
   
 

 

   رؤيتها  تستعرض
 
 المستدام  والتمويل الناشئة المالية والتكنولوجيا  العاملة القوى مستقبل ف

   تشارك العالم   ظب    أبو  سوق أكاديمية
 
 مؤسس كراع    المرصفية للمعاهد  العالم   المؤتمر  ف

 
   مؤسس  كراع    العالم   أبوظب    سوق  أكاديمية شاركت : 2019 سبتمب   17 لندن،/  ظب    أبو 

ين الثالث العالم   المؤتمر  ف   والعشر
   والتمويل للمصارف لندن معهد  ينظمه والذي ،المرصفية للمعاهد 

اكة إطار  ف   المملكة لحكومة التابعة الدولية التجارة وزارة  بي    شر
   التعليم  معايي   ومجلس لندن، مدينة  مؤسسةو  المتحدة، 

،  المرصف     العالم 
   وذلك ل جلوبا نشالفاين آند  وسيب 

  سبتمي   17و 16 ف 
  
،  والمالية  المرصفية  الخدمات  مجتمع  من  بارزة  شخصية  400  من  أكي    ويجمع  لندن،  ف   تجارية،  وبنوك  مركزية،  مصارف  منهم  الدول 

    والعاملي   
،  القطاع  ف  ،  المال   لعالم، ا   أنحاء  جميع  من  والمالية  المرصفية  الخدمات  ومقدم    والتطوير،  التعليم  ومستشاري  واألكاديميي  

   القوى ناقشوا  حيث
 القطاع.  مستقبل مالمح  تشكل الب 

 
 
 
، صياح  حمد  قال  المؤتمر، عىل وتعليقا   باعتباره" : العالم   ظب    أبو  سوق أكاديمية عام مدير  المزروع 

 
   مركزا

 
، ماليا

 
 تنطوي  عالميا

   نسىع بدورنا و  ،المالية والمعرفة التعليم وتعزيز  نشر  عىل واالجتماعية االقتصادية العالم   أبوظب    سوق خطط
  سوق أكاديمية ف 

اتنا   ومبادراتنا  برامجنا   خالل من والعالم   المحىل   الصعيدين عىل المال   القطاع تعزيز  مواصلة إل العالم   ظب   أبو    وإننا  الفكرية، وخي 
كائه والتمويل  للمصارف لندن  معهد  مع بالتعاون سعداء     وشر

 "الرائد الفكري مني  وال   العالم   المؤتمر  هذا  دعم ف 
 

  أحد  العالم   ظب    أبو  سوق أكاديمية "تعتي   : والتمويل  للمصارف لندن  لمعهد  التنفيذي الرئيس  فريزر، أليكس  قال  جانبه، ومن
    الرائدة   اإلقليمية  المراكز 

  مؤسس،  كراع    للمؤتمر   بانضمامها   ونفخر   العالمية،  المعايي    وفق   المال    والتدريب   ثو البح   خدمات  قدمت  الب 
ي  المؤتمر  مكانة يعزز   ا مم  القيمة".  والرؤى  األفكار  من بالمزيد  نقاشاته ويي 
 

  أكي   رؤية وإليجاد 
 
   لتطوراتا  حول وضوحا

ق ومنطقة أبوظب    تشهدها  الب     عام بشكل  األوسط الشر
  والتكنولوجيا  المال   القطاع ف 

اتيجية وحدة  مدير  سميث، كيو   كريستوفر   شارك  المالية،    المالية وجيا التكنول  اسي 
  سوق لدى  المالية الخدمات تنظيم  سلطة ف 

، ظب   أبو      العالم 
   نقاشية جلسة  ف 

 مدرسة أن بالذكر   الجدير  منو  . الناشئة التقنيات حول رؤيته خاللها   قدم للمؤتمر،  األول اليوم ف 
" "البلوك  تقنيات أساسيات عىل تركز  لألكاديمية، التابعة الثمانية المدارس إحدى  الرقمية"، واألنشطة المالية "التكنولوجيا   تشي  
اتيجية ،  النظام واسي     متقدمة ودورات  األيكولوج  

ها  المالية  التكنولوجيا  ف    ،األخرى المجاالت من وغي 
 
  لتأثي   دراكها إ من  انطالقا

"  "البلوك مثل الناشئة قنياتالت   . تشي  
 
، جاسم  السيد  شارك  كما   

 
    والتدريب العمليات رئيس المرزوف

 
اته رؤيته ،العالم    ظب     أبو  سوق أكاديمية ف    وخي 

 بيئة  إيجاد  ف 
،  موائمة عمل كي    مع للموظفي  

    للعاملي    والسلوكيات األخالقيات تشمل مجاالت عىل الي 
،  القطاع ف    والحلول اآلل   والتعلم  المال 

