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افتتحت 6	كة "أبردين" �)دارة ا��صول اليوم مكاتبها في سوق : : : : 2016201620162016نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر     16161616أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، 
أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي. وتعد "أبردين" أول 6	كة عالمية �)دارة 
ا��صول يتم تسجيلها في سوق أبوظبي العالمي، كما تدعم المكاتب الجديدة قاعدة العم<=ء 

  عاماً.  20غيلية المتميزة في المنطقة منذ أكثر من الواسعة لل
	كة، وتعزز مكانتها التش
  

وتقدم "أبردين" كمدير أصول عالمي، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تغطي 
مجا�=ت التخطيط ا�=ستراتيجي فيما يتصل بالسندات، وا��سهم، والعقارات، وا�=ستثمارات 

ارة منتجات ا��صول المتعددة، والمحافظ البديلة والكمية. وتتمتع ال
	كة بخبرات واسعة في إد
المتوافقة مع ال
	يعة ا�)س<=مية. وتشمل قائمة المنتجات التي تتوقع ال
	كة أن تحظى بطلب 
كبير من عم<=ئها في ال
	ق ا��وسط وشمال أفريقيا، الملكية المبا6	ة، وا��سهم ا�)س<=مية، 

  ديون ا��سواق الناشئة. وعائدات ا��صول المتعددة، والسندات الهندية، ومنتجات 
  

وسيضم الفريق ا�)داري للمكتب الجديد ل
	كة "أبردين" في سوق أبوظبي العالمي كل من 
أندرو بول، كمسؤول تنفيذي أول ل
	كة "أبردين" ال
	ق ا��وسط �)دارة ا��صول المحدودة، 

وشغل مؤخراً ، 2002ولو[\ درابر، مدير أول تطوير ا��عمال. وكان أندرو انضم لل
	كة في عام 
منصب رئيس ا�=ستراتيجية للمجموعة في قسم التوزيع، أما لو[\ فتعمل في ال
	كة منذ عام 

، وتولت تسويق ال
	كة في ا��سواق الدولية لمدة سبع سنوات. وسيعمل الفريق ا�)داري 2007
من مكاتب ال
	كة في أبوظبي مع رفع التقارير لنيجل نورمان، رئيس "أبردين" في ال
	ق 

  �وسط وأفريقيا المتواجد في مقر ال
	كة في لندن. ا�
  

"حظيت منطقة ال
	ق ا��وسط  وقال مارتن غيلبرت، الرئيس التنفيذي ل
	كة "أبردين":وقال مارتن غيلبرت، الرئيس التنفيذي ل
	كة "أبردين":وقال مارتن غيلبرت، الرئيس التنفيذي ل
	كة "أبردين":وقال مارتن غيلبرت، الرئيس التنفيذي ل
	كة "أبردين":
باهتمامنا على مدى سنوات طويلة كأحد ا��سواق الهامة، ويشكل افتتاح مكاتبنا الجديدة في 
أبوظبي خطوة تعكس توجهاتنا القادمة لتعزيز خدماتنا في المنطقة. ولدينا حالياً العديد من 

البنية ا�=قتصادية  الع<=قات المتميزة مع مجموعة من العم<=ء في المنطقة، كما نثق بأن
للمنطقة ستسهم في خلق فرص متنوعة لمدراء الصناديق خ<=ل السنوات القادمة. ونحن على 
ثقة بأن فريق عملنا المتواجد في أبوظبي سيساهم في تطوير أعمالنا وتوسيع شبكة عم<=ئنا 

  في المنطقة".
  

"يؤكد  ي العالمي:ي العالمي:ي العالمي:ي العالمي:من جانبه، قال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبمن جانبه، قال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبمن جانبه، قال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبمن جانبه، قال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظب
انضمام "أبردين" لعائلة ال
	كات والمؤسسات المالية العاملة في سوق أبوظبي العالمي، على 

عمل السوق، وفي أهمية المنطقة وما تحظى به  بيئةالثقة الكبيرة لل
	كة وفريق عملها في 
ابة هامة من فرص متعددة للنمو". مضيفاً أن أبوظبي طالما شكلت حلقة وصل استراتيجية وبو



 

للمستثمرين العالميين الساعين �=قتناص فرص النمو المتاحة في المنطقة، موضحاً أن الموقع 
المميز ��بوظبي وما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، ومنظومة مطارات واتصا�=ت حديثة، 

  عزز من جاذبيتها كمركز متنامي ل<�نشطة المالية والتجارية.  
  

وظبي العالمي يعد مركزاً لمجموعة من ا��نشطة المالية في وأوضح الصايغ أن سوق أب
قطاعات المصارف ا�=ستثمارية العالمية، وإدارة ا��صول، وا��وراق المالية، وp	ف العم<=ت 
ا��جنبية، وإدارة الثروات وغيرها من ا��نشطة، مؤكداً أن سوق أبوظبي العالمي يساهم عبر 

مة، في دعم خطط أبوظبي باستقطاب أبرز ال
	كات توفير بيئة عمل حيوية ومنصة مالية منظ
العالمية مثل "أبردين" لتأسيس مكاتبها في المدينة بما يعزز مكانتها كمركز مالي دولي، 
مشدداً على التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة العمل لتوفير مجتمع أعمال شامل 

تلف قطاعات ا��عمال ومتكامل يلبي كافة احتياجات وتطلعات المؤسسات المالية ومخ
  المحلية والعالمية ل<=ستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق نمو وازدهار ا��عمال.

