
 

 

   

 

  يعتزم افتتاح مكتب اقليمي جديد في أبوظبي معهد المحللين الماليين المعتمدين

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيالخدمة 

 

الجمعية العالمية لممتهني معهد المحللين الماليين المعتمدين،  أعلن :2017 سبتمبر 13 ،أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

. 2018في الشرق األوسط في عام جديد  افتتاح مكتباعتزامه عن اليوم  تراف المهنيين،حاالستثمار التي تضع معيار التفوق واال

له جديد  تواجدتأسيس الدولي في أبوظبي للمركز المالي ، اوسيعمل المعهد من خالل شراكة وثيقة الصلة مع سوق أبوظبي العالمي

دعم ل التعليم والتمّيز المهنيالمهنية وخالقيا  األأعلى معايير  إرساءلتطوير وتعزيز مهمته في قيادة مهنة االستثمار من خالل 

 في نهاية المطاف.المجتمع 

العالمي في أكتوبر  وسوق أبوظبي الماليين المعتمدينمعهد المحللين وستستهل ترتيبا  افتتاح المكتب بحفل توقيع مذكرة تفاهم بين 

 تطويربالتعاون بين المعهد وسوق أبوظبي العالمي االلتزام المشترك لكال المؤسستين في المساهمة ؤكد ي. وفي أبوظبي 2017

 للمعرفة في الشرق األوسط وخارجه.متميز مركز دولي 

 عضو 5200، حيث تضم معهد المحللين الماليين المعتمدينسوق نمو رئيسية لوتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينا( 

عدد المرشحين الذين سجلوا المتحانا  إجمالي  قد بلغ. ومحللين ماليين معتمدين جمعيا  ¹ثمانيوالمعهد وحملة شهادا  من أعضاء 

مع أكبر عدد  ،عن العام السابق %8بزيادة بنسبة مرشحاً،  5773 من سائر أنحاء المنطقة 2017المحلل المالي المعتمد في يونيو 

 ( مرشحاً.544) مصر( مرشحاً، و869( مرشحاً، والمملكة العربية السعودية )1909من المرشحين من اإلمارا  العربية المتحدة )

 :جاري بيكر، المدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا قال، سياقهذا الوفي 

 تجاه زامناعلى الت يؤكد الجديد المكتب هذا افتتاح فإن أبوظبي، لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في دائم وجود إقامة خالل من "

التي حقق   ةالمنطق في المحلية جمعياتنا مع فعالية أكثر تعاون إقامة إلمكانية متحمسون نحنو. أفريقيا وشمال األوسط الشرقمنطقة 

، وألعضاء وحملة شهادا  المعهد في سائر أنحاء منطقة الشرق األوسط المحلل المالي المعتمدنتائج رائعة فعالً لمرشحي برنامج 

 وإضفاء ،السوق شفافية وتعزيز نزاهةال إلرساء جهودنا مضاعفةكما بامكاننا من خالل دعم جمعياتنا المحلية  .وشمال أفريقيا )مينا(

 ".اإلقليمي االستثمار قطاع إدارة في زوالتميّ  المهني الطابع

 النضمام متحمسون نحن": سوق أبوظبي العالميحمد المزروعي، مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة في من جانبه قال 

 مايو يف المواهب مركز عن العالمي أبوظبي سوق أعلن أن ومنذ. العالمي أبوظبي سوق أسرة إلى المعتمدين الماليين المحللين معهد

 األعمال دارةإ وكليا  الرئيسية، أبوظبي ومؤسسا  للتعليم، أبوظبي من مجلس ومساندة إيجابية فعل ردود تلقينا الجاري، العام من

 مركزل االستراتيجية الركائز إحدى تعد التي العالمي، أبوظبي سوق أكاديمية وستوفر. الشركا  من المصلحة وأصحاب العالمية

 للينالمح معهد مع وثيق بشكل نعمل أن ونأمل. المالية الخدما  لقطاع التعليمية والدورا  للتدريب شاملة مناهج قريباً  المواهب،

 المنطقةو أبوظبي في المالية الخدما  خبراء وخبرا  وكفاءا  قدرا  تعزز جديدة مبادرا  استكشاف بغية المعتمدين الماليين

 ".ككل

 ـ انتهى ـ

 لمحة للسادة المحررين

 CFAنبذة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين 

هو جمعية عالمية لممتهني االستثمار، يضع معياراً للتفوق واالعتراف المهني. يعتبر المعهد  CFAمعهد المحللين الماليين المعتمدين 
بطل السلوك األخالقي في أسواق االستثمار، ومصدراً محترماً للمعرفة في المجتمع المالي العالمي. يتمثل الهدف النهائي للمعهد في 

العمل إلى األفضل، وتحقيق نمو االقتصادا . ويضم معهد المحللين  خلق بيئة تضع مصالح المستثمرين أوالً، وتطوير أسواق
جمعية  CFA ،148من حملة شهادة  145,000بلداً وإقليماً، منهم  163عضو في  152,000أكثر من  CFAالماليين المعتمدين 

 .www.cfainstitute.org عضو في المعهد. وللحصول على المزيد من  المعلوما  يرجى زيارة الموقع:

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
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أكتوبر من عام  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارا ، أبوابه لممارسة األعمال في يوم  فتح

كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما وجاء إطالق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة  .2015

يشّكل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر 

رتبط لى الصعيد الدولي، يالصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل ع

 مع االقتصادا  المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ُن سوق  ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدما  المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، سُيمكِّ

نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذا  مستويا   أبوظبي العالمي أعضائه من الشركا  المسجلة من ممارسة

 عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام.

دارة إوينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالثة مجاال  رئيسية، هي: الخدما  المصرفية الخاصة، وإدارة الثروا ، و

األصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطا  مع مرور الوق ، وفقاً الحتياجا  

 السوق.

كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج الواليا  وتتضمن 

المتحدة األمريكية للمستشفى التخصصي "كليفالند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحا  مكتبية من الدرجة 

ية واالقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق األولى لمواكبة احتياجا  أبوظبي التطوير

ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني للمزيد من المعلوما 

 
 لالتصال الصحفي

 
 في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط CFAبالنيابة عن معهد 

 FTI Consulting@  وديعة راعي

  4372110 4(0) 971+هاتف:  
  Vadia.rai@fticonsulting.comالبريد اإللكتروني: 

 العالمي أبوظبي سوقبالنيابة عن 

 راشد محمد الشعالي
 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

  rashid.shaali@adgm.com البريد اإللكتروني:
  

 ميرنا حجازي
 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

  mirna.hijazi@adgm.com    البريد اإللكتروني:
 

 )لندن( -في أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا CFA معهد
 نيكول هاروتونيان )أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا(
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   nicole.haroutunian@cfainstitute.orgالبريد اإللكتروني: 
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