
  

 

 إعالن إعالمي 

 

منطقة الشرق األوسط الثاني على التوالي ل"أفضل مركز مالي للعام   يحصد جائزة سوق أبوظبي العالمي
 وشمال أفريقيا

 مركز مالي عالمي مبتكر طرح عدة مبادرات تعزز مركز المنطقة ونموها 
 

، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة: حصد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي في أبوظبي 2017نوفمبر  15

ب حسمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي ل 2017جائزة "أفضل مركز مالي للعام 

 رأس ألسواق السنوية أفريقيا وشمال األوسط ضمن قمة وجوائز الشرق" إف إس آي / مجلة "جلوبال انفستور

جازات نباإل اعترافا  في المجال، الحّكام وقة من مه لجنة مستقلة مرترأستهذا التقدير، الذي ويأتي   دبي. المال في

ومجموعته المبتكرة من الحلول االستراتيجية التي وسعت إمكانية الوصول لسوق أبوظبي العالمي الثابتة 

 .وآفاقا جديدة للنمو فرص العملوفتحت االستراتيجي إلى جمع رؤوس المال 

زه ولتعزي" في المنطقة ى من نوعهاولهي األعدة مبادرات " هتمت اإلشادة بسوق أبوظبي العالمي لتأسيسوقد 

لتي ا المبادراتتشمل هذه وبيئة العمل. التحديات التي تواجهها سمعته كمركز مالي عالمي مبتكر ومتجاوب رغم 

شركات ائتمان االستثمارات بنظام سوق أبوظبي العالمي الخاص األولى من نوعها على مستوى المنطقة تعد 

تمويل العالمي لنظام الديري الصناديق، ورأسمال مشاريع مطار عمل إلمتوازن أول إطار وهو ، (REIT) العقارية

راكات دولي، وترسيخ الشالتحكيم لعقد جلسات ال، وتأسيس مركز راسخةسس قائم على أإطار الذي يعد طيران، وال

 أول مجموعة من شركات التقنيةكذلك االستراتيجية وجسور التقنية المالية مع مناطق االختصاص األجنبية، و

أن إنجازات سوق أبوظبي إلى الجائزة أيضا اشارت وقد المالية في مختبر سوق أبوظبي العالمي التنظيمي. 

ن لتقنية المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مفي االمركز األول احتلت العالمي في التقنية المالية قد 

 .2017قبل ديلويت في عام 

 %450نموا بنسبة كيان مالي معتمد، ويمثل ذلك  56شملت إنجازاته الملحوظة في عامه الثاني ما مجموعه د وق

 المرنة في سوق أبوظبي العالميالصناديق نظام أدى العام الماضي. في فقط  امالي اكيان 12العدد الحالي البالغ عن 

مليار دوالر  4.2شركات سوق أبوظبي العالمي مبلغ التي تديرها األصول قيمة وسرعة التسويق الى تجاوز 

شركات ال، تضاعف إجمالي عدد السنتين التين عمل فيهما السوقنمو. خالل بال والتي الزالت مستمرة أمريكي 

 550 يقاربسجل سوق أبوظبي العالمي حتى اليوم ما كما تقريبا.  شركة  150ليبلغ التي تم تأسيسها  ةالخاص

المي سوق أبوظبي العأصبح . بفضل مجموعته المبتكرة من الشركات التجارية وبيئته المنظمة، مسجلة شركة

 لهيكلة االستثمارات الدولية في منطقة الشرق االوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.لها أثرها بالنسبة نصة م

 اعالقطالعاملين في "نود أن نشكر سعادة أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي،  وقد أفاد

 التطوراتثقة لسوق أبوظبي العالمي. إن البتصويتهم على  إف إس آي جلوبال انفستورولجنة الحكام في 

نتائج مباشرة للدعم من قيادة حكومة أبوظبي وروح اال هي ما واإلنجازات التي حققها سوق أبوظبي العالمي 

أن القرارات ب ؤمنننحن القوة واالبتكار التي يتمتع بها فريق سوق أبوظبي العالمي. في سوق أبوظبي العالمي، 

نحن نؤيد ، والمستقلالذي سنحققه في نجاح هي الووستؤثر عليه الغد  تستاهم في رسم معالمالتي نتخذها اليوم 

صحاب المصالح لدينا أن سوق أبوظبي العالمي يحافظ على نهج شمولي في ألو من المعروف لعمالئنا. هذا الفكر

نعمل على معالجة احتياجات عملهم واستثماراتهم باالضافة الى حماية مصالح األسواق والنظام المالي. نحن 

سوق أبوظبي العالمي، نهدف إلى  إنجازات. من خالل هذا االبتكار وهذه المبادرات منتحقيق ما نطمح إليه  من 

اإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة إلى ذلك،  لىإالمزيد من النشاطات المالية والتجارية إلى أبوظبي وجذب 

      



دة نشاطاتها بثقة في اإلمارات العربية المتحمزاولة استثماراتها و وضعيمكن للمؤسسات المالية المحلية والعالمية 

 خدمة المنطقة بشكل أفضل.لتلبية احتياجاتها و

"سوق أبوظبي العالمي هو امتداد لطموح أبوظبي المالي وسنستمر في رفع مستوى  سعادة أحمد الصايغأضاف 

، التطور مسيرةماض في . سوق أبوظبي العالمي لدولةادعم نمو ونجاح تقديم الخدمات المالية والعروض المبتكرة ل

 ".بما حققناه من انجازاتولن يكتفي 

في نحن "سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، السيد/ ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، وأفاد 

نا لكبير  الذي يعتبر محفزوعلى التوالي.  للعام الثاني 2017 كـ"أفضل مركز مالي للعام لتقديرناغاية السعادة 

قيمة ال ةيستثماراالفرص الكمركز مالي عالمي النهج الشمولي لتقديم يؤيد سوق أبوظبي العالمي ومفاجأة رائعة. 

مبادرات، والتي أشار إليها سوق أبوظبي العالمي بـ"ميزة سوق أبوظبي العالمي" لدعم المجاالت من ال تقديم و

 خالل تعزيز قدرتها التنافسية وتمكين االبتكار والنمو والتطلعات العالمية.

من طبيعتنا، يتبنى سوق أبوظبي العالمي كافة جوانب االبتكار التي تمكن من النمو وتسهل "االبتكار" جزء بما أن 

تطورات أكبر. في جهودنا لبناء اقتصاد الغد، سنستكشف ونقيم المبادرات التي تضيف المزيد من الحيوية تحقيق 

وظبي . سوق أبل مناسببشك إلى السوق وتحمي مصالح أصحاب المصالح لدينا وتدعم بيئة عمل موثوقة ومنظمة

واجهة مرسم طريق مشترك يدعم عمالءنا وأعمالنا في قيادة حازمة لسيستمرون في  ةالعالمي مع سلطاته الثالث

 عمل اليوم.البيئة ها هالتي تواج التحديات

 

 المركز المالي العالمي المبتكر والفعال للمؤسسات المالية

إقليمية عريقة رخصة خدمات مالية، تشمل شركات مالية  56اعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أكثر من 

 بالجلو ترست نورثرنرحب سوق أبوظبي العالمي بالمزيد من المؤسسات العالمية مثل  2017ودولية. في عام 

مبادلة نها م، يوني كريدت إس بيه أيه، ليبرتي انترناشيونال بنك ليمتد واستثمارات محلية قوية ليمتد سيرفسز

( ADCORP Limitedومبادلة للبنى التحتية ومجموعة أبوظبي المالية. تم منح أيه دي كورب ليمتد )كابيتال 

 يوليو. 4أول رخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية  لمزاولة النشاطات المصرفية اإلسالمية بتاريخ 

 

  نظام سوق أبوظبي العالمي لشركات ائتمان االستثمارات العقارية األول في المنطقة

ذلك نظام سوق أبوظبي العالمي لشركات ويشمل يقدم سوق أبوظبي العالمي نظام أموال على مستوى عالمي، 

لذي اائتمان االستثمارات العقارية مع نظام سوق أبوظبي العالمي لشركات ائتمان االستثمارات العقارية الخاصة 

 عمالء وفئاتمختلف الألصحاب المصالح خدمة النظام ذلك يتيح في المنطقة. من نوعه حديثا وهو األول طرح 

استثمار. يدعم النظام المستثمرين ومالك العقارات في تلبية متطلبات تعرضهم بطريقة أكثر مرونة عما كانت 

عملية فاءة كالمخاطر وتقييم القائم على  أسلوبهفي السابق.  نتيجة لعمل سوق أبوظبي العالمي مع المجال وعليه 

قل مدير شركات ائتمان االستثمارات العقارية إكويتاتيفا مقر شركاته من دبي إلى سوق أبوظبي الترخيص لديه، ن

 تيةالخدمات اللوجس وصندوق الفندقة صندوق عقارات منها العالمي. أسست الشركة أربعة صناديق محلية جديدة 

رح خاصة طلعالمي الشامل، وشركات ائتمان االستثمارات العقارية السكنية. أدى نظام صناديق سوق أبوظبي ا

لى نمو قوي في إ، امن نوعه نظام سوق أبوظبي العالمي لشركات ائتمان االستثمارات العقارية الخاصة االول

