خليفة يصدر قانونا بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي لالستثمار
أبوظبي 21 ،مارس ( 2018وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" ،بصفته
ً
ً
حاكما إلمارة أبوظبي قانونا بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي لالستثمار ،يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي لالستثمار إلى
مجموعة شركة مبادلة لالستثمار .
وبهذا الصدد ،قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة لالستثمار؛ "إن إعادة تنظيم مجلس أبوظبي
ً
لالستثمار من خالل ضمه إلى مجموعة شركة مبادلة لالستثمار يأتي تماشيا مع جهود حكومة أبوظبي لتسريع وتيرة التنوع
االقتصادي في دولة اإلمارات العربية املتحدة .وإن من شأن إعادة التنظيم خلق شركة استثمارية تتمتع بنطاق استثماري
وجغرافي متنوع وواسع ،وكفاءات بشرية متميزة األمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرة الدولة على التنافس التجاري
واالستثماري على الصعيد الدولي".
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،ونائب مجلس إدارة شركة
مبادلة لالستثمار؛ "يتمتع مجلس أبوظبي لالستثمار بسجل حافل من النجاحات في مجال االستثمار وتحقيق العوائد
املالية واملساهمة في عملية التنوع االقتصادي إلمارة أبوظبي ،كما تتميز شركة مبادلة لالستثمار باستثمارات متنوعة في
قطاعات متعددة منتشرة حول العالم ،وإن من شأن ضم مجلس أبوظبي لالستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة لالستثمار
ً
عامليا".
ً
دعم جهود أبوظبي الرامية إلى خلق شركات استثمارية كبيرة يمكنها التنافس
كما نص القانون الجديد على أن يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة لالستثمار مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي لالستثمار.

 كما سيستمر سعادة عيس ى محمد السويدي بإدارة.وستستمر االدارة العليا في مجلس أبوظبي لالستثمار بإدارة املجلس
مجلس أبوظبي لالستثمار كرئيس تنفيذي للمجلس يتبع إلى معالي خلدون خليفة املبارك العضو املنتدب والرئيس
.التنفيذي ملجموعة مبادلة

UAE President issues law restructuring Abu Dhabi Investment Council (ADIC)

Abu Dhabi, March 21, 2018 (WAM) -- President His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan has issued, in his capacity as Ruler of Abu Dhabi, a law
restructuring Abu Dhabi Investment Council (ADIC) whereby it will become part of
the Mubadala Investment Company group.
In this regard, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Chairman
of the Abu Dhabi Executive Council, and Chairman of the Mubadala Investment
Company Board of Directors, said; “ADIC becoming part of the Mubadala Group is
yet another step in Abu Dhabi’s efforts to accelerate the diversification of the
UAE’s economy. With an investment vehicle of significant scale, world-class talent
and wide geographical reach, we enhance the country’s competitive position”.

HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister of the United
Arab Emirates, Minister of Presidential Affairs and Vice-Chairman of the
Mubadala Investment Company Board of Directors, said: “Bringing the Abu Dhabi
Investment Council under the Mubadala Group is in line with Abu Dhabi’s efforts
to create world-class investment vehicles of scale. ADIC has a strong history of
investment, diversification and financial return, and will build on its record of
creating value as part of the Mubadala Group, which is one of Abu Dhabi’s most
respected and recognized global institutions.”

Under the new law, the Mubadala Investment Company Board of Directors will
now become the Board of Directors for the Abu Dhabi Investment Council.

The senior leadership of ADIC will continue to manage the Council. HE Eissa
Mohammed al Suwaidi will continue to lead the organization as its Chief Executive
Officer, and will report to Mubadala Group CEO and Managing Director HE
Khaldoon Khalifa al Mubarak.

