
	   
 
 
	  

 16يیشّكل لجنة من االخبرااء االمختصيین من  سوقق أأبوظظبي االعالمي
مؤسسة ماليیة ددووليیة لصيیاغة ااألططر االتنظيیميیة  

االسوقق أأعمالل اانطالقة قبل ااالستشاررااتت مرحلة بدء  
أأبوظظبي في االراائدةة االدووليیة االماليیة االمؤسساتت مع بالتعاوونن االعالمي أأبوظظبي سوقق تطويیر  

 
االيیومم عن بدء مرحلة في أأبوظظبي٬، االمركز االمالي االعالمي  ٬،سوقق أأبوظظبي االعالميأأعلن  – 2014 دديیسمبر 10أأبوظظبي٬، 

مؤسسة ماليیة  ٬16، حيیث تم تشكيیل لجنة من االخبرااء االمختصيین من  االمحاددثاتت ااالستشارريیة مع االشركاتت االماليیة االعالميیة
سوقق  االشركاتت االمسجلة لدىى  ااألسس وواالقوااعد االتنظيیميیة االتي ستنظم عمل ووأأنشطةمسوددةة ددووليیة رراائدةة٬، بهھدفف إإررساء 

أأبوظظبي االعالمي وواالتي ستضمن توفيیر بيیئة مالئمة ووجذاابة٬، قاددررةة على ااستقطابب كبارر االمؤسساتت االعاملة في مجالل االخدماتت 
االماليیة.  

 
ً من عمليیة صيیاغة ااألططر االتنظيیميیة االتي سيیتم ااعتماددهھھھا  ووستشكل االمناقشاتت ووإإررشاددااتت لجنة االخبرااء االمختصيین جزءااً هھھھاما

بنك أأبوظظبي االوططني٬، ووبنك أأبوظظبي االتجارريي٬، ووبنك االخليیج  قبل سوقق أأبوظظبي االعالمي. هھھھذاا ووتضم االلجنة أأعضاًء من من
٬، وو"أأتش (J.P. Morgan)وو"غولدمانن ساكس"٬، وو"جي بي موررغانن"  "إإيي دديي إإسس سيیكيیورريیتيیز"وو ااألوولل٬، ووشركة مباددلة٬،
 وو"كريیديي سويیس"٬،")٬، PIMCO" ("مانيیجمنت كومبانيباسيیفيیك اانفستمنت ستاندرردد تشاررتردد" وو""أأسس بي سي"٬، وو

وو"مانن جرووبب".")٬، ISDAوو"إإنترناشيیونالل سواابس آآند دديیرفاتيیفس أأسوسيیاشن" (" وو"الززاارردد"٬،  
 

ً من أأحمد علي االصايیغ٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة سوقق أأبوظظبي االعالمي: " االسيیدقالل وو تُعد هھھھذهه االمحاددثاتت ااالستشارريیة جزءااً هھھھاما
عمليیة تهھيیيء سوقق أأبوظظبي االمالي لتلقي أأوولى ططلباتت االحصولل على ررخصة مزااوولة أأعمالل فيیهھ من قبل االمؤسساتت االماليیة 
في االعامم االمقبل. وويیندررجج هھھھذاا االتعاوونن وواالمشاووررااتت مع االمؤسساتت االقيیادديیة في االقطاعع ضمن مساعي سوقق أأبوظظبي االعالمي 
االرااميیة إإلى أأنن يیصبح أأحد أأبرزز ااألسوااقق االماليیة االعالميیة. وويیسعدنا االتعاوونن وواالعمل مع هھھھذهه االلجنة االتي تضم نخبة من أأهھھھم 

متكاملة قاددررةة على ددعم ووتنميیة  قطاعع االخدماتت االماليیة٬، بما يیضمن توفيیر سوقق أأبوظظبي االعالمي بيیئة فياالمؤسساتت االعالميیة 
٬، ووبما يیناهھھھز ما مؤسساتت وواالشركاتت االمحليیة ووااإلقليیميیة وواالدووليیة لمماررسة أأعمالهھا فيیهھاقطاعع االخدماتت االماليیة ووااستقطابب اال

تقدمهھ االمرااكز االماليیة االدووليیة في مختلف أأنحاء االعالم."  
 

سيیوفر سوقق أأبوظظبي االعالمي خدماتت ماليیة شاملة٬، على اانن يیركز في االمرحلة ااألووليیة على ثالثث مجاالتت ررئيیسيیة٬، وواالتي 
االخدماتت االمصرفيیة االخاصة٬، ووإإددااررةة االثرووااتت٬، ووإإددااررةة ااألصولل٬، علماً بأنن  وواالخبرااتت االخاصة باإلماررةة٬، ووهھھھي:االمزاايیا  تشكل

االسوقق سيیتمتع بدررجة عاليیة من االمروونة تمكنهّھ من إإططالقق االمزيید من االنشاططاتت بما يیتناسب مع ااحتيیاجاتت االسوقق.  
 

سعدنا في بنك أأبوظظبي االوططني االمشارركة في االلجنة أأليیكس ثيیرسبي٬، االرئيیس االتنفيیذيي لبنك أأبوظظبي االوططني: "يی ووقالل
ً في تعزيیز مكانة أأبوظظبي  ااالستشارريیة ووأأنن نقدمم االدعم لمسيیرةة تطورر سوقق أأبوظظبي االعالمي٬، وواالذيي سيیلعب ددووررااً محورريیا

نطقة آآسيیا ووأأفريیقيیا ووم فيكمركٍز رراائٍد للخدماتت االماليیة على مستوىى االمنطقة٬، عبر تسهھيیل عمليیة االوصولل إإلى فرصص االنمو 
ً ووال شك أأنن االنهھج االذيي   مع ااسترااتيیجيیتنا. هھھھذةة االمسيیرةة تنسجم االشرقق ااألووسط تبعهھ سوقق أأبوظظبي االعالمي يیللتوسع ددووليیا

باستشاررةة ااألططراافف االعاملة في االقطاعع٬، سيیخلق بيیئة عمل جذاابة تتناسب مع متطلباتت االمصاررفف االمحليیة وواالدووليیة على حٍد 
سوااء."  

