
 

 

 التعاون وفرص العمل المشترك أيام لبحث 10على مدى مستمرة يعقد لقاءات 

خمسة سوق أبوظبي العالمي يلتقي قيادات مجتمع الأعمال في 

 مدن هندية

 
يعقد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في : 2016نوفمبر  9أبوظبي، نيودلهي، 

 ضمن جولة تمتد علىأبوظبي، لقاءات عمل مع قادة مجتمع الأعمال وصناع القرار في الهند 

بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الهندية "سي أي في خمسة مدن  هندية رئيسة مدى عشرة أيام 

لبحث فرص العمل والتعاون "، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند "أي سي إي أي"، أي

 ومجتمعات الأعمال الهندية. "أبوظبي العالمي"بين المشترك العابر للحدود 

 

عقد لقاءات مع أبرز قيادات الأعمال في مدن نيودلهي، ومومباي، وحيدر آباد، وتشمل الجولة 

م خلالها سلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي بتنظيم وكوشي، وتريفاندروم، وتقو

مجموعة من الفعاليات والاجتماعات مع الأطراف الاستراتيجية المعنية بمجالات العمل 

والأسواق المالية، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات وأبوظبي، 

تي الإمارا ينات تطوير الأعمال في السوقوتباحث سبل تعزيز جهود التعاون وتسهيل ممارس

 والهندي. 

 

ويترأس وفد سوق أبوظبي العالمي المشارك في الجولة مارتن تيدستورم وفريق عمل متعدد 

الاختصاصات من سلطة التسجيل، حيث سيركز الفريق خلال الجولة على التعريف بنموذج 

لمزيد من التفاصيل حول الإطار العمل المتميز المتبع في سوق أبوظبي العالمي، وتقديم ا

التنظيمي للسوق الذي يتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية، كما يستهدف 

 الفرص التي تستقطب وتعزز استثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أبوظبي ودولة الإمارات.

 

وتأتي الجولة في إطار التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر ببناء وترسيخ شراكات العمل 

ومجالات التعاون الفعال مع أبرز الأسواق ومجتمعات الأعمال العالمية، وفي ظل علاقات 

العمل والصداقة الوثيقتين بين دولة الإمارات والهند، حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي، كونه 

قائم على مرتكزات البنية الاقتصادية الصلبة والبيئة المالية المتميزة دولي مركز مالي 

لأبوظبي، إطار عمل وخدمات مالية وتجارية ضمن منصة متكاملة ومجتمع أعمال حيوي يخدم 

احتياجات قطاعات الأعمال والمستثمرين الهنود، ويلبي تطلعاتهم الاستثمارية والتوسعية في 

 .الدولة والمنطقةأسواق 

 

ادي الشريك الاقتص تمثلالإمارات  فإن، ادر من وزارة الاقتصاد في الدولةصووفقاً لأحدث تقرير 

بالمائة من اجمالي  80الاستثمارات الإماراتية في الهند  وتشكلالأول للهند في العالم العربي، 

تقرير أشار الكما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في الهند. 

لتمكن الشركات الخليجية من تعزيز حضورها الاستثماري بقوة في الهند خلال السنوات القليلة 

الماضية، وأن الشركات الإماراتية على وجه الخصوص باتت تكتسب أهمية كبيرة في ضوء 

 العلاقات الوثيقة والمتنامية بين الإمارات ونيودلهي.

 

 -انتهى  -



 

 
 حررين:ملاحظات للسادة الم

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

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

العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث ومسؤول في المجتمع المالي 

يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في 

نامية في المتترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات 

 الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

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

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

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية بيئة خالية من الضرائب، و

 تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، 

درجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع ب

 النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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

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

سهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز والاقتصادية على المدى الطويل، حيث ت

 مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.
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 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:
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