
 

 

 

 

 

 

 لتعزيز أعمالها في الإمارات والشرق الأوسط

في سوق أبوظبي  الجديدة مكاتبها فرع تفتتح"نورثرن ترست" 

 العالمي

 
"نورثرن ترست"، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الثروات  افتتحت: 2017مايو  24أبوظبي، 

والأصول والصناديق وتقديم الحلول المصرفية، فرع مكاتبها الجديدة في سوق أبوظبي العالمي، 

ها في تركيز أعماللاستراتيجية ة المركز المالي الدولي في أبوظبي، وذلك في إطار مواصلة الشرك

 عملائها في المنطقة. دولة الإمارات وخدمة مختلف

 

، بموجب شروط 2008وستقوم "نورثرن ترست"، التي افتتحت أول مكتب تمثيلي في أبوظبي عام 

ترخيص فرعها الجديد في سوق أبوظبي العالمي، بتقديم مجموعة من الخدمات تشمل حلول 

لشرق اوخدمات وإدارة الأصول بشكل مباشر للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في 

 الأوسط.

 

 تريسا باركر، الرئيس التنفيذي لشركة "نورثرن ترست" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:وقال 

يؤكد تأسيس فرع جديد للشركة في سوق أبوظبي العالمي على التزامنا المستمر تجاه خدمة "

أبوظبي ومختلف مناطق الشرق الأوسط. ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة تنظيمية محلية رائدة 

نمو أعمالنا بشكل استراتيجي وتعزيز عقودنا الحالية لحقوق  لدعموعدد من الشركاء في المنطقة 

 ز".الامتيا

 

: "لدينا تاريخ طويل ومميز في وأوضح روبرت فريزر، رئيس "نورثرن ترست" في الشرق الأوسط

خدمة عملائنا في المنطقة. ونتطلع لاستمرار تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي في المنطقة 

، لالمالية الحرة، كما نرى العديد من الفرص المتاحة جراء تقديم خدماتنا المؤسسية لمديري الأصو

 الثروة السيادية، والثروات العائلية على امتداد المنطقة". وصناديق

 

من جانبه، رحب ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي 

، بانضمام شركة "نورثرن ترست" لسوق أبوظبي العالمي، مؤكداً أن تواجد الشركة التي العالمي

قيمة لمجتمع شركات إدارة  ورائدة في القطاع المالي سيشكل اضافةً توصف بكونها عالمية 

 ،وخدمات الأصول في أبوظبي، وسيسهم في دعم تلبية الاحتياجات الحيوية لفئات المستثمرين

مشيراً إلى أن بناء سوق أبوظبي العالمي لعلاقات ناجحة مع مؤسسات وشركاء مميزين مثل 

 لتعزيز مكانة السوق كمركز مالي دولي رائد."نورثرن ترست" يعد توجهاً هاماً 

 



 

 

 

 

 

يذكر أن "نورثرن ترست" تمتلك مكتبين في الشرق الأوسط في كل من أبوظبي والعاصمة 

عاماً، حيث  30السعودية الرياض، وهي مستمرة في خدمة عملائها في المنطقة منذ أكثر من 

مليار دولار أمريكي  100وز الـ في الشرق الأوسط ليتجا الشركة حجم الأصول التي تديرها تنامى

 .2016في عام 

 

 -انتهى  -

 
 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 :عن "نورثرن ترست" نبذة

الثروات، وخدمات  ( هي شركة رائدة في مجال إدارة Nasdaq:NTRS"نورثرن ترست" )المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز 

للشركات والمؤسسات والأسر والأفراد الأثرياء في جميع أنحاء العالم. تأسست الأصول، وإدارة الصناديق، والحلول المصرفية 

ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية  19في  وتملك شركة "نورثرن ترست" اليوم مكاتب وفروع  1889الشركة في شيكاغو عام 

قيمة وبلغت ، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فرًعا دوليًا في كندا، وأوروبا، والشرق الأوسط 22والعاصمة واشنطن، فضلاً عن 

فيما بلغت الأصول التي  ،تريليون دولار أمريكي 7.1، 2017مارس  31بحلول مجموع الأصول المودعة لدى شركة "نورثرن ترست" 

في سوق  شركاتمكانة متميزة بين كبريات العاماً،  125أكثر من واحتلت الشركة على مدار  دولار أمريكي. ترليونتديرها الشركة 

حول  يلمن التفاص للمزيدالمال لخدماتها الاستثنائية وخبراتها المالية ونزاهتها المهنية والإبداع في تقديم الحلول العملية. 

 .NorthernTrustعبر تويتر على @ متابعة الشركةأو  northerntrust.comالإلكتروني  الموقعزيارة  الشركة، الرجاء

 

الولايات المتحدة الأمريكية، شركة  60603و، إلينوي غساوث لا سال، شيكا 50المكتب الرئيسي: شارع شركة "نورثرن ترست"، 

محدودة المسؤولية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على المعلومات القانونية والتنظيمية العالمية عبر الرابط 

 .http://www.northerntrust.com/disclosures التالي

 

 للمعلومات الصحفية، الرجاء التواصل مع:

 كاميليا جرين

+44 (0) 207 982 2176 

Camilla_Greene@ntrs.com 

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أكتوبر من  21لممارسة الأعمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي  .2015عام 

العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في 

أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد قلب 

 الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدم

سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر 

 تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

شط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وين

وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، 

 وفقاً لاحتياجات السوق.

 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.northerntrust.com%2Fdisclosures&esheet=51345857&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.northerntrust.com%2Fdisclosures&index=1&md5=0aa490102f97e57ba358c4d623b2bfcc
mailto:Camilla_Greene@ntrs.com


 

 

 

 

 

كلم  1.14هكتار ) 114لمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العا

مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج 

ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات  الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"،

مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق 

 في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 

 سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي. ويذكر بأن

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 محمد الشعالي راشد

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:

 

 

http://www.adgm.com/
mailto:rashid.shaali@adgm.com
mailto:mirna.hijazi@adgm.com

