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  بيان صحافي

  لتطوير أسواق رأس المالتقديراً إلنجازاته ومبادراته 

وبا والشرق األوسط أفضل مركز مالي دولي في منطقة أورالعالمي أبوظبي سوق 
 وأفريقيا للعام الثاني على التوالي

العالمي، المركز المالي أبوظبي : حصد سوق 2020 أغسطس 17-العربية المتحدة ظبي، اإلمارات  أبو

" 2020 لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا للعام ، جائزة "أفضل مركز مالي دوليعدة  الدولي الحائز على جوائز

 اً ريتقد ،الثاني على التوالي للعام وذلكلندن  اومقره " المرموقةكابيتال فاينانس إنترناشيونال" والتي تقدمها مجلة

 ،التي يقدمها ض القيمةوفي قطاعي الخدمات المالية والقضائية، والمبادرات التحويلية التي تعزز عرالسوق نجازات إل

  يخدم احتياجات أصحاب المصلحة العالميين واإلقليميين والمحليين. اً استراتيجي اً دولي اً مالي اً مركزباعتباره 

على الرغم من فعلى مدار العام.  العالميأبوظبي سوق ها د من اإلنجازات الناجحة التي حققالجائزة العدي وتجّسد

 وإيجاد قدمها لدعم نمو األعمال ،رائدةبمبادرات  هازدهار العالميأبوظبي سوق ، واصل األوضاع االستثنائية الراهنة

إطار تنظيمي عالمي  وفيرة وجهوده لتستشرافياال ميالعالأبوظبي سوق  رؤيةلجنة التحكيم  نتوثمّ فرص جديدة. 

ق كونه أول سلطة قضائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تطبّ عالوة على للخدمات المالية الرقمية، 

 العالميأبوظبي سوق  تم تكريمأفضل الممارسات الدولية. كما  هدعمباإلضافة إلى ، اإلنجليزي بكامله قانون العموم

تعزيز النمو االقتصادي من خالل المزيد من التعاون والتواصل  تهدف إلىعالقات دولية جديدة  هتطويرعلى  أيضاً 

   والتوسع.

: العالميأبوظبي سوق  لدىريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بدوره، قال 

نتشرف بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، ونعرب عن تقديرنا للجنة العالمي، أبوظبي سوق أسرة بالنيابة عن "

محفز لنا لمواصلة إنجازاتنا، كهذا التكريم  حيث يأتي "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وللمجتمع الدولي،في  التحكيم

 ىوااللتزام بالعمل وفق أرقبتكار، ، وتسريع وتيرة االالمبادرات الرئيسية لدعم نمو األعمال العمل علىنستمر بإذ 

بشكل أبوظبي اقتصاد إمارة المعايير العالمية وأفضل الممارسات وبما يصب في مصلحة عمالئنا والمستثمرين، و

  عام".

على أسس قضائية  سلطة ترسيخالعالمي في أبوظبي ، نجح سوق 2015الجدير بالذكر أنه ومنذ تأسيسه في عام 

 المالي المركز يحتضنحيث كمركز تجاري ومالي عالمي. أبوظبي منصة أعمال تعزز مكانة إيجاد و ومتطورة متينة

سوق لتزم وي. م الموافقة عليهات مالية اتمؤسس 150من  بما فيها أكثر سارية رخصة 2685الدولي اآلن ما يقرب من 

والدولية من جميع أنحاء  المؤسسات المحليةتمكين  من شأنه ،شامل ومزدهر حيوينظام  بإيجاد العالميأبوظبي 

أحدث  العالميأبوظبي دعم سوق على مدى السنوات الخمس الماضية، و. على النمو والتطور المنطقة والعالم

االبتكار  ليقود مسيرةاألولى من نوعها في المنطقة، التي تعد وأطلق مجموعة واسعة من المبادرات  االبتكارات

في تطوير العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز  أسهمالشراكات، والعديد من  كما أبرمالمالي واإلبداع. 

المعرفة في جميع إلى  يستنداقتصاد تسهيل االنتقال إلى وأبوظبي ية في والتنماالقتصادية  استدامة المسيرة

   أنحاء الدولة.

  -انتهى-
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  نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق 2015

ستراتيجية بين ا، وحلقة وصٍل ُتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

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

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

المالي  وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارتشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة 

سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، التنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

  كلم مربع). 14.1هكتار ( 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

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

العام. وقد حصل السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون 

السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع 

 سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو متابعة  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة

 Abu Dhabi@و"لينكد إن":  adglobalmarket@صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

Global Market (ADGM).  

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"* المصدر: جوائز 

 

 


