
سوق أبوظبي  مكتب جديد في بافتتاح    في الشرق األوسط وشمال افريقيا حضورها  وسع  علن عن ت ت   تينيو

 في الرياض ودبي والدوحة وأبوظبي    خبير   100  أكثر من   ضملي فريقها    وتعزز  العاملي 
 

 

اليوم عن توسبببيع أعمالها في من قة  ،العاملية للرؤسبببال التنيينيي  ات ، شبببركة اشسببب شبببار تينيو  أعلنت – 2022  سببمتم ر   19  ، نيويوركو أبوظبي  

 حالي تينيواإلمارات العربية املتحدة. تمتلك  دولة الشبرق األوسبط وشبمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد في سبوق أبوظبي العاملي في 
 
  40أكثر من  ا

 مكتب
 
 واآل  في أبوظبي. ،في الرياض ودبي والدوحة خبير 100يضم أكثر من عمل وفريق  في املن قة أربعة مكاتب تشمل ،حول العالم  ا

 

جموعة واسببببببببببببعة من العم ل  مل اتهاخدمتقدم سببببببببببببنوات و   10فريقيا منن أكثر من أفي من قة الشببببببببببببرق األوسببببببببببببط وشببببببببببببمال   مكاتبها تينيو افتتحت

املالية   سبب شبباراتوع قات املسبب رمرين واش  ل املؤسببيبب ي اشسبب شببارات اشسببيراتيالية واشت ببا تينيوويشببمل ن اق خدمات  اإلقليميي  والدوليي . 

على    ةاملتكامله املجموعة من ال دمات  ركز هنوت.  والكوادر المشببببببريةوإعادة الهيكلة واشسبببببب شببببببارات اإلدارية، واشسبببببب شببببببارات املتعلقة بامل ا ر 

مع   لعم اللتغلب على التحديات املعقدة التي يواجها في ا اهالعاملية واتسبببببببببام ن اق خدمات ة الشبببببببببركة  اشسبببببببببتيادة من خ ر مع  ،عم ئنامت لبات  

 .على مستوى العالم سعة من كبار املس شاريناشبكة و  بدعم على تقديم الحلول ال زمةاليركيز  

 

. هنا العامفي وقت سببببابق من   بتعيي  ماثيو وايلد وإيلي فاخوريوشببببمال افريقيا  اشسبببب شببببارية املالية في الشببببرق األوسببببط  خدماتها  تينيوأ لقت 

 تينيووعينت أبوظبي ودبي والرياض.  منها متخ ببببب بببببي  في اشسببببب شبببببارات املالية الى هنا اليريق سبببببريع النمو في مواقع متعددة تينيوكما ضبببببمت 

 أيضبب 
 
 شببغل تيم سببابقوقد .  والتنيينية في املن قة  سبب شببارات اإلداريةفريق اش لقيادة تيم بييرز    ا

 
 شببارات مناصببب قيادية مختلية في شببراات اسبب  ا

 ."أوليير وايما  "و  "كيرني"و "آرثر دي ليتل"عاملية مرل 

 

 وتعليقب 
 
 نمو  تينيوحققبت  : "تينيوالرئيس التنييبني لشبببببببببببببركبة    ،قبال بول كيري   ،في أبوظبي  تينيوعلى افتتباح مكتبب   ا

 
 اسبببببببببببببت نبائيب   ا

 
اإلمبارات  دولبة  في   ا

 عم ئناال زم لتقديم املزيد من الدعم  نت لع لفريقيا على مدى السببببنوات العشببببر املاضببببية.  أالعربية املتحدة ومن قة الشببببرق األوسببببط وشببببمال  

  يبب ياشسبب شببارات اشسببيراتيالية واشت ببال املؤسبب و املالية   سبب شبباراتواش قريقنا من املتخ بب ببي  في املن قة وتعزيز في حضببورنا توسببيع  من خ ل  

 ". والكوادر المشريةواشس شارات اإلدارية، واشس شارات املتعلقة بامل ا ر 

 

بانضمام تينيو، شركة  "يسعدنا اليرحيب  وقال ظاهر بن ظاهر املهيري، الرئيس التنييني لسل ة ال سجيل في سوق أبوظبي العاملي:

من ة قوية وموثوقة للمؤسسات   أبوظبي العاملي. يقدم سوق أبوظبي العاملياشس شارات العاملية الرائدة، الى مالتمع األعمال املزدهر في سوق 

