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  مكتب  رئیس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي يزور
في    الفتتاح مقرھابمناسبة الذكرى الرابعة "وينتون كابیتال"  

 أبوظبي  
 

 
سوق أبوظبي العالمي،   أحیا  :2023فبراير    21أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  

الدولي   المالي  المتحدةلعالمركز  العربیة  اإلمارات  دولة  أربعة سنوات على ،  اصمة    ذكرى مرور 
كابیتال"  شركة  مكتبافتتاح   جاسم  .  بوظبيأ  في  "وينتون  أحمد  معالي  قام  المناسبة  وبھذه 

بزيارة العالمي،  أبوظبي  سوق  إدارة  مجلس  رئیس  مناقشة  الشركة    مكاتب  الزعابي  بھدف 
األصول  ھاخطط إدارة  قطاع  في  والتوسع  أبوظبي  للنمو  المستدامة  في  الفرص  في  والبحث   ،

اإلمارات.  لدولة  االقتصادي  التنويع  ديفید    لخطط  أسسھا  التي  كابیتال"،  وينتون  شركة  تعتبر 
كامیار،    ، ويتولى أدم أبرز صندوق تحوط عالمي متواجد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ھاردينغ،  

عمل  فريق  قیادة  "وينتون"،  لدى  الھادئ  والمحیط  آسیا  ومنطقة  األوسط  الشرق  مكتب  مدير 
 الشركة في أبوظبي. 

 
العام    إلدارة االستثمار  ، وھي شركة"كابیتالبتأسیس "وينتون    1997قام ديفید ھاردينغ في 

عن كبار  بالنیابة  في إدارة األصول  متخصصة  ،  ملیار دوالر أمیركي  10  الكمي يصل حجمھا إلى 
أسواق دول مجلس التعاون الخلیجي    بدراسة  "وينتون كابیتال"  بدأت،  المستثمرين في العالم

في عام   المنطقة للتوسع في  المنھجیةإستراتیجیتھا  ومن ثم بادرت إلى إطالق 2016في عام 
أبوظبي العالمي في  2018 وتقوم "وينتون"    .  2019العام  ، ومن ثم افتتحت مكتبھا في سوق 

، مع التركیز على تعزيز خططھا لتنمیة أعمال مكتبھا في سوق أبوظبي العالميحالیاً بتطبیق  
 في المنطقة.  قدراتھا االستثمارية

 
األصول    تمثل العالميأھم    إحدى إدارة  أبوظبي  علیھا سوق  يركز  التي  الرئیسیة  .  القطاعات 

نمو   مستوى  تعزيز  العالميالقطاعوبغرض  أبوظبي  يبحث سوق  مع التعاون    وفرص   إمكانات   ، 
 شركات أخرى إلدارة األصول. "وينتون" و

 
ما للمؤسسات اإلقلیمیة والعالمیة،    المالیة ومقرللخدمات  رائد  مركز  سوق أبوظبي العالمي ھو  

التي  . تتیح األطر القانونیة والتنظیمیة القوية  المفضلة إلدارة األعمال بثقة ويسرالوجھة  يجعل منه  
  سلسبنیان  تشكیل    األصول،، والمصممة خصیًصا لشركات إدارة  يوفرھا سوق أبوظبي العالمي

الحدود. عبر  الحفاظ على    للعمل  مع  لألعمال،  بیئة صديقة  العمل  أطر  توفر  ذلك،  عالوة على 
 التطبیق المباشر للقانون العام اإلنجلیزي. مستويات مثالیة من الحماية للمستثمر من خالل 

 
العالمي:معالي  وقال   أبوظبي  سوق  إدارة  مجلس  رئیس  الزعابي،  جاسم   أحمد 

كابیتال" "وينتون  حققته  الذي  النمو  ھذا  نشھد  أن  العالمي  أبوظبي  سوق  في  في    "يسرنا 
السنوات  على مر    العالميتواجدھا في المنظومة الحیوية لسوق أبوظبي  خالل  من    المنطقة 

فإننا في   االقتصادي،المشھد    التغیر السريع فيوفیما تتكیف المؤسسات مع  األربعة الماضیة.  
بأن   العالمي نؤمن  أبوظبي    ه تركیزعبر  لالستثمار.    تشكل مساحة مثالیةأبوظبي  إمارة  سوق 

القواعد  تحديث  على   أبوظبي  يوفر    المستثمرين،وحماية    یةالتنظیموتطوير     العالمي سوق 
، وبالتالي خلق بیئة أعمال جذابة في عاصمة  "وينتون" لشركات إدارة األصول مثل    شاملة  منظومة 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة ".
 

السید   قال  ھاردينغبدوره  التنفیذي  ديفید  والرئیس  المؤسس  "وينتون":،  شكل  "  لـ 
ـ "وينتون"، في ظل العالقات المتینة التي  في سوق أبوظبي العالمي خیار طبیعي لتأسیس مقر  

المنطقة    صیاغتھافي  نجحنا   الفي  مر  الماضیینعلى  على  عقدين  أبوظبي  وتركیز  لتفوق  ا، 



بتاريخ حافل.  واالبتكار "وينتون"  الكمي  تتمتع  أن نستمر  من استراتیجیات االستثمار  ونتمنى   ،
 تطور قطاع إدارة االستثمار في منطقة الشرق األوسط." بالمساھمة في 

 
 -انتھى-

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

العالمي،   أبوظبي  المتحدةھو  سوق  العربیة  اإلمارات  لعاصمة دولة  الدولي  المالي  منذ  المركز    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . 
كما يشكل حلقة  ،  ساھم سوق أبوظبي العالمي في ترسیخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متمیز لممارسة األعمال

 أنحاء العالم. وكافة وصٍل إستراتیجیة بین االقتصادات المتنامیة في منطقة الشرق األوسط وإفريقیا وجنوب آسیا 
  

التي تشمل المنطقة المالیة الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل   يتولى سوق أبوظبي العالمي مھمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملھا 
 سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظیمي دولي قائم على التطبیق المباشر لقانون العموم اإلنجلیزي.

  
الدولیة في منطقة الشرق األوسط وإفريقیا، كما تم اختیاره كأكبر    ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالیة

مركز للتكنولوجیا المالیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقیا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالیة تطوراً وشموالً في العالم  
لمالیة العالمیة، ويتیح سوق أبوظبي  يوفر سوق أبوظبي العالمي بیئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالیة وغیر ا

العالمي   أبوظبي  سوق  بین  والتنوع  والتطور،  الشمول،  خصائص  من  االستفادة  السوق  في  العاملة  الكیانات  لكافة  العالمي 
 واألسواق العالمیة األخرى.

  
أو متابعة صفحاته على    www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لینكد إن":  adglobalmarket@م": منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرا 
 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمیة:
 سیمون ھیلز 

 رئیس منطقة الشرق األوسط 
 شركة إدلمان سمیث فیلد 

 1173 973 50 971+جوال: 
 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 ھاجر الطنیجي 

 رئیسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي
 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 
 نبذة عن وينتون كالبیتال 

شركة إلدارة االستثمار قائمة على األبحاث مع تركیز متخصص على االستدالل اإلحصائي والرياضي. يتم تنفیذ    وينتون  ھي 
استراتیجیات االستثمار الكمي للشركة بشكل منھجي عبر آالف األوراق المالیة ، والتي تغطي فئات األصول السائلة الرئیسیة  

العالم. أسسھا ديفید ھاردينغ في عام   وتدير وينتون األصول نیابة عن بعض أكبر المستثمرين المؤسسیین في    ،  1997في 
 العالم.
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