك باركليز 

جوائز عن ُبعد باالعتماد على الوسائط الرقمية "، نجح المنظمون في إقامة حفل توزيع ال19-"كوفيد

 هذا العام.
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المتخصصين  دعمونيشار إلى أن مجلس المحامين الداخليين هو مجتمع من المهنيين الذين ي

الوفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم األخالقية والقانونية والتجارية داخل  فيالقانونيين وخبراء االمتثال 

الذين يتحملون أولئك بما في ذلك  ألف محاٍم داخلي عالمياً  20من  مؤسساتهم. ويتألف من أكثر

 مسؤولية القضايا القانونية والمتعلقة باالمتثال من منطقة آسيا والشرق األوسط. 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 

س السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21 . وتأس 

، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

 ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.اوصٍل 

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

رة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم  والسلع واالبتكار

سوق باعتباره السوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 114منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون 

م. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط العا

وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق 

 رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comوقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الم

و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 

 

 

 