 إعادةهم ونظيم استراتيجياتوالمستثمرين من هذه الفرصة إلعادة ت مالك العقارات المحليين استفادحيث هذا القطاع 

 .الى الدولة بعض استثماراتهم العقارية

 في الشرق األوسط وشمال افريقيا للمديرينالمشاريع المتوازن األول من نوعه رأسمال عمل إطار 

مع المخاطر لمديري صناديق  اومتناسب امناسب اتنظيمي ا، أطلق سوق أبوظبي العالمي إطار2017في شهر مايو 

ت االستثمارا( وهو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وذلك لتسهيل VC)المشاريع رأسمال 



نطاقا  رأسمال المشاريعالتنظيمي المبسط لمدراء إطار العمل المبكرة. سيوفر االستثمارات في مراحلها والمبتدئة 

. المبتدأة (Fintechالمالية )نية ومنها شركات التقعلى توظيف رأس المال في المشاريع الجديدة أكبر أوسع وقدرة 

تنمية حقوق معتمد ل(، وهي أول مدير صندوق DSV، نجحت ديجيتال سبرينغ فينتشرز )2017بحلول يوليو 

"ديجيتال سبرينغ  -مليون دوالر أمريكي لصندوقه األول 120تأمين ما يزيد عن بالملكية في سوق أبوظبي العالمي، 

 ةتقنيتثمار رأسمالي متنامي يستثمر في الجيل القادم من االنترنت ووهو صندوق اس (DSV I" )1 فينتشرز

المعلومات وشركات التكنولوجيا في بعض من أسرع االقتصادات الناشئة نموا في العالم. كجزء من الجهود األوسع 

ة والمتوسطة، رالمالية والمؤسسات الصغيالتقنية تعزيز نظام بيئي لشركات لنطاقا التي يبذلها سوق أبوظبي العالمي 

هذا تعزيزا إضافيا لنظام الصناديق القائم في سوق أبوظبي العالمي. ويشمل المشاريع رأسمال عمل يعتبر إطار 

لى عهذا منصة شاملة لمجموعة متنوعة من الصناديق التي سيتم إنشاؤها من أجل استهداف القطاعات في المنطقة و

 في مجاالت مثل العقارات والبنية التحتية والطيران والصحة والسياحة. المستوى العالمي 

 الصناديقبدائل جديدة لسوق  ضخ

األصول قيمة ، تجاوزت 2017سوق وحركته السريعة نحو نتيجة لنظام الصناديق المرن في سوق أبوظبي العالمي 

ثل هذا الرقم مرحلة إنجاز رئيسية في مليار دوالر أمريكي. يم 4سوق أبوظبي العالمي شركات الخاضعة إلدارة 

سوق أبوظبي العالمي ليصبح رائدا عالميا في إدارة الثروات واألصول. وقد تم تسجيل سبعة صناديق محلية  هدافأ

 تلك الصناديق غولديلوكس انفستمنت كومباني، وهووخمسة صناديق أجنبية في سوق أبوظبي العالمي. من بين 

ان وشركات ائتمكة تابعة لسوق أبوظبي العالمي في مجموعة أبوظبي المالية؛ صندوق حقوق ملكية تديره شر

 ؛اعقاري في سوق أبوظبي العالمي والذي تديره إيكويتاتيفائتمان استثمار أول  ، وهواالستثمارات العقارية السكنية

ركتين في كما بأدت شفي سوق أبوظبي العالمي. المشاريع أول صندوق لرأسمال  ووديجيتال سبرينغ فينتشرز، وه

ألموال وما زلنا نشهد تدفقا سليما ل شركة مبادلة للتطوير أيضا عمليات ادارة الصناديق في سوق أبوظبي العالمي.  

 ائتمان استثماراتشركة وهي ، تحاد الئتمان االستثمارات العقاريةاالإلى سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك 

 سالمية تديرها مجموعة أبوظبي المالية. بأحكام الشريعة اإلعقارية ملتزمة 

 في الشرق األوسط وشمال افريقيا يحتل المركز األول المالية  للتقنيةمركز 

المالية، تقنية الالمالية في تطوير مشاريع للتقنية تم تصنيف سوق أبوظبي العالمي، الذي يمثل أبوظبي كمركز 

لتقنية االمالية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في أحدث مراجعة عالمية لمراكز للتقنية كأفضل مركز 

ر هذه المالية. وقد تم إصداللتقنية مع اتحاد المراكز العالمية بالمشاركة مدينة"، من قبل ديلويت  44المالية، "حكاية 

التي عقدت في لندن بتاريخ  2017لسنة  العالميةي تمويلال داعالمالية في قمة االبالتقنية المراجعة الخاصة بمراكز 