  تينيووجود العاملية الراغبة في الوصول الى األسواق الناشئة في من قة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومحي ها. ونحن على ثقة تامة من أ  

إعادة الهيكلة اشس شارات املالية و  ماتها املتكاملة في مالاشتللسوق املالي من خ ل خدقدم اضافة نوعية يسوف أبوظبي العاملي في 

واشس شارات املتعلقة بإدارة امل ا ر، كما ستؤهلها هنه ال  وة لتوسعة ن اق عملها   اشس شارات اشسيراتيالية واشت ال املؤسي ي و 

أفضل مناخ مواتي لنتمكن من تقديم املتنامي مالتمع األعمال نعمل ب ورة متواصلة على اس باق احتياجات  ب ورة أك ر في املن قة.

 على مواصلة اشزدهار والنمو".  ودعمهالألعمال 

 

اإلمارات العربية املتحدة ومن قة   دولة فيبحضور قوي تينيو  تحظىمن جانبه، قال نيكوشس ماكدونا، رئيس شركة تينيو الشرق األوسط: "

 و  . الشرق األوسط وشمال أفريقيا منن أكثر من عشر سنوات
 
 كبيرا

 
ع قات وثيقة ومرمرة مع عدد من   قمنا بتأسيسشهدنا خ لها نموا

ب ورة  املن قة في شركة ال لتعزيز حضور اإلمارات العربية املتحدة بوابة فريدة دولة فرت املؤسسات العامة وال اصة والحكومية الرائدة. و 

   الى جانب فرقنا في دبي وأبو ظبي.ة، والرياض والدوح فية تناميفرقنا املمن خ ل  أوسع

 

 في الرياض والدوحة، اضافة الى فريقي دبي وأبوظبي. سيعزز هنا املكتب الجديد أعمالنا في املن قة وفريقنا اإلقليمي ال
 
ني حيث أسست فرقا

 ." خبير، مع زيادة اس رماراتنا وتسريع نمو خدماتنا املتكاملة املتيردة 100يضم أكثر من 

 



على تمكي  اشبتكار من خ ل تسبببببببببببريع األعمال وتعزيز النمو اشقت بببببببببببادي في    ،املركز املالي الدولي الرائد في أبوظبي  ،سبببببببببببوق أبوظبي العاملييعمل  

  ، وتعدهكتار  114تمتد على مسباحة اجمالية تبل   التي  جزيرة املاريهمن قة دارة يشبرف السبوق على او دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها.  

من خ ل منظومة راسببب ة يدعم الشبببراات   ، حيثألعماللرواد اوجهة دولية ميضبببلة  ويعت ر السبببوق أبوظبي. ة في تالاريالية والاملاملن قة  قلب  

شراات البنوك و  منها  لعديد من الشراات واملؤسسات الرائدة في العالما  ويضم السوق . العام اإلنالليزي يعتمد على القانو   مت ور إ ار عمل  و 

 عن العديد من الشببراات ال ببناعية الرائدة.   ،األصببول والشببراات التالارية وشببراات ال دمات املهنيةادارة 
 
واك سببب السببوق مكانة كبيرة فضبب 

للنمو اشقت ببببببببببادي والتنويع في أبوظبي  ةحيز وامللألعمال منظومته الداعمة بيضببببببببببل   ،2015عام المنن افتتاحه للعمل في على مسببببببببببتوى العالم  

 ودولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام.

 

 

 -انتهى -

 تينيو:نبنة عن 

 للقيام بمبادرات مهمة من أجل مستقبل أف
 
 ضل."تينيو" هي شركة اس شارات عاملية للرؤسال التنيينيي . وت شارك تينيو مع عم ئها عامليا

 

الحلول ألكثر  بتقديم  ا هسببببببباعد عم ئ وت ،ا ال مسبببببببة على أسببببببباس مسبببببببتقل أو متكامله خدمات اسببببببب شبببببببارية ع ر ق اعات أعمالالشبببببببركة  قدم وت

 
 
   الواسببعة من كبار املسبب شببارين. تهاا العاملي وشبببكه فريقمن خ ل   اليرص والتحديات تعقيدا

 
   وتضببم قائمة عم ل تينيو عددا

 
من شببراات    كبيرا

ا اشسبببب شببببارية الواسبببع  هويشببببمل ن اق خدمات  ،خرى األ ؤسببببسببببات العاملية  العديد من امل، اضببببافة الى 100وشببببراات مؤشببببر فوتيبببب ي   100فورتشببببن  

