
 

 صحفي بيان

 في سوق أبوظبي العالمي يزاول أعمالهمحلي  بنكبنك أبوظبي التجاري أول 

مركز خدماته المصرفية  افتتاحبنك أبوظبي التجاري اليوم عن أعلن  :2018 مايو 1أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ 

 يقدم لميفي سوق أبوظبي العا بنك محلي ليصبح أولالمركز المالي العالمي في أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي،  في ةالخاص

 المحدودة.أبوظبي التجاري إلدارة االصول  من خالل شركةخدمات إدارة الثروات 

ي سبق الت الهامةالمؤسسات العالمية  قائمةبنك أبوظبي التجاري إلى ، ينضم الماليةفي قطاع الخدمات وانطالقاً من ريادته 

مات الخد قطاع تعزيزبنك أبوظبي التجاري من . ومن شأن هذه الخطوة تمكين أبوظبي العالميسوق ورسخت حضورها في 

لتفاصيل اتتميز متطلباتهم المصرفية بالكثير من  الذين من أصحاب الثرواتللعمالء المتميزين المصرفية الخاصة المقدمة 

خدمات المصرفية الخاصة ال مالءاعدة عقالمطلوب لتوفير الدعم  من خاللوذلك  ،الدقيقة والمواكبة للتطورات الحديثة

بنك أبوظبي  سيمنحالشركة الفرعية الجديدة،  . ومن خالل2016الذي تأسس في عام بنك أبوظبي التجاري، من ‘ خاص’

 .العالميةستثمارية اإلفرص الوسيتيح  ق رأس المال العالميةاسوأإلى  فرصة الوصولالتجاري 

بنك تع : "يتمبنك أبوظبي التجاريلدى  اتصرفية الخاصة وإدارة الثرورئيس الخدمات الم بيترز،مارك  وبهذه المناسبة، قال

 زهذا المركبين رواد الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وتأتي خطوة افتتاح  بمكانة متميزةأبوظبي التجاري 

سعينا نا مع العمالء الحاليين وحفاظ على عالقاتفي ال ناطموحتأكيداً لللخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي 

لمعايير طبقاً ألعلى ا خدمات مصرفية متميزة تعزز من إمكانية تنمية ثرواتهم الذين يبحثون دوماً عن لجذب المزيد من العمالء

 " .الدولية

سوق  يفنظيم الخدمات المالية توماس هيرشي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية والتأمين في سلطة تومن جانبه، قال 

ي سوق ف الخاصة : "نهنئ بنك أبوظبي التجاري على افتتاح مركزه الجديد والمتميز للخدمات المصرفيةأبوظبي العالمي

ي ف أحد البنوك الوطنية الرائدةأبوظبي العالمي، ونرحب بهم في مجتمعنا المتنامي من شركات الخدمات المالية. وبصفته 

المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي  خدماتإدارة األصول والخدمات  من مستوىبنك أبوظبي التجاري  سيعززأبوظبي، 

المحلية والدولية التي تسعى لتحقيق خطط نموها باالعتماد على منصة سوق أبوظبي  البنوكالعالمي. ونتطلع قدماً لمزيد من 

  "العالمي.

ستفادة اال فرصةبنك أبوظبي التجاري ب من اتإدارة الثرو خدماتتحظى  ومن خالل الشركة الفرعية الجديدة إلدارة األصول،

تنظيم الخدمات المالية سلطة من اإلشراف التنظيمي الداخلي القوي والمتطور تحت مظلة هيئة األوراق المالية والسلع، و

  المرتكز على إطار تنظيمي مالي دولي معترف به.

منطقة  في "أفضل مركز مالي للعام"جائزة  للسنة الثانية على التواليو دحص ارة إلى أن سوق أبوظبي العالميتجدر اإلش

اعترافاً بإنجازات سوق أبوظبي العالمي ومجموعته المبتكرة من الحلول االستراتيجية التي رق األوسط وشمال أفريقيا، الش

ً جديدة للنموفتحت  اري بنك أبوظبي التج. ويفخر إلى أبوظبيذب المزيد من النشاطات المالية والتجارية من خالل ج آفاقا

بترسيخ حضوره في سوق أبوظبي العالمي، والمساهمة في المركز المالي الدولي ومسيرة التنمية االقتصادية المستمرة في 

 أبوظبي.

 انتهى

 

 

 