  
: "نهنئ 6	كة "أبردين" �)دارة وقال رتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات الماليةوقال رتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات الماليةوقال رتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات الماليةوقال رتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية

عبر ا��صول على افتتاح مكتبهم الجديد في سوق أبوظبي العالمي، ويسعدنا دعم ال
	كة 
منصتنا المتكاملة لتمكينهم من تحقيق أهدافهم المنشودة في المنطقة، كما نتطلع نحو بناء 
ع<=قة 6	اكة متميزة وتعاون وثيق مع "أبردين" وكافة ال
	كات الجديدة المنضمة لمجتمع عمل 

  سوق أبوظبي العالمي".
  

مالي دولي وهيئة  وأضاف: "سيعمل سوق أبوظبي العالمي دوماً، انط<=قاً من موقعه كمركز
تنظيمية معترف بها، على توفير منصة عمل منظمة تتمتع بالكفاءة العالية والشفافية التامة، 
وتتيح لكافة قطاعات ا��عمال العمل بالقرب من عم<=ئهم وتلبية مختلف احتياجاتهم. ونحن 

أبوظبي نتطلع للقيمة التي ستضيفها "أبردين" لمجتمع ا��عمال الحيوي والمتنوع في سوق 
  العالمي".

  
  - انتهى  - 

  
        م<=حظات للسادة المحررين:م<=حظات للسادة المحررين:م<=حظات للسادة المحررين:م<=حظات للسادة المحررين:

        
        6	كة "أبردين" �)دارة ا��صول:6	كة "أبردين" �)دارة ا��صول:6	كة "أبردين" �)دارة ا��صول:6	كة "أبردين" �)دارة ا��صول:نبذة عن نبذة عن نبذة عن نبذة عن 

تعد 6	كة "أبردين" أحد أكبر خمسة 6	كات أوروبية متخصصة في إدارة ا��صول العالمية. وتتمثل رؤية ال
	كة في أن تصبح 
6	يك ا��عمال ا��كثر ثقة عالمياً. ولدى ال
	كة محاور تركيز محددة تتصل بإدارة ا��صول تشمل ا��سهم، والدخل الثابت، 

تلتزم ال
	كة بتقديم كافة منتجاتها وخدماتها وفق نهج استثماري مبا6	 وواضح والمحافظ العقارية والمتعددة ا��صول. و
في إدارة  2016يونيو  30يوظف ا��بحاث المكثفة والرؤية بعيدة المدى لتحقيق أهدف ال
	كة. ونجحت ال
	كة حتى تاريخ 

ين. للمزيد من المعلومات حول مليار دو�=ر أمريكي بالنيابة عن مؤسسات استثمارية ومستثمرين مستقل 402أصول بحجم 
  ، أو التواصل مع:asset.ae-www.aberdeenال
	كة، الرجاء زيارة الموقع ا�)لكتروني: 

  6323 7463 20(0) 44+جيمس ثورنيلي: 
  

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
أكتوبر  21الدولي في عاصمة دولة ا�)مارات، أبوابه لممارسة ا��عمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي  فتح

وجاء إط<=ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا�)مارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع  .2015من عام 
سوق، من خ<=ل موقعه المالي العالمي. كما يشّكل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا�=قتصادية، حيث يلعب ال

ا�=ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد ل<�عمال 
 والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا�=قتصادات المتنامية في ال
	ق ا��وسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

 



 

ث<=ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي ومن خ<=ل سلطاته المستقلة ال
العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من ال
	كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

قواعدها من القانون ال�	ائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ت
	يعية تستمد 
 ا�)نجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ث<=ثة مجا�=ت رئيسية، هي: الخدمات الم�	فية الخاصة، وإدارة الثروات، 
وإدارة ا��صول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط<=ق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، 

 �=حتياجات السوق. وفقاً 
كلم  1.14هكتار ( 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج 
كية للمستشفى التخص�\ "كليف<=ند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات الو�=يات المتحدة ا��مري

مكتبية من الدرجة ا��ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية وا�=قتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه 
 هة حيوية في العاصمة أبوظبي.المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوج

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.
   www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا�)لكتروني

  
  ل<=ستفسارات ا�)ع<=مية، يرجى التواصل مع:ل<=ستفسارات ا�)ع<=مية، يرجى التواصل مع:ل<=ستفسارات ا�)ع<=مية، يرجى التواصل مع:ل<=ستفسارات ا�)ع<=مية، يرجى التواصل مع:

  راشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعالي
  888 3338 2 971+   رقم الهاتف:

  mom.cdga@rashid.shaali البريد ا�)لكتروني:
    

  ميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازي
  888 3338 2 971+   رقم الهاتف:

     mocm.dg@amirna.hijazi البريد ا�)لكتروني:

 
  

 
 

 

 

 