المالية. ولزيادة الوعي العالمي بالفرص التقنية مشارك دولي في  2,500يتألف من لجمهور  2017إبريل  10

لتقنية لجسور يضع في المنطقة عالمي مالي مركز المتاحة في الشرق األوسط، يعتبر سوق أبوظبي العالمي أول 

 .ف الدولفي مختل المالية العالمية وذلك لتوفير الفرص المستمرة والتعاون التنظيميلتقنية االمالية مع مراكز 

 المالية للمختبر التنظيمي في سوق أبوظبي العالمي التقنية إطالق مؤسسات 

واإلطار  ليات تحديد الوصول التنظيميةمن نوعه بالنسبة آليعتبر المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي األول 

المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. وقد رحب سوق أبوظبي العالمي بمجموعته  للتقنيةالتنظيمي 

للتقنية مؤسسة عالمية  11وأضاف  2017مؤسسات في المختبر التنظيمي في بداية عام  5األولى المكونة من 

لسوق أبوظبي العالمي مجموعة من  التنظيمي في المختبر 16. يقدم المشاركون الـ 2017المالية في شهر أكتوبر 

تقييم المخاطر االئتمانية واالستشارات السريعة والذكاء االصطناعي في لمن تحليالت البيانات تتراوح االبتكارات 

ي التي تعزز اإلدماج المال إلى الحلول االمتثال التنظيمي وحلول زيادة رأس المال من خالل تقنية "البوك تشين"

 بين الخدمات غير المصرفية والخدمات الرقمية التي تعزز إدارة المخاطر التشغيلية. 

  وتطويرهاالتأثير على صناعة تمويل الطيران في المنطقة 



 اعترافا بدور سوق أبوظبي العالمي في المساهمة في التنمية االقتصادية، سعى سوق أبوظبي العالمي إلى تعزيز

للطيران من خالل دعم المزيد من انشطة تمويل الطيران كمركز قوي مكانة دولة االمارات العربية المتحدة 

نوك البما بين السوق ووالتأجير وبناء مجموعة من الشركات التي تشكل نظام بيئي داعم. بعد تشاور مكثف 

وشركات التأجير وإدارة النقل والهيئة ( OEMsوشركات المحاماة وشركات الطيران ومصنعي المعدات األصلية )

سوق انة لترسيخ مكيين، اتخذ سوق أبوظبي العالمي عدة تدابير اتالعامة للطيران المدني والمستثمرين المؤسس

ق أبوظبي في سوالطائرات المعاملة األولى لتأجير انجاز لسماح بلأبوظبي العالمي كمنصة مفضلة لهذه النشاطات و

اينانس في اير فلسنة لصفقة البيع واالستئجار المطلوبة جائزة الحقا ب تي فازت، وال2017ر العالمي في شهر يناي

شهر مايو. ويسعى سوق أبوظبي العالمي إلى تأسيس مجتمع مزدهر من شركات جورنال أواردس في نيويورك في 

 . في هذا المجال سوق أبوظبي العالمي كمركز إقليميوترسيخ مكانة تمويل الطيران 

 اتية والمستقبل المستدام وركيز على المزايا االبتكارية والبيئة العالمية المالت

سيواصل سوق أبوظبي العالمي تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية لألسواق وابتكار ووضع معايير الحلول 

لسمعي التحكيم الدولي اوالمبادرات التي من شأنها أن تحقق نمو وتسهيل تطورات أكبر. وتشمل إنجازاته: مركز 

أعلنت محكمة التحكيم الدولية قد ، و2018المقرر افتتاحه في الربع األول من عام وفي سوق أبوظبي العالمي 

، عن خططها بإطالق مكتبها في التحكيم مؤسسة العالمية الرائدةال(، وهي ICC Courtلغرفة التجارة الدولية )

األصول في  وأصحابللعائالت تلبية المتطلبات الفريدة لالعالمي  التمثيلي في الشرق األوسط في سوق أبوظبي

ي لمؤسسات في سوق أبوظبالجديد لنظام العمل قد ، ووعلى المستوى العالميأبوظبي واالمارات العربية المتحدة 

معرفة كزا رلتلبية إدارة الثروات والشركات العائلية في المنطقة كما أنشأ سوق أبوظبي العالمي متام العالمي بشكل 

والمتحمس لدعم النمو المبدع وصاحب المعرفة للخدمات المالية من أجل تعزيز رأس المال البشري عالمي 

 االستراتيجي ألبوظبي ودولة االمارات العربية المتحدة، في المستقبل. 

 

 -النهاية  -

 ، يرجى االتصال بـ: لمزيد من المعلومات
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