
 
 

 بيان صحفي

 يتخذ من سوق أبوظبي مقراً لمكتبه في دولة الإمارات  "البنك الدولي"

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في  أعلن: دولة الإمارات العربية المتحدة دبي،، 2019فبراير  12

أبوظبي، بدء عمل البنك الدولي في مكتبه في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر سلطات سوق أبوظبي 

شهد الإعلان كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وميرزا والعالمي في جزيرة المارية، 

التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير حسن، المدير 

دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 

 .2019وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ع على الاتفاقية السيد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي وقد وق   

 والسيد خالد السويدي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي.

ها إجراء ويمثل المكتب الجديد منصة للبنك الدولي في دولة الإمارات وسيمارس كافة المهام الموكلة إليه ومن

البحوث في قضايا السياسات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية للحكومات المحلية بشأن برامج التنمية 

 .الداعمة لخطط التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ودعم الجهود والمبادرات المستدامة

ؤون المالية: "يسعدنا تواجد مجموعة وزير الدولة للش ،وتعليقاً على هذا الإعلان، قال معالي عبيد حميد الطاير 

دولة فالبنك الدولي في دولة الإمارات ونرحب بقرارهم اختيار أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي مقراً لهم. 

دورها كمركز مالي دولي، تشارك مجموعة البنك الدولي توجهها نحو تحقيق اقتصاد انطلاقا من الإمارات، 

اه في كافة البلدان النامية. ونحن نؤكد على استمرارنا في العمل مع مستدام وتحسين مستوى المعيشة والرف

الجهات والمؤسسات المعنية بهدف تبادل المعرفة والترويج للحلول المبتكرة التي من شأنها تلبية احتياجات 

 الدولة والمنطقة كافة."

نطقة الشرق الأوسط وشمال ومن جانبه، صرح والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون م

أفريقيا، قائلاً: "لطالما كانت دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي على كافة المستويات وإننا 

ممتنون لحكومة دولة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي لدعمهم لتأسيس مكتب البنك الدولي الذي من شأنه 

 تعزيز شراكتنا."   

 يتماشىمعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي قائلاً: " صرح ،وبدوره

تأسيس مكتب البنك الدولي في سوق أبوظبي العالمي مع التزامنا نحو دعم تكوين رأس المال وتشجيع التمويل 

ي سوق أبوظبي العالمي المستدام والاستثمار مما يخدم تنمية المجتمع على المدى الطويل. ونحن نتطلع ف

إلى العمل مع البنك الدولي لدعم المبادرات الدولية وإيجاد فرص العمل وتسهيل الوصول إلى الخدمات 

 الصحية وزيادة التمويل لمبادرات التنمية."
 -انتهى-

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

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

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

المالي العالمي. كما يشك ل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه 

استراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال ال

ومن خلال  .والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا



سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، 

العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات 

وينشط سوق  .مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام

أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة 

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

 ات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلوم .وفقا لاحتياجات السوق
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