   المبتكرة
 الكفاءة.  رفع  شأنها  من الب 

 
  
   اليوم  وف 

   األعمال، تطوير  لوحدة التنفيذي المدير  بارنيت، ستيف  سلط تمر،للمؤ  الثان 
 
  عىل  الضوء العالم   أبوظب    سوق ف

   التطورات حول  رؤيته شاركو  الناشئة، األسواق  نظر  وجهة من االستدامة أهمية
ق  منطقة ف     والمبادرات  األوسط الشر

 أطلقها  الب 
.  ظب   أبو  سوق   العالم 

 

  اليوم األول للمؤتمر: وضمت قائمة 
 المتحدثي   ف 

  وزارة الخزانة  •
  ف 
يطان  ، السكرتي  االقتصادي الي   جون غلي  

 أنطونيو هورتا أوسوريو، الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز المرصفية •

http://bit.ly/2KlQJAP


   
 

 العالمية دانييل شماند، الرئيس العالم  للتمويل التجاري، دويتشه بنك ورئيس اللجنة المرصفية لغرفة التجارة  •

  العالم   •
 أليستي  غراهام، األمي   العام ، مجلس معايي  التعليم المرصف 

 روث واندوفر، المدير غي  التنفيذي لمجموعة بورصة لندن •

يدج لقيادة االستدامة، معهد لندن للمصارف والتمويل • ، زميل معهد كامي   الدكتور بول فيشر

 المرصفية أليسون كوتريل، المدير التنفيذي، مجلس المعايي   •

  للمؤتمر:  
 فيما تضم قائمة المتحدثي   لليوم الثان 

وي دي غالهاو، محافظ بنك فرنسا •  فرانسوا فيلي 

 كاثرين مكجويز، رئيس لجنة السياسات والموارد، مؤسسة مدينة لندن •

طة مدينة لندن •  إيان دايسون، مفوض شر

، ن   إن واي   • سي   ماكروفت، رئيس قسم الخصوصية العالم   ميلونكي 

•  ،  البتكار، معهد آالن تورينج مدير اكريستي   فوسي 

 السي  نايجل شادبولت، رئيس معهد البيانات المفتوحة  •

، رئيس •  
 االبتكار المال   ،ناتال  سيب 

،   وتعتي  »أكاديمية سوق أبو   من سوق أبو ظب   العالم 
 
 حيويا

 
« جزءا ات و ظب   العالم  والمعرفة  التعليم نشر تأسست لتعزيز الخي 

امج  لدعمالمالية   اء عالميي   لتقديم أحدث الي  ق األوسط والعالم، وتعمل األكاديمية مع خي    منطقة الشر
قطاع الخدمات المالية ف 

  مجاالت العلوم المالية والمرصفية والقيادة وريادة األعمال  
  تقدم مؤهالت ف 

 والب 
 
ف بها عالميا التعليمية والتدريبية المعي 

 والمهارات الفنية. 

 - انتىه-

 :نبذة عن سوق أبو ظب   العالم  
  يوم  

  عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال ف 
، المركز المال  الدول  ف  . وجاء  2015أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظب   العالم 

  المجتمع المال  ا 
ل السوق جزءا محوريا  إطالق سوق أبو ظب   العالم  كامتداد طبيىع  لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول ف 

ّ
. كما يشك لعالم 

  العالم، دورا محوري
  قلب أحد أكي  الصناديق السيادية ف 

اتيج   ف  ا  من رؤية أبو ظب   االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االسي 
، يرتبط مع االقتصادات الم   ترسيخ مكانة أبو ظب   كمركز رائد لألعمال والتمويل عىل الصعيد الدول 

ق األوسط، وأفريقيا،  ف    الشر
تنامية ف 

وجنوب آسيا. ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وه  سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظب   ُ سوق أبو  
ائب، وضمن أطر تنظيمية ذا  كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الرص  ت مستويات عالمية،  ظب   العالم  أعضائه من الشر

  ثالث  
  ف 
ي العام. وينشط سوق أبو ظب   العالم  بشكل مبدن  يعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجلي   ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشر

وات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من ا  : الخدمات المرصفية الخاصة، وإدارة الي  لمرونة ليتمكن  مجاالت رئيسية، ه 
، الرجاء زيارة   من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا الحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظب   العالم 

  
ون   :لالستفسارات اإلعالمية، يرج  التواصل مع www.adgm.com الموقع اإللكي 

 
  
 راوند القاض 

 0561779653رقم الهاتف: 
يد اإلل   الي 

ون   rawand.alqadi@adgm.com :كي 

http://bit.ly/2KlQJAP

