
 

 بيان صحفي

سوق أبوظبي العالمي يحصد جائزة أفضل مركز مالي دولي في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
 2019لعام 

 
 دولي مالي مركز أفضل" جائزة العالمي أبو ظبي سوق  حصد: 2019 يوليو 28-المتحدة  العربية اإلمارات أبوظبي،
 إنترناشيونال" فاينانس "كابيتال وأفريقيا، وذلك خالل حفل توزيع جوائز مجلة في منطقة أوروبا والشرق األوسط "2019

 الحيويةلندن، وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لدور سوق أبوظبي العالمي في االرتقاء بأسواق رأس المال والنظم  ومقرهاالمرموقة 
 ط وأفريقيا.المالية عبر أوروبا ومنطقة الشرق األوس

 في المبتكرة والمبادرات ،التقدمي التشريعي ونظامه ،العالمي أبوظبي سوق  هحقق الذي الملحوظ النمو الجائزة هذه وتعكس
 من باعتبارهم ،سوق أبوظبي العالمي ومحاكم التسجيل، سلطةو  المالية، الخدمات تنظيم سلطة الثالث، سلطاته جميع

 في وجهوده الشاملة الجائزة رؤية سوق أبوظبي العالمي تحكيم لجنةوثمنت  ،الدولي المالي للمركز االستثنائية اإلنجازات
لسوق أبوظبي العالمي  مميزات االستثنائيةال تتضمنو . ماليةال بتكاراتاالو  بالسوق  مدفوعة بمبادرات المال رأس أسواق تحويل
 التقدمي التشريعي النظام"و ،"اآلمنة العمل وبيئة واالبتكار من نوعه األفضل التنظيمي اإلطار" ،الحصر ال المثال سبيل على

 االستراتيجي فضاًل عن الموقع ،"إلكترونياً  األعمال تسجيللوالفعالة  البسيطة عملياتال"و ،"سوق أبوظبي العالمي لمحاكم
 .الوسطى وآسيا وأفريقيا األوسط الشرق منطقة و  وروباأل بوابة باعتبارهللسوق 

ينطوي هذا اإلنجاز على تضافر : "العالمي أبوظبي سوق  إدارة مجلس ورئيس، دولة وزير الصايغ، علي أحمدمعالي  وقال
وشركائنا والمشاركين في القطاع، األمر الذي أسهم في تمكين سوق أبوظبي  الرشيدة ودعم قيادتناالمبذولة كافة الجهود 

العالمي من تأسيس والية قضائية تقدمية تدعم التحول االقتصادي إلمارة أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وفق أعلى المعايير العالمية وأرقى بتعزيز السيولة وتسريع وتيرة األعمال واالبتكار وسنواصل تركيزنا على خطتنا الواضحة 

 الممارسات".

" والمشاركين فيها على ثقتهم في السوق، إنترناشيونال فاينانس كابيتال" وأضاف: "نعرب عن خالص تقديرنا للجنة التحكيم في
 ولتعزيز المنطقة اقتصاد في المساهمة علىمقرًا لها  أبوظبيتتخد  التي المالية لألنشطة الفرص من المزيد توفير إلى نتطلع
روح  تعزيزو  ةالمواتيالحيوية  وبيئتنا المتينة ةالتنظيمي سلطتنا خالل من، مزدهر واستثماري  مالي كمركز اإلماراتدولة  مكانة

 االبتكار".

 ثقةتعزيز و  سريع نموخلق  عن ،العمالء نحو وموجه التنظيم جيد مالي بيئي نظام بخلق العالمي أبوظبي سوق  التزام وأثمر
 120و مسجلة رخصه 1850 نحو اآلن يحتضن سوق أبوظبي العالمي ،2015 عام في إنشائه منذو . القطاع في المشاركين

 لالستفادة مثاليةال منصةال بمثابة يعدسوق أبوظبي العالمي  أن نواإلقليميي نالدوليي الشركاء هؤالء حيث يؤكد ،مالية مؤسسة
 .النمو ةسريع فريقياأ وشمال األوسط الشرق  منطقة قاسو أ من



 

 تقاربال في كبير بشكل ا لذين يساهمون اتوالمؤسس األفرادتكّرم  "إنترناشيونال فاينانس كابيتالوالجدير بالذكر أن جوائز "
 أفضل على "إنترناشيونال فاينانس كابيتالجوائز " برنامج ويركز. المعنيين لجميعمضافة  حقيقية قيمة تخلقو  االقتصادي
 .ةالعالمي المستويات لىإ المعاييرب ترتقي التي الجهات في التميز حيث تكافئ يةالعالم الممارسات

 انتهى

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال في يوم 
. وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما 2015

من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر يشّكل السوق جزءا محوريا 
الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع 

نوب آسيا. ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وج
تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبيُ  سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 

وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل 
القانون اإلنجليزي العام. وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، 

شاطات مع مرور وإدارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من الن
 الوقت، وفقا الحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
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