
 
 

 بيان صحفي 

سوق أبوظبي  سلطة" يعلن عن تأسيس العالمي يأبوظبسوق 

 لها تنفيذيا مارك كوتيس رئيسا تعيينالعالمي" و

 

بوظبي : وافق مجلس إدارة سوق أمارات العربية المتحدةاإل ،ظبيأبو، 2021أبريل  12

بوظبي العالمي أسوق  سلطة تأسيسعلى  ،بوظبي، المركز المالي الدولي في أالعالمي

عتبارا  تنفيذيا  للسلطة الجديدة حيث يستلم مهامه ا ا  تعيين السيد مارك نيكوالس كوتيس رئيسو

 .2021من األول من يونيو 

نمو سوق ابوظبي  تعزيز مسيرةفي زيادة  أساسيا   سوق ابوظبي العالمي دورا   سلطةل يكونسو

التطورات المتعلقة بمستقبل ما و ،عالميا  قطاع الخدمات المالية توجهات  من ادةاالستفوالعالمي 

ما يلي؛  للسلطة الرئيسية المهامستشمل  األهداف،هذه  ولتحقيق. جائحة كورونابعد 

   .المخاطرمن المعلومات وإدارة والخدمات المؤسسية ومكتب أ االعمال،وتطوير  ةاإلستراتيجي

علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة حمد معالي/ أوفي هذه المناسبة، قال 

سوق  رحيب بمارك كوتيس كرئيس تنفيذي لسلطةيسرني الت": سوق أبوظبي العالمي

قطاع الخدمات تجاه نظرة مميزة ولديه  خبرة كبيرة ا  ذوتنفيذي ا  رئيسمارك  يعدأبوظبي العالمي. 

بشكل عام، وكما ومنطقة الشرق األوسط ظبي أبو حولمعرفة واسعة  علىهو والمالية العالمي 

 .وموسكو تفرانكفورو ونيويورك وطوكيو تشمل مناصب عدة في لندن يمتلك مسيرة مهنية حافلة

نمو جديدة في مسيرة مرحلة فيما نتطلع إلى في سوق أبوظبي العالمي ها هو ينضم إلينا و

بي العالمي سوق أبوظوإنني على يقين بأن . ومنصة رقمية لألعمالكمركز عالمي مبتكر سوق ال

ويع خطط التن تدفق رأس المال نحو الدولة وذلك بالتزامن مع تعزيزفي دوره  سيستمر بلعب

 ."والتحول في مجال الطاقةاالقتصادي 

المهمة بهذه  توكيليالجديد: "يشرفني أن يتم  صبهمن معلقا  على مارك كيوتيس وبدوره، قال

مركز مالي وتعزيز مكانته ك آفاق جديدةلى سوق أبوظبي العالمي إ بمسيرةلالرتقاء الهامة 

بذل فريق عمل السوق مجهودا  هائال  قبيل انضمامي لتأسيس مركز  فقد .وموثوق رائدعالمي 

مالي متكامل يتيح لرواد القطاع القيام باستثماراتهم وتعامالتهم ضمن سلطة قضائية متينة 

وإنني أثق بأن أبوظبي واإلمارات  تضمن سيادة القانون وتضم محاكم مستقلة وأطر عمل متطورة.

كوجهة مستقرة ذات معايير  الدولي خالل فترة ما بعد كورونابالمزيد من االعتراف ستحظيان 

ظبي سوق أبو إنني أتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع كل من سلطات. عالية في الحوكمة

 ."في الدولة مستقبل المالي الدوليال مشهد تشكيلل العالمي

 الماليفي المجال عام ا من الخبرة  40أكثر من يمتلك  مارك كوتيس ومن الجدير بالذكر أن

بحنكته  ويعرف مارك .إدارة الخدمات المصرفية واالستثمارية العالمية والتي تشملواالستثماري 

الفاعلة التي من شأنها دعم أهداف  شراكاتهو من رواد بناء الو واالستثمار في قطاع األعمال

مدير منصب ال 2018مايو  منذ مارك شغلظبي العالمي، انضمامه إلى سوق أبو وقبل .الحوكمة

 تعيينهقبل و. يينالمستشارين الماليين واالستثمار منصب كبيرمن ثم و نوكة أدمجموعمالي لال

 ، فيمالمدة عشر سنوات مجلس أبوظبي لالستثمار في 2008مارك منذ مارس دنوك، عمل في أ

 ،منها عالميةمؤسسات مالية  ضمنقبل مجيئه إلى اإلمارات  عدة أخرىشغل مارك مناصب 

 ةللتنميلبنك األوروبي الصندوق لمين وأ في شركة ميريل لينش في لندن،العضو المنتدب  صبمن



 
والمدير التنفيذي لبنك باريش فيرينس  مدير االستثمار في بنك شينسي,، وإلعادة اإلعمار

 في اليابان. )يونيكريديتو(

 .2020في أكتوبر كمركز مالي دولي  عامه الخامسبقد احتفى سوق أبو ظبي العالمي  وقد كان

الدولي من قبل رواد القطاع والجهات التقدير حيث حظي السوق منذ تأسيسه باالعتراف و

مالي يوفر بيئة أعمال متكاملة ومبتكرة. وقد جاء تأسيس السوق لدعم كمركز  التنظيمية األخرى

تمكن سوق أبوظبي ، وقد التنمويةستراتيجية التنويع االقتصادي وتعزيز الخطط االقتصادية ا

العديد من المبادرات  العالمي من إعادة رسم قطاع الخدمات المالية في المنطقة من خالل

 دامة االقتصاد في الدولة.عزيز استالمبتكرة في القطاع المالي والتنظيمي وقطاع األعمال لت

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا  له، في افتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصلٍ 

 العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

رة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

سلطة  سلطات مستقلة هي أربعةالمالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي  والسلع واالبتكار

محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة و سوق أبوظبي العالمي

إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية  سوق باعتباره مركزا  ماليا  دوليا  علىالالتسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

دولي قائم على المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي 

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظ

و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


