بيان صحف

كبي يشهده افتتاح مؤتمر سولت أبوظب وفعاليات عدة ف اليوم ري األول والثان
نجاح ر
ن
والثان من مؤتمر الفكر الرائد سولت أبوظب انعقاد ر
ن
أكث من  50جلسة
اليومي األول
ديسمي  :2019شهد
أبوظب10 ،
ر
ي
ي
عالم ،حيث يجمع المؤتمر ،الذي يقام بالتعاون مع سوق أبوظب العالم -المركز المال الدول
نقاشية و 200متحدث
ي
ن
ر
الحائز عىل جوائز عدة -أكث من  1000من القادة ورواد األعمال من كافة أنحاء العالم لمناقشة فرص التعاون يف القطاع
المال والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية .وسيختتم المؤتمر ،الذي يعد األول من نوعه ن يف المنطقة ،أعماله اليوم األربعاء
ي
الموافق  11ديسمث وذلك نف قرص اإلمارات ن
أبوظب.
ف
ي
ي
ي
أبوظب ودولة اإلمارات
وجاءت هذه الدورة من المؤتمر لتناقش مواضيع اقتصادية هامة ولتسلط الضوء عىل دور إمارة
ي
ن
ن
والثان سبل تحقيق
اليومي األول
كافة ن يف تعزيز النمو المستدام محليا وعالميا .وقد استعرضت جلسات المؤتمر ن يف
ي
التوسع العالم ر
والثوي ج لالستدامة.
ي
لمحة عن فعاليات اليوم األول:
العالم ن يف جزيرة
أبوظب
أبوظب بحفل استقبال أقيم ن يف مقر سلطات سوق
ي
ي
انطلقت فعاليات اليوم األول من سولت ن ي
س ،حاور فيها محمد العريان ،كبث المستشارين
المارية ن يف
س إن ين ي
أبوظب تاله جلسة قدمها دان مث يف ،مذيع قناة ي
ي
ن
العالم وسلط الضوء عىل الفرص والمخاطر عىل
الماليي ن يف رشكة أليانز .وخالل الجلسة استعرض العريان حالة االقتصاد
ي
حد سواء .وكما أكد العريان عىل نضورة إيجاد حلول ومنتجات مبتكرة وإعادة هيكلة نماذج األعمال.
ترك الفيصل ،رئيس مجلس إدارة
واختتمت فعاليات اليوم األول بحفل عشاء أقيم بحضور صاحب السمو
الملك األمث ي
ي
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
لمحة عن فعاليات اليوم الثان:
ن
ن
ن
الثان من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والكلمات المفتاحية ،حيث ر
ساكرمون،
أنثون
ألق
ي
ي
تضمنت فعاليات اليوم ي
بيث ،المستشارة األول لمؤسسة صناديق ر
والشيك اإلداري ل سولت كلمته االفتتاحية إل جانب رايتشل ر
مؤسس ر
الثوات
السيادية .تالهم جلسة حوارية مع معال أحمد عىل الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظب العالم،
ن
معال الصايغ الضوء من خالل الجلسة عىل
مارتي ل .إيدلمن ،رئيس المجلس ن يف رشكة بول هاستينج ،حيث سلط
قدمها
ي
ر
ر
ن
أبوظب وممثاتها ومكانتها االسثاتيجية .فيما ألق وليد المقرب المهثي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة
العاصمة
ي
ن
كلمة استعرض خاللها التقدم الذي تشهده المنطقة يف مجال االستثمارات العالمية.
وقد شمل اليوم ن
الثان جلسات أخرى منها" :مستقبل أوروبا" مع فيليب حمود ،المستشار األسبق ن يف رشكة إكشيكث،
ي
وماتيو ن ن
ن
محللي العالقات الخارجية ن يف صحيفة
اإليطال األسبق ،قدمها ديون راشمان ،رئيس
ريثي ،رئيس الوزراء
ي
السلوك
السلوك" مع الدكتور أدريان ،رئيس قسم علم النفس
الفايننشال تايمز .وجلسة بعنوان "األداء األعىل :علم النفس
ي
ي
ن يف مؤسسة ستامفورد ،باإلضافة إل جلسة بعنوان "مستقبل العالقات العربية -األمريكية" مع ريتشارد هاس ،رئيس
ر
مجلس العالقات الدولية ،ونورمل روول ،الرئيس التنفيذي ر
االسثاتيجية ،والدكتورة /دانية
لشكة فاروس لالستشارات
كوليالت ،باحثة من معهد عصام فارس وقد أدار الجلسة ،فيصل عباس ،رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز.

