
 

 
 

 جمعت مستثمرين وصناع قرار لمناقشة نمو االستثمارات البديلة والتكنولوجية المالية
سوق أبوظبي العالمي يستضيف بنجاح القمة السنوية إلدارة االستثمارات البديلة 

 في أبوظبي 2016
 

 250استضاف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أكثر من  :2016أبريل  4أبوظبي، 
فعاليات العاملين في قطاع االستثمار، وذلك ضمن  مشاركاً من المدراء التنفيذيين، وأبرز المؤسسات االستثمارية، وكبار

 31و 30على جزيرة المارية خالل يومي  التي عقدت في العاصمة أبوظبي 2016قمة إدارة االستثمارات البديلة 
 مارس الماضي. 

 
وجمعت القمة متحدثين وشخصيات قيادية من الواليات المتحدة األمريكية، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وناقشت على مدى يومين مجموعة من المواضيع شملت نظرة على االستثمارات الكبيرة، والفرص والتحديات االستثمارية 
في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي مفهوم "التكنولوجيا المالية" في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وغيرها 
من المواضيع المتصلة بصناديق التحوط العالمية. كما قام سوق أبوظبي العالمي بتنظيم جلسة خاصة لتعزيز المعرفة 

صول، حيث شارك في الجلسة مجموعة من فريق اإلدارة العليا لسوق حول المكانة التنافسية للسوق كمركز إلدارة األ
 أبوظبي العالمي اللذين عرضوا للمشاركين اإلطار التنظيمي للسوق وهيكلية العمل.

 
وشارك في القمة إلى جانب سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، مجموعة من 

ل، لي بارتريدغ، المدير اإلداري لشركة "ساليانت بارتنرز"، وستيفين ويس، الشريك الشخصيات القيادية البارزة مث
اإلداري ومدير االستثمارات في شركة "شورت هيلز كابيتال بارتنرز"، وروبرت كيرنان الثالث، المدير التنفيذي لشركة 

ة، والدكتور ي صندوق الثروة السيادي"أدفانس بورتفوليو مانجمينت"، والدكتورة رانيا عزمي، المستشار االستراتيجي ف
ناصر السعيدي، الخبير االقتصادي ورائد مبادرات اإلصالح الحوكمي في شركة "ناصر السعيدي وشركاه"، وستيفن 
أوكسي، نائب رئيس شركة "بامكو"، وغاري دوغان، مدير االستثمارات في بنك اإلمارات دبي الوطني، وداني فرحة، 

 "بيكو كابيتال"، وهيرفي كوفيليز، الشريك المؤسس في شركة "ليب فينتشرز".الرئيس التنفيذي لشركة 
 

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "تمثل قمة إدارة 
المية، والمشاكل تجاهات العاالستثمارات البديلة منصة هامة لكافة المعنيين على المستويين المحلي والعالمي لمناقشة اال

والتحديات في السوق. وهي تعد ملتقى للمشاركين لوضع استراتيجية للمستقبل، وتسخير القدرات التنافسية لبعضهم 
 البعض، واستكشاف فرص التعاون والنمو".

 
 



 

 
العاملين في معنية و وأضاف: "تأتي هذه الفعالية في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي للتفاعل مع األطراف الرئيسة ال

القطاع المالي، وضمن عملنا لبناء مجتمع استثماري قوي ومترابط. وسيواصل السوق كجهة مالية دولية ومنظم 
للخدمات المالية في لعب دوره في مساعدة أعضائه والشركات على المضي قدماً لتجاوز التعقيدات التنظيمية والتحديات 

 وصواًل لتحقيق أهدافهم المنشودة". 
 -انتهى  -

 


