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 بيان صحفي

 

مزيد من وبارزة بإنجازات  يختتم العام سوق أبوظبي العالمي

 جديدةالشراكات النمو وال

 

وتستمر المرونة االقتصادية إلمارة أبوظبي  مع سوق أبوظبي العالميإنجازات  تتماشى• 
 .لديهدعم مجتمع األعمال  بفضل

 
نجازات المزيد من اإل تحقيق خاللمن يعزز سوق أبوظبي العالمي مكانته كمركز مالي دولي • 

 نمو في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام والتحكيمالو
 
لتصل عدد عدد التراخيص السارية في سوق أبوظبي العالمي  يفزيادة  2020عام  شهد• 

مليار دوالر  85 إلشراف السوق، مع إجمالي األصول الخاضعة رخصة 3211إلى  التراخيص
 أمريكي

 

شهد سوق أبوظبي العالمي،  - 2020ديسمبر  27أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

 خالل، عاًما قياسيًا من النمو عدة في العاصمة أبوظبيالمركز المالي الدولي الحائز على جوائز 

 والتمويل المستدام والتحكيم. ةالتنظيمي والجوانبلتكنولوجيا المالية افي  بارزةإنجازات ب، 2020

  

 سوق أبوظبي العالمي، استمر حة كورونا المستجدجائ التحديات التي فرضتهاعلى الرغم من 

وسلطة تنظيم الخدمات المالية، سلطة  :سلطاته الثالث من خالل مستمرفي تحقيق نمو 

التراخيص زيادة عدد عن هذه الجهود حيث أسفرت . سوق أبوظبي العالميمحاكم ، وتسجيلال

األصول  ارتفعت فيما. 2020بحلول نهاية عام رخصة  3211 %، لتصل إلى43السارية بنسبة 

 مليار دوالر أمريكي. 85 لتصل إلى، خالل العام٪ 193بنسبة  إلشراف السوقالخاضعة 

 

علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة معالي أحمد وفي هذه المناسبة، قال 

يد من التحديات للدولة والمجتمع كافة، وقد دالع 2020عام  حمل“: سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي وهيئاتها حكومة إلى جانب جهود في الوقت المناسب جاءت استجابة قيادة الدولة 

االقتصاد اإلماراتي يسير وها هو الوباء.  نتجت عنالتغلب على التحديات التي  لتساعد على

 التعافي والمزيد من النمو. نحوعلى قدم وساق 

 

من النمو  السوق تمكن، تها الجائحةفرض الصعوبات التيالرغم من بوظبي العالمي، وبوإن سوق أ

حققنا ، حيق والعمالء ركاء االستراتيجينشالأكثر مرونة واستجابة الحتياجات  بشكل أكبر ليصبح

ون التأسيسي لسوق لقانت على اتعديالفقد شهدنا هذا العام. لمن المتوقع  أكثرنتائج وتطورات 

حققنا ، كما شراكات تاريخية ، وشكلناالرائدة، وأطلقنا العديد من المبادرات العالميأبوظبي 

الصعيد وعلى والتحكيم والتمويل المستدام مجال التكنولوجيا المالية المزيد من النجاحات في 

أود أن أعرب عن خالص امتناني لقيادة وحكومة أبوظبي وشركائنا  ومن هنا، .أيضاً  األكاديمي

ثقتكم  بسببقد تمكنا من تحقيق كل هذا ، فلسوق أبوظبي العالمي المستمرا لدعمهم وعمالئن

 .بنا

 

كمركز  على انطالق مسيرة سوق أبوظبي العالميخامسة الذكرى ال أيضاً، هذا العامصادف و

مجتمع األعمال احتياجات  بتلبية عمل سوق أبوظبي العالمي التزامهفريق ، جدد فيه مالي دولي

االستدامة االقتصادية دعم و النمو والتنمية الماليةدورنا في تعزيز ا نؤكد على مواصلة إننو، لديه
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لدولتنا وأبناء بترقب وأمل كبير  2021نتطلع إلى عام وإننا في أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة. 

 ". شعبنا

 

من الحدث  الرابعة الدورة العام باستضافةاختتم سوق أبوظبي العالمي وتجدر اإلشارة إلى أن 

المركزي، اإلمارات العربية المتحدة  مصرفإلى جانب  افتراضياً  ،أبوظبي فينتك، مهرجان الرائد

. دولة 110من أكثر من  مشارك 7,500أكثر من  حيث استقطب الحدثوالتي كانت األكبر واألنجح 

ن التنظيمية والمستثمري جهاتالسياسات وال صناعأبرز  ، ثالث أيام مدارعلى مهرجان الوقد جمع 

العديد من الذي ضم  ضمن الحدث الرقميالعالم من كافة أنحاء وشركات التكنولوجيا المالية 

 تحدي االبتكار.و 100فينتك، و يالحكوم فينتكالمبادرات الرائدة ، مثل منتدى 

 

سوق طالق الرسمي لمختبر ، جاء اإلتنظيم الخدمات المالية المستمرة وفي إطار جهود سلطة

النماذج األولية السريعة واعتماد الحلول إنتاج تتيح التي مبادرة الالرقمي، أبوظبي العالمي 

واستكشاف الفرص ضمن  التحدياتالرقمية التي يمكن أن تساعد الشركات في التغلب على 

 .األسوق المختلفة

 

 العالمي سوق أبوظبيفي توسيع أكاديمية  2020تمثلت أبرز المحطات في مسيرة عام كما و

إلنشاء وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي األول  من خالل اتفاقية تعاون مع هيئة الموارد البشرية

مًعا إلطالق برنامج ستعمل المؤسسات  ، حيثتعليمية تستهدف الشباب اإلماراتيمنصة 

يوية الح في إطار قائمة المهن، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى دعم متطلبات الحكومة ونالمصرفي

