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 تصريح الخدمات المالية ل ة مبدئية موافق تحصل على   Winter Capital Partnersشركة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

 

 

العربية    Winter Capital Partners Investment Funds Capital  نتعل  :2022أكتوبر    26المتحدة،  أبوظبي، اإلمارات 

لمباشرة في الشركات بهدف  الستثمارات ا ب  ليار دولر وتتخصصم  1.4  بقيمة  لا ر أصوة دولية تديوهي شركة استثماري

مبدئية   موافقة  على  حصولها  عن  جديدة،  أسواق  في  وإدراجها  ق    (In-Principle Approval)توسيعها  سلطة    لب  من 

 . (ADGM)ي المالعفي سوق أبو ظبي  FSRA)الخدمات المالية   تنظيم

الص  هذا  صرّحفي  اون  أنط  دد  لشركة  فارلينكوف،  التنفيذي  معلقاا Winter Capital Partnersلمدير  للغاية    :،  "يسعدنا 

تنظيم  بهدف  ،  ADGMالحصول على الموافقة المبدئية إلدارة صندوق الستثمار الجماعي في سوق أبو ظبي العالمي  

باإلضافة   الستثمارية،  الستثمايم  تقدإلى  الصفقات  بشأن  ال ن.  ي  الدّ   وآلياترات  المشورة  هذه  ركيزة  وتعد  خطوة 

لشركتنا،  لأساسية  الستراتيجي  خدماتبتوسيع    وسيسهم  لتطور  ول  نانطاق  المحتملين،  األصول  لعمالء  حجم  زيادة 

لإلدارة الستشارات    ،الخاضعة  بوتقديم  المنطقة.  الس   قضاياالمتعلقة  في  مجتمع  كما  تثمار  إلى  النضمام  يسعدنا 

افي د  يرتثماالساألعمال     المنطقة  إمكاناتونتطلع بفارغ الصبر إلى استكشاف    ،قيافريالشرق األوسط وشمال  ول 

 ".ودعمها الشركات سريعة النموعن  البحثوتطبيق سنوات خبرتنا الدولية العديدة في مجال 

 Winterبشركة  بسعداء بالترحي: "سوق أبوظبي العالمي قال أرفيند رامامورتي، رئيس قسم األسواق في  من جانبه  

Capital Partners  نحن على استعداد لتقديم الدعم لها  ، ودمات الماليةلتصريح الخ   المبدئية  موافقةوحصولها على ال

أبودج  عضوك اإلماراتية  بالعاصمة  الستثماري  المجتمع  في  العالمي  سوق عّد  يظبي.  يد  سلطات  أبرز    إحدى  أبوظبي 

الحيوية    من منظومته  مهماا   جزءا   Winter Capitalيقيا، وستصبح  رفاسط وشمال  الخدمات المالية الرائدة في الشرق األو

 ". هاتالتي أثبتت جدار

 

 : Winter Capital Partners Investment Fundsنبذة عن 

ة   Winter Capitalإن   المباشر االستثمارات  ي 
ف  متخصصة  دولية  استثمارية  كة  شر أسواق   ،هي  إىل  وتقديمها  كات  الشر توسيع  بهدف 

كة   يدة. تأسست جد ي عام    الشر
ي  ِقَبل من    2015ف 

كة ثالثة  دير ا . تGoldman Sachsأحد الرؤساء السابقي   لقسم األسواق الناشئة ف  لشر

تبلغ   أصول  بإجماىلي  لـ    1.4صناديق  الرئيسي  النشاط  ويتمثل   . أمريكي دوالر  القطاعات  ب   Winter Capitalمليار  كات  ي شر
ف  االستثمار 

المتواجدة  ا   االستهالكية  مرحلة  ي 
التكنولوجيا  لتحو  ف  كات  ي شر

ف  الصناديق  وتستثمر  دما. 
ُ
ق نموها  استمرار  دعم  أجل  من  ي  التكنولوج  ل 

ي أربــع قطاعات: الخدمات المالية واالستهالكية والرعاية الصحية والتعليم. يعة ش 
 www.wintercapital.comالنمو ف 

 

 

 :الميق أبوظبي العنبذة عن سو
 

افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةهو  سوق أبوظبي العالمي،  
متميز    2015أكتوبر    21 ومقر  رائد  مالي  كمركز  أبوظبي  مكانة  ترسيخ  العالمي في  أبوظبي  ساهم سوق 

األعمال إستراتيج،  لممارسة  وصٍل  حلقة  يشكل  اكما  بين  المتناميةل ية  الشرق    قتصادات  منطقة  في 
 أنحاء العالم.  وكافةاألوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 

  

http://www.wintercapital.com/


 

بأكملها الماريه  جزيرة  حوكمة  مهمة  العالمي  أبوظبي  سوق  الحرة   يتولى  المالية  المنطقة  تشمل  التي 
ر لقانون  اشبيق المبإلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التط

 العموم اإلنجليزي. 
  
 

وإفريقيا،   الشرق األوسط  الدولية في منطقة  المالية  المراكز  أبرز  العالمي كواحد من  أبوظبي  ُصنف سوق 
كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر  

و تطوراا  المالية  ف المراكز  يوفي  شمولا  تجتذب  العالم  وشاملة  متطورة  عمل  بيئة  العالمي  أبوظبي  ر سوق 
المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق  

 رى. الستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخ
  
المعلزيلم من  اإللكتروني  د  الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  سوق  عن  أو    www.adgm.comومات 

ص منفحمتابعة  على  و"إنستجرام":  اته  "تويتر"  الجتماعي  التواصل  و"لينكد    adglobalmarket@صات 
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن": 

 
 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية: 

 

 هاجر الطنيجي 
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 media@adgm.comالبريد اللكتروني: 
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