سوق أبوظبي العالمي سيصبح مقرا ً لصندوق استثمار جديد باسم "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"
برأس مال مليار دوالر أمريكي
سيستهدف الصندوق الجديد المستثمرين الطامحين لتحقيق عوائد جذابة والمشاركة اإليجابية
ضمن منظومة سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  25أبريل  :2019سيصبح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي العالمي ،مقرا ً لصندوق
استثماري جديد باسم "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" برأس مال قدره مليار دوالر أمريكي .وسيعمل الصندوق الجديد على
استثمار الفرص التي من شأنها المساهمة في اجتذاب شركات رائدة لتأسيس حضور في سوق أبوظبي العالمي ،وذلك من أجل
تحقيق عوائد جذابة وتحقيق تأثير إيجابي في تعزيز مكانة السوق.
ويسعمل "ابوظبي كاتاليست بارتنرز " على تحقيق عوائد تجارية من خالل بناء شراكات مع الشركات االستثمارية الراسخة
وكذلك الشركات الواعدة ومؤسسات األعمال الرائدة في مختلف القطاعات والمهنيين .وسوف يستفيد كل هؤالء من بناء حضور
متميز ومستدام في سوق ابوظبي العالمي.
ويقوم النهج االستثماري البوظبي كاتاليست بارتنرز على أربعة موجهات وهي :إحداث تأثير ايجابي في البيئة المالية،
واالستفادة من المزايا التنافسية البوظبي وسوق ابوظبي العالمي ،وتحقيق العوائد المستهدفة ،وخلق فرص عمل مستدامة في
سوق ابوظبي العالمي
وسيحظى الصندوق بدعم من شركة مبادلة لالستثمار ،حيث سيستفيد من شبكة عالقات مبادلة على المستويين المحلي والعالمي
من أجل خلق فرص استثمار جذابة في المنطقة .كما سيعمل الصندوق مع فرق االستثمار في مبادلة والشركات التابعة لها من
أجل االستفادة من الفرص ذات الصلة بسوق أبوظبي المالي.

وفي هذه المناسبة ،قال معالي أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي" :نهنئ شركة مبادلة
لالستثمار على إطالق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" ونرحب بإنشاء الصندوق في سوق أبوظبي العالمي .إن هذا الحدث يأتي
ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي والتي هدفت من وراء إنشاء سوق أبوظبي العالمي إلى تشجيع تدفق االستثمارات
ورؤوس األموال عبر أبوظبي .وسوف يواصل سوق أبوظبي العالمي القيام بدوره كمركز مالي عالمي رائد يعمل وفق أسس
تنظيمية وتشريعية وتجارية موثوقة ونظام راسخ لفض النزاعات وبنية تحتية قوية تساهم في التنمية االقتصادية ألبوظبي".
وقال وليد المقرب المهيري ،نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع االستثمارات البديلة والبنية التحتية في
شركة مبادلة لالستثمار" :ال شك أن سوق أبوظبي المالي يسير بخطى سريعة نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يصبح واحداً من
أبرز األسواق المالية في العالم ،حيث اكتسب بسرعة سمعة مرموقة كمركز يتميز بسهولة أداء األعمال إلى جانب توفير
الفرص للشركات الرائدة لتحقيق النمو الذي تنشده .ومن خالل هذه الشراكة ،سنشهد دخول صندوق استثماري جديد سيصبح
جزءا ً من سوق أبوظبي المالي في مرحلة مهمة من مراحل تطور هذا السوق المالي العالمي .وبالنظر إلى حجم أعمال مبادلة
وشبكاتها المنتشرة في مختلف األسواق المالية العالمية ،فإنني لعلى ثقة من أننا سنحقق عوائد جذابة فضالً عن إحداث أثر
إيجابي على منظومة سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك الممولين والمستثمرين ومزودي الخدمة".