وبما يتماشى مع متطلبات إدارة وتوظيف المركزي اإلمارات العربية المتحدة  مصرفالتي وضعها 

 .لدى البنوك المواهب

 

، والتي بين اإلمارات وإسرائيل االتفاقية االبراهيميةفي أغسطس، صنع التاريخ بتوقيع شهدنا و

عدد من  من خالل إبرامجديدة،  إقليميتعاون تالها إرساء سوق أبوظبي العالمي لعالقات 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات التنظيمية والمالية اإلسرائيلية الرائدة، بما في ذلك 

  األوراق المالية اإلسرائيلية. وهيئةبنك هبوعليم 

 

جديدة مع  تعاوناتمن خالل  حول العالم 2020شبكة شركائه في عام كما عزز السوق 

، ومكتب أبوظبي للصادرات  Aurora50 ئات التنظيمية المعترف بها عالميًا مثلالمؤسسات والهي

لجنة جزر فيرجن ووسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق  ةوالوكالة الدولية للطاقة المتجدد

ومع . وغيرها من الجهات الرائدة أربيترال وومن )نساء في التحكيم( البريطانية للخدمات المالية و

 بما فيها   208ى لوصل عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات التي وقعها السوق إعام، حلول نهاية ال

 مع جهات دولية.مذكرة تفاهم  88

 

فمنذ نشر لسوق أبوظبي العالمي ،  كان عاماً حافالُ بالتقدمالتمويل المستدام ، وأما في مجال 

استضاف سوق أبوظبي العالمي النسخة الثانية من ، 2019التمويل المستدام في عام  أجندة

منها البارزة،  لمبادراتاالعديد من شكل منصة إلطالق أبوظبي للتمويل المستدام، والذي ملتقى 

أول صندوق استثمار عقاري أخضر في المنطقة، باإلضافة إلى الجولة الثانية من  اإلعالن عن

ًضا إصدار كل من سوق كما . والموقعين على إعالن أبوظبي للتمويل المستدام شهد هذا العام أي

أبوظبي العالمي ووزارة التغير المناخي والبيئة لتقرير "حالة التمويل المستدام" ، والذي يبرز 

 مساعيهمفي القطاعين الخاص والعام في إطار  للشركاء االستراتيجيناإلنجازات الجماعية 

 .للدولةللمساهمة في أجندة االستدامة 
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ركزت تعديالت على القانون التأسيسي للسوق،  2020وأما في الجانب القضائي، فقد شهد عام 

فيما الخاص بسوق أبوظبي العالمي، وخصوصاً  المنازعاتتحسين وتعزيز إطار عمل فض  على

السلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وتشمل هذه التعديالت: إتاحة الفرصة ب يتعلق

دون الحاجة لوجود ما  منازعاتهمف الختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض أمام األطرا

نظام المن  كمحاكميربطهم بسوق أبوظبي العالمي، وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي 

باسم اصدارها  سيتم محاكم سوق أبوظبي العالمي والنص على أن أحكامبوظبي ألالقضائي 

نظام برنامج المساعدات القانونية  سوق أبوظبي العالميت محاكم أطلقهذا وكما  .حاكم أبوظبي

رقماً  سوق أبوظبي العالميتلقت محاكم و، بغض النظر عن وضعهم الماليا المجانية لألفراد

مليون  208، بما يعادل قضية تم رفعها على مدار العام 52من القضايا والتي بلغ عددها قياسياً 

 دوالر أمريكي من حيث القيمة.

 

لجنة المحكمين، وهي  تحكيم سوق أبوظبي العالميمركز  شكل، لنجاحات هذا العامواستكماال 

فاز نتيجة لهذه الجهود، ومحكم. ل هميمكن لألطراف ومستشاريهم الرجوع إليه عند اختيار مرجع

 بجائزة " أفضل سلطة قضائية تحرز تقدماً ملحوظاً ً" ضمن جوائز مجلة التحكيم العالمية المركز

 .2020لعام 

 

، أعلن ةعالمي ذات معاييربتقديم خدمات تسوية المنازعات وفي إطار التزام السوق المستمر 

عن  في ديسمبر م التابعة لغرفة التجارة الدوليةوالمحكمة الدولية للتحكي سوق أبوظبي العالمي

 بما يخدممحكمة غرفة التجارة الدولية، ل العامة مانةالتابعة لألافتتاح مكتب إلدارة القضايا 

 وحول العام.المستخدمين في الشرق األوسط 

 

خصوصاً من خالل حزم  مجتمع األعمال لديهتجاه  سوق أبوظبي العالميالتزام  2020أظهر عام 

  نالمواجهة التأثيرات االقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورودعم األعمال التي أطلقها 

الرسوم واإلعفاءات والمبالغ المستردة، بما في  علىضمنت مجموعة من التخفيضات والتي ت

والرسوم السنوية للصناديق االستثمارية ورسوم  إعفاء كامل من رسوم استمراية األعمالذلك 

 المدفوعة قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية من٪ 50 وتخفيضتجديد الرخص التجارية 

 .بالمئة على رسوم تأسيس شركات جديدة 50تخفيض بنسبة و

 

تأسيسه بتقرير خاص  الذكرى الخامسة على هذا العام قد أحيا سوق أبوظبي العالمي كانو

  .منذ إنشائه تبناهاوإنجازاته باإلضافة إلى االبتكارات التي  السوقيعرض نمو 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 
. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق 2015

ستراتيجية بين ا، وحلقة وصلٍ تُسهم 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 
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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). 

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

 للتواصل: 

 رازند القاضي 

media@adgm.com 

0561779653 
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