ملادية  ر ااشت باشت اشسبيراتيالية وع قات املسب رمرين واملعام ت املالية وإعادة الهيكلة واشسب شبارات اإلدارية، واشسب شبارات املتعلقة بامل ا

والسبببببي رانية، اضبببببافة الى الت بببببميم التنظيمي، والبحث عن أعضبببببال مالالس اإلدارة والتنيينيي ، اضبببببافة الى اشسببببب شبببببارات املتعلقة بالشبببببؤو  

ة  اي الجيوسبببببياسبببببية والحكومية وحوكمة الشبببببراات واملعايير املتعلقة باشسببببب رمار املرالي للبيئة واملجتمع والحوكمة، واشسببببب شبببببارات املتعلقة برع

 أهداف التنوم واملساواة والشمول.

 

 أكثر من 
 
 حول العالم. 40موظف موزعي  على  1,500لدى الشركة حاليا

 
 مكتبا

 

يببببببر ببببببى   املببببببعببببببلببببببومبببببببات،  مببببببن  مببببببع  لببببببلببببببمببببببزيبببببببد  تببببببيببببببنببببببيببببببو  الببببببتببببببواصبببببببببببببببببببل  مببببببباكبببببببدونبببببببا،  األوسببببببببببببببببببط)نببببببيببببببكببببببوشس  اإللببببببكببببببيببببببرونببببببي الشببببببببببببببببببرق  البببببب ببببببريبببببببد  عبببببب ببببببر   ،)

nicholas.mcdonagh@teneo.com 

 

 

 :نبنة عن سوق أبوظبي العاملي

 له، في  
 
س السبببببببببببوق املالي  2015أكتوبر  21افُتتح سبببببببببببوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الني يتخن من عاصبببببببببببمة دولة اإلمارات مقرا . وتأسبببببببببببا

سببببببببببببب 
ُ
هم في ترسبببببببببببببيي مكبانبة أبوظبي كمركز عباملي رائبد للتمويل  بموجبب مرسبببببببببببببوم اتحبادي مهبدف توفير منظومبة مباليبة متكباملبة وواسبببببببببببببعبة الن باق ت

 .فريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحال العالمأومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل اسيراتيالية بي  اشقت ادات املتنامية في الشرق األوسط و 

 

مارة أبوظبي والتي تشبببببببببمل ال دمات امل بببببببببرفية  وترتكز اسبببببببببيراتيالية سبببببببببوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقال القوة الرئيسبببببببببية التي تمتلكها ا

سببل ات  ث ثال اصببة وإدارة الثروات وإدارة األصببول وتداول املشببتقات املالية والسببلع واشبتكار املالي واشسببتدامة. ويضببم سببوق أبوظبي العاملي 

 على    مسببتقلة هي محاكم سببوق أبوظبي العاملي وسببل ة تنظيم ال دمات املالية وسببل ة ال سببجيل كما يشببرف
 
 دوليا

 
 ماليا

 
السببوق باعتباره مركزا

 .كم مربع( 14,1هكتار ) 114ادارة جزيرة املاريه، وهي من قة مالية حرة تمتد على مساحة اجمالية تبل  

 

العمل واشبتكار ويليزم سببببببوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكي  املؤسببببببسببببببات املالية وغير املالية والشببببببراات والكيانات املسببببببجلة في السببببببوق ملواصببببببلة  

والنالاح والنمو ضبببببببمن ا ار تنظيمي دولي قائم على القانو  العام. وقد ح بببببببل السبببببببوق منن تأسبببببببيسبببببببه على جائزة "أفضبببببببل مركز مالي للعام في  

 ملبادراته ومسببببببببباهماته الياعلة في الق ام املالي وأسبببببببببواق رأس امل
 
ال في  من قة الشبببببببببرق األوسبببببببببط وشبببببببببمال أفريقيا" ألربع سبببببببببنوات متتالية تقديرا

 *.املن قة

mailto:nicholas.mcdonagh@teneo.com


 

أو متابعة صبببببببببببيحاته على من بببببببببببات التواصبببببببببببل   www.adgm.com ملزيد من املعلومات عن سبببببببببببوق أبوظبي العاملي، ير ى زيارة املوقع اإللكيروني

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@": و"لينكد ا   adglobalmarket@م":اشجتمالي "تويير" و"انستالرا
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