ومن جانبه قال غاي هيرلي ،الرئيس التنفيذي لــ "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"" :نحن سعداء بالدخول في شراكة مع واحدة من
أكبر شركات االستثمار وأكثرها نفوذا ً في العالم وفي واحد من أسرع المراكز المالية العالمية نمواً .ال شك أن متانة اقتصاد
أبوظبي ستوفر فرصا ً هائلة لتحقيق عوائد قوية ،كما أن أبوظبي ،بوصفها بوابة دخول إلى المنطقة وإلى أهم األسواق المالية،
تتيح فرصا ً استثنائية للشركات التي تطمح لتوسعة نشاطها عالمياً .لدينا فريق متميز من الكفاءات المحلية والخارجية ونتطلع
للعمل على وضع استراتيجية استثمارنا الطموحة موضع التنفيذ".
سيعمل الصندوق ،الذي يضم فريقه أكثر من  10من خبراء االستثمار نصفهم من مواطني دولة اإلمارات ،على استكشاف
الفرص االستثمارية على المستويين المحلي والعالمي .وسيستفيد "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" من شبكة "مبادلة" الواسعة في
أسواق المال الرئيسية.
وسوف يستهدف الصندوق الجديد فرصا ً استثمارية متنوعة في مجاالت إدارة األصول ،والتمويل المتخصص ،والبنية التحتية
المالية ،ومن المتوقع أن يكون للمستثمرين حضور فعلي في سوق أبوظبي المالي .وسيكون من ضمن معايير اختيارهم مدى
مساهمتهم في توفير فرص العمل ومدى مشاركتهم ضمن منظومة الخدمة في سوق أبوظبي العالمي.
يقع مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،المنطقة المالية الحرة ووجهة األعمال والحياة العصرية في أبوظبي ،ويساهم
السوق في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للمال واألعمال ،ويعمل بمثابة حلقة وصل بين االقتصادات النامية في الشرق
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبقية أنحاء العالم .ويوفر السوق منصة فريدة للشركات في مختلف القطاعات لتنمية وتطوير
أعمالها ،إلى جانب تمكين المؤسسات المالية والشركات والمؤسسات المسجلة في السوق من العمل واالبتكار وتحقيق النجاح في
إطار بيئة تنظيمية عالمية يحكمها القانون العام.
وقد حاز سوق أبوظبي العالمي ،منذ تأسيسه ،على جائزة "أفضل مركز مالي في العام" لثالث سنوات متتالية وذلك تقديراً
لمبادراته ومساهماته في خدمة األسواق المالية في المنطقة.
انتهى

نبذة عن شركة مبادلة لالستثمار (مبادلة)
"مبادلة" شركة استثمار عالمية مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي ،تمتلك وتدير محفظة متنوعة من االستثمارات العالمية
بهدف المساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي ،الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع االقتصاد العالمي ،وتحقيق
عوائد مستدامة لحكومة أبوظبي باعتبارها الجهة المالكة للشركة.
في شهر مارس  ،2018انضم مجلس أبوظبي لالستثمار إلى مجموعة "مبادلة" ،ونتيجة لذلك باتت تمتلك شركات واستثمارات
متنوعة تفوق قيمتها اإلجمالية  830مليار درهم إماراتي ( 225مليار دوالر أمريكي) .وتنتشر هذه االستثمارات في  5قارات،
وتغطي قطاعات أعمال عالمية مختلفة مثل؛ صناعة الطيران ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وأشباه الموصالت،
والمعادن والتعدين ،والطاقة النظيفة ،والنفط والغاز ،والبتروكيماويات ،والمرافق ،والرعاية الصحية ،والعقارات ،والخدمات
الدفاعية ،والصناعات الدوائية ،والتكنولوجيا الطبية ،والزراعة ،واالستثمارات المالية العالمية .وتعد "مبادلة" شركة عالمية
مسؤولة ،وشريك أعمال موثوق ،ومساهما ً نشطاً ،وتلتزم بأرفع السلوكيات المهنية والمعايير العالمية لألعمال.
لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة لالستثمار (مبادلة) ،يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركةwww.mubadala.com :

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممارسة أعماله رسميا ً في
يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءا ً محوريا ً من رؤية أبوظبي االقتصادية ،حيث
يلعب من خالل موقعه االستراتيجي دورا ً محوريا ً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال واألعمال على الصعيد
الدولي ،يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثالث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق
أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات
األشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في مجاالت رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل
الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،واالبتكار المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة
نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها
من قانون العموم اإلنجليزي.

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل مركز مالي
دولي للعام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا ً لجوائز
"جلوبال انفستور".

ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114
هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحالت تجارية ،وفنادق ومرافق ترفيهية
ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني www.adgm.com

