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 للن الفوري -مشترك بيان صحفي

 
 
 

وسط وشمال إفريقيا ق ا  ول مرة في منطقة ال

  إقامة مؤتمر سولت الرائد في أبوظبي بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي
  والجغرافيا السياسية ةالية والتكنولوجيالم والمواضيع التعاون الدوليسيناقش المؤتمر  

مارات العربية المتحدة:2019يونيو  12 يات المتحدة وأبوظبي، دولة ا س فيغاس، الو ة بالتزامن مع  ،  الذكرى العا
س فيغاس، أعلنت الهيئة المنظمة للمؤتمر عن  ق مؤتمر سولت في  في العاصمة  لمؤتمر سولت إقامتهانط

اكة مع أبوظبي  ثة أيام في ق  ، وذلك على مدىفي أبوظبي سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدوليبال ث
مارات من   ياوالتكنولوج يةالعالم ةالمالي اتقطاعأبرز المتحدثين ورواد ال المؤتمر . وسيجمع2019نوفمبر  21إلى  19ا

عمال وسيناقش ن للتواصل وإيجاد حلول والجغرافيا السياسية، وسيتيح المؤتمر الفرصة للمشاركي هم مشاكل ا
  مو والتطوير.نفرص ال

  
ح معالي/ أحمد  س إدارة سوق أبوظبي العالمي: لعلي الصايغ ، وزير دولة ورئيس مجوفي هذه المناسبة، 

مارات العرب ق والغرب، وبدوره كمركز مالي دولي في ي"لطالما كانت دولة ا ة المتحدة منفذاً يصل بين اقتصاد ال
  تعزيز جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام محلياً وعالمياً. في أبوظبي، يلعب السوق دوراً 

  
وسط وشمال -لتسوسيقدم  ق ا عمال والمستثمرين للتعرف على منطقة ال أبوظبي منصة عالمية لرواد ا

ستثمار. وإننا نرحب بكافة الجهات التي تشاركنا ذات الرؤية إ عمال وا ع على فرص ا ط فريقيا عن كثب وا
  لمشاركتنا في تقديم الفكر الرائد وتسليط الضوء على أبوظبي والمنطقة."

 
ق-مؤتمر سولتيعد  همية ا وسط وشمال إفريقيا وسيعزز من ا ق ا ول في منطقة ال تصادية أبوظبي هو ا

ستراتيجي لسوق أبوظبي العالمي ستثمارية في دول المنطقة وسيسلط الضوء على الدور ا في  والفرص ا
س فيغاس.وقد عقد المنطقة.    مؤتمر سولت في سنغافورة وطوكيو إلى جانب دوراته السابقة في 

    
، مؤسس "سولت": "بعد تقييمنا للوجهات المح قامة مؤتمر سولت الدولي ومن جانبه، علق أنثوني سكارمو تملة 

قتصادية الواضحة.  نفتاح والتعاون ورؤيتها ا مثل بفضل هويتها الثقافية المبنية على ا القادم، كانت أبوظبي الخيار ا
زدهار نحن على ثقة بأن سوق أبوظبي العالمي س إننا سعداء بأن نساهم في تعريف و يستمر في تحقيق النمو وا

  ين على الفرص الموجودة في المنطقة."يكائنا الدول
   
س فيغا-يوليو، حيث يعد سولت أبوظبي  25فتح أبواب التسجيل لحضور المؤتمر في تُ  مؤتمراُ  -سكمؤتمر سولت 

لكتروني  ياً للمسجلين فقط عبر الموقع ا كين من كافة أنحاء ، وسيضم المؤتمر متحدثين ومشار www.salt.org.ح
ستراتيجين والمشاركين  كاء ا ماراتالعالم مع مشاركة واسعة من أبرز ال   والمنطقة. من دولة ا

  
كبر حيث شهدت مشاركة  سولت يستمر مؤتمر س فيغاس هي ا خيرة من سولت  بالتوسع، حيث كانت الدورة ا

صول الرقمية والذكاء منها واسعة وركزت على مواضيع متعددة  سهم الخاصة والعقارات وا صناديق التحوط و ا
صطناعي والبنية التحتية. وسيقدم سولت أبوظبي    أجواء تفاعلية معرفية.مشابهاً ضمن  برنامجاً ا
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السياسيين وصانعي السياسات ومنهم السفيرة  ضممزيجاً من المتحدثين  2019س فيغاس -مؤتمر سولت قدم
يات المتحدة لدى االسابقة ل مم المتحدة، نيكي هيلي وفاليري جاريت، مستشارة الرئيس أوباما، ومايكل مكفل لو

مريكية لدى روسيا وكريس كريستي،  يات المتحدة ا سبق للو ية السفير ا يو جير سابقاً والجنرال جون نحاكم و
بيض سابقاً  ضافة إلى كيلي، كبير موظفي البيت ا قتصاد والتكنولوجيا ومنهم الرئيس التنفيذي  رواد. با قطاع ا

ك يك المؤسس  س إدارة تلفزيون أي إكس إس، مارك كوبان، لة ريفوليوشن، ستيف كيس، ورئيس مجل وال
ز، الد   تور كاي فو لي. كلمجموعة كارليل، ديفيد روبنستين، ورئيس مجلس إدارة سينوفيشين فينت

 
سبق، بيل كلينتون، وجورج  مريكي ا وكما ضمت الدورات السابقة لمؤتمر سولت رؤساء دول سابقين منهم الرئيس ا
سبق، نيكو  بن، ورؤساء الوزراء البريطانيين السابقين، جيمس كاميرون وتوني بلير، والرئيس الفرن ا بوش ا

عمال العالمي ومنهم ا كين ووإريك شميت ومايكل بلومبرج لسير ريتشارد برانسون ساركوزي إلى جانب رواد قطاع ا
  جريفين.

  
فرص الرعاية، تفضلوا  للتعرف على أبوظبي، أو للمشاركة والحضور أو -للمزيد من المعلومات حول مؤتمر سولت

 www.salt.orgبزيارة 
 

 انتهى
 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

عمال في يوم فتح  مارات، أبوابه لممارسة ا أكتوبر من  21سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة ا

مارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي 2015عام  ق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا . وجاء إط

ستراتيجي في العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من ر  ل موقعه ا قتصادية، حيث يلعب السوق، من خ ؤية أبو ظبي ا

عمال والتمويل على  قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد ل

وسط، وأفريقيا، وجنوب  ق ا قتصادات المتنامية في ال ل سلطاته المستقلة  .آسياالصعيد الدولي، يرتبط مع ا ومن خ

ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من  الث

ائب، و كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من ال أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام ضمن ال

نجليزي العاممحاكم مستقل وبني يعية تستمد قواعدها من القانون ا وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل  .ة تحتية ت

صول، علما بأن السوق سيتمتع  فية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة ا ت رئيسية، هي: الخدمات الم ث مجا مبدئي في ث

ق المزيد من النشاطا حتياجات السوقبدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط للمزيد من  .ت مع مرور الوقت، وفقا 

لكتروني مية، يرجى  www.adgm.com المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا ع ستفسارات ا ل

 :التواصل مع
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