بتقديم الهدايا وتنظيم معرض يجسد فخر المرأة الإماراتية بخدمة الوطن

سوق أبوظبي العالمي يحتفي بكوادره النسائية في يوم المرأة
الإماراتية
أبوظبي 29 ،أغسطس  :2016نظم سوق أبوظبي العالمي فعالية احتفالية بيوم المرأة الإماراتية
الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة والابتكار" ،وذلك عبر مفاجأة كافة كوادره النسائية من
مختلف الجنسيات والإماراتيات بشكل خاص ،بتنظيم برنامج احتفالي متنوع يوم  28أغسطس
الجاري تقديراً وعرفاناً بدورهن الرائد ومساهمتهن المتميزة في المجتمع وفي مختلف مجالات
العمل.
وشملت الاحتفالية تقديم الهدايا وباقات الورود للنساء العاملات في السوق ،وتنظيم معرض
شامل للموظفين في المقر الرئيس للسوق في جزيرة الماريه بحضور كبار المدراء والقيادات
الإدارية العليا لعرض جانب من الابتكارات والأعمال اليدوية والفنية النسائية ،واستعراض مجموعة
وجسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بخدمة
من المقولات الملهمة المكتوبة التي توزعت في المعرض
ّ
الوطن لمجموعة من النساء الإماراتيات العاملات في السوق .كما شهدت الاحتفالية اقامة مأدبة
غداء ضمت مختلف أصناف المأكولات الشعبية الإماراتية.
وتضاعف مجموع موظفي سوق أبوظبي العالمي ثلاث مرات منذ بدء السوق ممارسة أعماله
في شهر أكتوبر الماضي ،ليبلغ اليوم أكثر من  100موظف ،تشكل النساء منهم حوالي  40بالمائة
منهن  15بالمائة كوادر نسائية إماراتية تشغل  9بالمائة منهن وظائف إدارية عليا ويساهمن في
تحقيق الرؤية التنموية والابتكارية للسوق كأحدث مركز مالي دولي في العالم ،وأول منطقة مالية
حرة في أبوظبي.
وقال حمد المزروعي ،مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة في سوق أبوظبي العالمي:
قدر الدور البارز والهام الذي تقوم به المرأة كعضو فعال في فريق عملنا المتزايد ،ومشاركتها
"ن ّ
في تحقيق الأهداف الطموحة للسوق والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي.
كما نحرص دوماً على توفير كافة المقومات والسبل وبيئة العمل المحفزة على الابتكار والتميز
لكافة موظفينا من الجنسين بما يضمن لهم تقديم أفضل أداء وكفاءة في العمل .ونواصل أيضاً
الارتقاء بعملنا ومعايي رنا المهنية المتبعة وتضمين قيمنا الثقافية بما يضاهي أفضل الممارسات
والمعايير العالمية".
يذكر أن مشاركة سوق أبوظبي العالمي في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام ،أتت
بالتماشي مع هذه المبادرة المتميزة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد
النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة
والطفولة في عام  ،2015من منطلق ايمان سموها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في
جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
 -انتهى –

ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول
في المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق،
من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دورا ً محورياً في ترسيخ مكانة
أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط،
وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
العالمي ،سيمكِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية
من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها
من القانون الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات
مع مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار
( 1.14كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز 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 والاقتصادية على المدى
الطويل ،حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز 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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