
 

 بيان صحفي  

 

معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ينال  

 معهد لندن للأعمال المصرفية والماليةشهادة ماجستير فخرية من 

 
معالي   معهد لندن للأعمال المصرفية والماليةمنح ، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة:  2019سبتمبر    14

وذلك خلال  شهادة ماجستير فخرية  أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

 حفل تخريج المعهد السنوي في لندن.

  

 :  معهد لندن للأعمال المصرفية والماليةلالرئيس التنفيذي ، أليكس فريزر وفي هذه المناسبة، قال 

"نحرص كل عام على تكريم أهم الشخصيات في القطاع المالي عبر منحهم لشهادات ماجستير فخرية، وهذا  

غير  ؤسسات في القطاع العام والخاص والم مؤثر الصايغ لما له من دور  أحمد علي /العام، اخترنا معالي

إننا في معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية نقدر جهود معاليه الريادية في مجالات الاقتصاد  و ربحية.ال

 المختلفة والتزامه بنشر المعرفة والعلم وإسهاماته في إيجاد مستقبل مستدام للمنطقة."

 

مجلس أمناء الجامعة على هذا لـأود أن أتوجه بالشكر الجزيل : "ومن جانبه، قال معالي/ أحمد علي الصايغ

في سوق أبوظبي العالمي، نحرص   تعزيز الاقتصاد. وأؤكد على أنناالتكريم الذي يعد شهادة على التزامنا تجاه 

تعزيز الاقتصاد  ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا سعى إلى على أن يكون نشر المعرفة والتعليم من 

اديمية  خلال أكمن  لمستدام المبني على المعرفة وتأهيل الكوادر العاملة المتخصصة في القطاع الماليا

 ."سوق أبوظبي العالمي

 - انتهى-

 
 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي 

أكتوبر من عام   21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما  2015

يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر  

في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع   الصناديق السيادية

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة   .الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن  تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو 

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

لاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة،  وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ث .القانون الإنجليزي العام

وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور  

 موقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة ال .الوقت، وفقا لاحتياجات السوق
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