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 ًمركز دبي المالي العالمي يفتح آفاقا
شرقجديدة لمستقبل مالي م ُ 

 مع 2017 المصارف والتأمين وسوق دبي المالي، جميعها عالمات إيجابية في عام أظهرآداء
هيد مركز دبي المالي العالمي للطريق نحو النجاح المالي المستقبلي.تم

لميلعااليلماابيدـزكـمر2

—لميلعااـيلـلمااـيبـدكزمر ليةلمااكزالمراحدأهو 
فضعاأثةبثالحجمهةديالزخططيمالعال يف دةرائال ُ 

 ً:لياحايضمهوو.2024معالـوبحلـ

سجلةمنشطةكةـرشـ1.800• ُ 

مختصظفمو22.000•

ـطسـوألاقـرلشـامنطقةءجارأمختلففيمنصة •
:لــياسـآبجنوويقيافرأو
رستثماالافةصير>
ذاستحوالاومجلدا>
يةرلتجاافةلصيرا>
يعرللمشابتكرلمايللتموا> ُ
يقرلتواتشمل>
ولاألصب ومدعمال لويمتال>

 دوالر اريلم
يكيمرأ 3.55

 2017 امعيف ولاألص يـالمإج
 )2016 امعنع%15ـبةبنسـةديابز(

لمئةبا12بنسبةلميةلعااتكالشراتسجيلتفعرا
ي:اآلتكةوزعم،1,853لىإـلليصـ

سطوألاقـرلشـامنلمئةبا36•
باوروأمنـةلمئـبا33•
ـياسـآمنلمئةبا11•
يكيةمرألاةلمتحداتيااللوامنـةلمئـبا10•
رىأخ دول نم ةـئمالب10•

درائ الموأع المزركميـدب1

 يدب )*GFCI(لميةلعااليةلمااكزالمراـرشـمؤّفصن
ليةلمااكزالمرابينمنًلمياعا15ـةتبـلمراـيفـ

تبةلمرامنتصعدحيث (لملعااـيفـةـدئـالرا
قعالمواجميععلىقةمتفو،)2017مـاعــيفـ18

 .ىخرألالخليجيةا

 ـبتمبرسـفيردلصاا،)GFCI(لميةلعااليةلمااكزالمراـرشـمؤ*

 من110ـيةفسـتناوبيةذجاىـتولمسـتقييمعنةرعباهو،2018

 حيث،15 ةبترماليفيدبّفصنقدولملعاالـوحــةليـلمااـزكـالمرا

 ينلبحراو34 ةدوحوال ،26تبةلمرافيظبيبوأـىعلــيبـدـتقـتفو

 69. اضريوال59

GFCIتبةلمرافي 

15

ليةلمااتلتقنياا3

علنأ،2017فمبرنوـيفـ
لميلعااليلماابيدكزمر
 100بقيمةقوصندقطالإـنعـ

تكاـرللشـيكيمرأرالودنمليو
ليةلمااتلتقنياالمجافيـئةشـلناا

جيالولتكنواههذيرتطويعـرتسـجلأمن
حلةمرمنشئةلنااتكاـرلشـافيرـتثماسـالالخالمن

 :لنمواحلةمرلىإـةنـلحضاا

تطلبا100منكثرأـىتلقـ •
ةدول32منكثرأـنمـ •
جنبلىإ ًجنباللعملئينهاـحشـمر11رختيااتم •

لج ُعاتةال ّفعلحلوءـانشـإلليةلمااتـاسسـلمؤامع
ليةلمااتمالخداعةصنافيميةلمتنااتـاجـحتياالا

 .لمنطقةافي
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