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 بيان صحفي 

 
 بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي 

 " ي وظب ب "سولت أ   عالميا    مؤتمر الفكر الرائد انطلاق  
 

 يقام المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط   •

نخبة من المتحدثين: الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل   •

والجنرال جون إف. كيلي، الرئيس الأسبق لموظفي  للبحوث والدراسات الإسلامية و 

 البيت الأبيض و وماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق 

 

، المنتدى الفكري مؤتمر "سولت "ينطلق  : 2019ديسمبر    08  دولة الإمارات العربية المتحدةـ،  أبوظبي، 

. 2019ديسمبر  11ويستمر حتى  في أبوظبي  في قصر الإماراتديسمبر  9الإثنين الرائد عالميا ، اليوم 

لمناقشة فرص خبير عالمي  1000يعد المؤتمر الحدث الأول من نوعه في المنطقة ويجمع أكثر من 

، حيث يقام في شراكة استراتيجية مع التعاون في القطاعات المالية والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية

 أبوظبي والحائز على جوائز عدة.سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في 

معالي/ أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي  وتعليقا  على الحدث، صرح 

قائلا : "تسهم البيئة الاقتصادية المتكاملة والاستقرار السياسي في تعزيز مكانة الدولة كوجهة   العالمي 

 للشرق والغرب، عها الاستراتيجي المتوسطبفضل موقحيث تجذب أبوظبي،  ،استثمارية عالمية

النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة وتوفر بيئة أعمال متكاملة تتيح 

نافذة سيفتح مؤتمر "سولت أبوظبي"  إنني على يقين بأنوللمستثمرين والشركات توسيع أعمالهم. 

لى عطلاع على ما تقدمه أبوظبي والدولة من فرص جديدة للشركات العالمية وصناع السياسة للا

  المدى الطويل."

على توسعة قاعدة المشاركين وتنويع لذي انطلق منذ أكثر من عشر سنوات، اؤتمر "سولت" يحرص م

وذلك تماشيا  مع التطور  التقليديحتى لا تنحصر على الاستثمار البديل  المواضيع التي يطرحها

سيناقش مؤتمر سولـت أبوظبي مواضيع ، لذلك المستمر الذي يشهده قطاع الأعمال حول العالم

عدة منها مستقبل الشركات العالمية والفرص الاستثمارية الجديدة والطاقة والجغرافيا السياسية 

 والفرص الاستثمارية في المنطقة.  الأهمية الاقتصادية منسيعزز و لتكنولوجيا المالية والاستهلاكيةوا

: "يسعدنا العمل مع سوق أبوظبي العالمي أنثوني ساكرموني، مؤسس سولت ومن جانبه، قال 

خبير  1000لإنجاح الدورة الافتتاحية من مؤتمر سولت أبوظبي والذي سنقدم من خلاله أكثر من 

الطاقة والجغرافيا السياسية وقطاع  عالمي من كافة أنحاء العالم لمناقشة القضايا الرئيسية في قطاع

المال والأعمال. من خلال نقاشات كهذه، سنتمكن من تحقيق فهم متبادل يساعدنا على إيجاد حلول 

 لأبرز المشاكل في العالم."

وزير دولة ورئيس  معالي/ أحمد علي الصايغ،تضم قائمة المتحدثين في مؤتمر "سولت أبوظبي": 

صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي الفيصل، رئيس مجلس والمي، مجلس إدارة سوق أبوظبي الع

والجنرال جون إف. كيلي، الرئيس الأسبق  إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،

وماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا  ،وأنثوني ساكرموني، مؤسس سولت لموظفي البيت الأبيض

 .هناالأسبق. للمزيد من المعلومات حول المتحدثين من 

https://www.salt.org/speakers
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 -انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقرا  له، افُتتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية 2015أكتوبر  21في 

متكاملة وواسعة النطاق ُتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة 

ستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب ا، وحلقة وصٍل الأعمال

 آسيا وسائر أنحاء العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

رة الأصول وتداول المشتقات أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلاث سلطات مستقلة  المالية والسلع والابتكار

هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

منطقة مالية حرة تمتد على مساحة سوق باعتباره مركزا  ماليا  دوليا  على إدارة جزيرة الماريه، وهي ال

 كلم مربع(.  14.1هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على 

م. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة القانون العا 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع 

 المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

 www.adgm.comوقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الم

  adglobalmarket@أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":

 جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 راوند القاضي 

Rawand.alqadi@adgm.com 
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