واألخي:
كي ف اليوم الثالث
ر
المزيد من الفعاليات بانتظار المشار ر
أبوظب جلسة بعنوان "االبتكارات ن يف قطاع الرعاية الصحية" تقدمها حواء الضحاك
سيضم اليوم األخث من مؤتمر سولت
ي
ر
ر
ن
ن
كريسي نيلسون ،األمينة السابقة
ستلق خاللها
الوطب االتحادي ،باإلضافة إل جلسة مغلقة
المنصوري ،عضو المجلس
ي
ي
القوم ن يف الواليات المتحدة األمريكية ،كلمتها الرئيسية.
لألمن
ي
1

الب سيناشها المؤتمر نف يومه الثالث :فرص جمع رأس المال وتوسع ريادة األعمال نف ر
ر
الشق
ي
ي
وتشمل المواضيع األخرى ي
األوسط والذكاء االصطناع ودور مكاتب العائالت نف قيادة االبتكار واالستثمارات البديلة نف مجال إدارة ر
الثوات وغثها
ي
ي
ي
االستثمار ن
أبوظب والدولة.
ف
من إيجابيات وفرص
ي
ي
ن
أبوظب لألوراق المالية ،وديفيد
معال/خليفة المنصوري ،الرئيس التنفيذي ل سوق
المتحدثي لليوم الثالث
وتضم قائمة
ي
ي
ن
ن
ر
ن
القوم يف الواليات
كيىل ،األمي العام األسبق لألمن
ي
روبينستون ،الشيك المؤسس لمجموعة كاريل والجثال /جون ي
ن
ن
األيطال األسبق ،ماتيو ريثي .للمزيد
المتحدة األمريكية ،والدكتور /يتشارد هاس ،رئيس مجلس العالقات الدولية والرئيس
ي
ن
المتحدثي ،من هنا.
من المعلومات حول قائمة
من الجدير بالذكر أن مؤتمر سولت يعد واحد من أهم منصات المال واألعمال ن يف العالم وقد أقيم من قبل ن يف الواليات
المتحدة األمريكية وهونج مونج وسنغافورة ،ويعقد هذا العام ن يف دولة اإلمارات تأكيدا عىل المكانة الهامة للدولة ودور
رؤيتها وخططها ن يف جعلها مركزا عالميا لألعمال.
-انتىه-

نبذة عن سوق أبوظبي العاملي
ً
ُ
افتتح سوق أبوظبي العاملي ،املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا له ،في  21أكتوبر .2015
ُ
ّ
وتأسس السوق املالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تسهم في ترسيخ مكانة
وصل استراتيجية بين االقتصادات املتنامية في الشرق
أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة ٍ
األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل
الخدمات املصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكار املالي واالستدامة.
ويضم سوق أبوظبي العاملي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية
ً ً ً
وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة املاريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على
مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة
العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل السوق منذ تأسيسه على
ً
جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا ملبادراته
ومساهماته الفاعلة في القطاع املالي وأسواق رأس املال في املنطقة*.
ملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة صفحاته على
منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن"@Abu Dhabi Global Market :
).(ADGM
* املصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
2

راوند القاض ي
Rawand.alqadi@adgm.com
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