
 
 

 

 بيان صحفي

له في سوق أبوظبي  تواجدجهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم تأسيس 

 العالمي

 

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم : 2018 أبريل 3أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 

عن اعتزامه تأسيس تواجد له في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في 

 .أبوظبي

أبوظبي للاستثمار مؤسسة عامة تأسست من قبل حكومة إمارة أبوظبي ويعتبر جهاز 

كمؤسسة استثمارية مستقلة. ومنذ ذلك الحين، استثمر جهاز أبوظبي  1976في عام 

للاستثمار بحكمة الأموال نيابة عن حكومة أبوظبي، مع التركيز على خلق القيمة على 

فئة من  24ية متنوعة في أكثر من المدى الطويل. ويدير الجهاز محفظة استثمارية عالم

 .فئات الأصول والفئات الفرعية

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار: "لقد 

سوق أبوظبي العالمي وجوده كمركز مالي دولي رائد وشكل حافزاً مهماً للنمو أثبت 

رات العربية المتحدة والمنطقة. ويسر جهاز المستمر لقطاع الاستثمار في أبوظبي والإما

أبوظبي للاستثمار أن ينضم إلى عدد متزايد من المؤسسات العالمية البارزة التي 

أسست وجوداً لها في سوق أبوظبي العالمي، ونتطلع إلى المساهمة في التطوير 

 المستمر لهذا المركز المالي العالمي".

جهاز باعتزام  إدارة سوق أبوظبي العالميرئيس مجلس  ،أحمد الصايغ ورحب سعادة

هاز ج: "يعتبر أبوظبي للاستثمار تأسيس تواجد له في سوق أبوظبي العالمي، قائلاً 

مؤسسة استثمارية مرموقة ومعترف به عالمياً منذ عقود، ويلعب أبوظبي للاستثمار 

أبوظبي  سوق الجهاز دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد أبوظبي. ويسعدنا أن نرحب به في

ونتطلع إلى الترحيب بالشركاء الجدد الآخرين من الجهات المحلية والإقليمية  العالمي

 ." والعالمية بينما نواصل بناء برنامجنا

 

 -إنتهى-

 

 



 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 ،العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً مارسة م

في  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يجزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية

تنامية اقتصادات المعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الللمال والأترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 .وغيرها من مناطق العالم في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

ظيم سلطة تنوسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

بر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية أحد أك

فية الخدمات المصر العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

ممارسة  يهف للشركات المسجلةالعالمي  ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالخاصة، وإدارة الثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية عمل تتمتع بنشاطاتها ضمن بيئة 

  الإنجليزي. قانون العمومتحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين 

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته بجائزة "أفضل 

 المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

وهي منطقة مالية حرة تمتد على ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، كلم مربع(،  1.14) هكتار 114مساحة إجمالية تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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