 
 االخاصة االخبرااء لجنة ضمن ااختيیاررنا تم أأنهھ يیسعدنا": "جرووبب مانن" ررئيیس شركة إإيیليیس٬، لوووكك االسيید وومن جانبهھ٬، صرحح

ً لنقومم وونتطلع. االعالمي ااألصولل إإددااررةة قطاعع عن ممثليین باعتباررنا االعالمي أأبوظظبي بسوقق  جهھودد في ددعم فعالل بدوورر قدما
 ووجهھة توفر أأبوظظبي أأنن جيیدااً  ندرركك ووإإننا. ااإلماررااتيیة االعاصمة في ناجح عالمي مالي كمركز االعالمي أأبوظظبي تطويیر سوقق

 االمالئم االجغراافي موقعهھا ضمنهھا من غيیرهھھھا عن تميیزهھھھا فريیدةة خصائص من بهھ تتمتع لما نظرااً  جذاابة إإقليیميیة ماليیة
 االعالمي أأبوظظبي سوقق مع عالقاتنا لتعزيیز نسعى ووبالتالي وواالمشجعة٬، ااآلمنة ااالستثمارريیة االبيیئة إإلى باإلضافة ووااالستقراارر٬،

."بيیننا فيیما االمشتركك وواالتعاوونن االشرااكة يیرسخ بما  
 

ووبدووررهه قالل مايیكل سماحة٬، نائب االرئيیس االتنفيیذيي٬، "باسيیفيیك إإنفستمنت مانجمنت كومباني": "لقد سرررنا باختيیاررنا من قبل 
أأنهھا تشكل وواالتي ال شك سوقق أأبوظظبي االعالمي لنكونن جزءااً من االلجنة ااالستشارريیة االمؤلفة من نخبة من االمؤسساتت االماليیة٬، 

االمزيید من االفرصص في ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة. ووبصفتنا إإحدىى إإتاحة خطوةة هھھھامة في مسيیرةة تطورر االسوقق وو
االشركاتت االراائدةة في مجالل توفيیر االحلولل ااالستثمارريیة لمختلف فئاتت ااألصولل للمستثمريین من كافة أأنحاء االعالم٬، نثّمن في 



	   
 
 
	  
على هھھھذهه االجهھودد االرااميیة لتوسيیع قطاعع االخدماتت االماليیة في االمنطقة وونتطلع قدماً  ‘باسيیفيیك إإنفستمنت مانجمنت كومباني’

لموااصلة بناء عالقاتنا في ددوولة ااإلماررااتت بشكل خاصص٬، وومنطقة االشرقق ااألووسط بشكل عامم."   
 

االماليیة : "االتعاوونن وواالتشاوورر مع االمؤسساتت ررئيیس مجلس إإددااررةة سوقق أأبوظظبي االعالمي االسيید محمد االقبيیسي٬، نائبووأأضافف 
ً  االدووليیة االعاملة في ددوولة ااإلماررااتت سوقق أأبوظظبي االعالمي. وونسعى لإلستفاددةة في جهھوددنا لتطويیر  ووخاررجهھا سيیبقيیانن جزأأً مهھما

ً لمتطلباتهھم  من االخبرااتت االوااسعة وواالمعرفة االعميیقة للمؤسساتت االماليیة االدووليیة االمحليیة وواالعالميیة٬، بما يیضمن نمو االسوقق ووفقا
ىى تطلعاتهھم٬، وونعتزمم إإططالقق االخطوةة االثانيیة ووااألخيیرةة من االمحاددثاتت وواالمشاووررااتت وواالتي تعرفف ووبما يیرتقي إإلى مستو

ً ووررااتت االمفتوحة مع االسوقق االمالي بالمشا ."قريیبا  
 

في قطاعع بهھ أأساسي ووشريیك موثوقق  مساهھھھمكتهھا االراائدةة خاللل االعقودد ااألرربعة االماضيیة مكان إإماررةة أأبوظظبي ررسختهھھھذاا ووقد 
ووتعتبر مشارركة هھھھذهه االمؤسساتت االمرموقة ضمن االلجنة ااالستشارريیة لسوقق أأبوظظبي . االصعيید االعالمياالخدماتت االماليیة على 

ً بأنن وواالعالمي دداللة جليیّة على االعالقة وواالشرااكة االقويیة االتي تجمع بيین إإماررةة أأبوظظبي  االمؤسساتت االماليیة االعالميیة٬، علما
ضمامم إإلى سوقق أأبوظظبي االعالمي في االمستقبل.مشارركة هھھھذهه االمؤسساتت في االلجنة ال يیعني بالضرووررةة عزمهھا ااالن  

 
تتماشى مع  ٬،ووعند ااكتمالل تأسيیسهھ وومباشرةة أأعمالهھ٬، سيیتمتع سوقق أأبوظظبي االعالمي بأططر تنظيیميیة ووقانونيیة ووااضحة ووشفافة

أأررقى االمعايیيیر االدووليیة االمتبعة لدىى االمرااكز االماليیة ااألخرىى االراائدةة عالميیاً.  


