
 

1 
 

 خبر صحفي
 

سوق أبوظبي العالمي يسلط الضوء على إمكانات 
إسرائیل  -أبوظبي االستثمارية خالل منتدى أبوظبي 

 لألعمال الثاني
 

والتي يعمل المنتدى على تطوير التجارة الثنائیة بین دولة اإلمارات وإسرائیل  •
 2021بلغت ملیار دوالر في عام 

مشاركة أھم قادة األعمال وممثلي الحكومة من أبوظبي وإسرائیل في  •
 مناقشات االستثمار المحتملة

 
: استضاف سوق أبوظبي العالمي، 2022مارس  02أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

وذلك كجزٍء من جھود إسرائیل، في قادة األعمال أھم المركز المالي الدولي الرائد، الیوم وفداً من 
 ستكشاف فرص النمو واالستثمارات الثنائیة.البلدين ال

 
كجزء من التزام أبوظبي االقتصادي طويل األجل إسرائیل لألعمال  -أبوظبي تم استضافة منتدى و

اإلمارات لة دولجذب الشركات والمستثمرين الجدد واالحتفاظ بھم، ولتعزيز عالقات التعاون بین 
 .2020عام الفي للسالم اتفاقیة أبراھام التاريخیة وإسرائیل بعد توقیع العربیة المتحدة 

 
قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئیس مجلس إدارة على المنتدى، في معرض تعلیقه و

ة لمنتدى األعمال الثانیالدورة أن يستضیف مرة أخرى السوق يسر “: سوق أبوظبي العالمي
الشراكات فرص األعمال الستكشاف  عاتمجتماثنین من أنجح وأنشط الذي يجمع و، ھذا

أھمیة توفیر الوصول االستراتیجي إلى األسواق النامیة في المنطقة ندرك المحتملة وآفاق النمو. 
في نركز على البقاء  دائماً نحن رأس المال وتمكین المعامالت المرنة، ووكفاءة وتسھیل زيادة 
مع شركائنا نتطلع في سوق أبوظبي العالمي لمساھمینا ومستثمرينا. والنمو طلیعة التقدم 
إلى دعم الشركات اإلسرائیلیة والمستثمرين والشركات الناشئة لتأسیس  أبوظبيفي العاصمة 

 وتحقیق نموھم في ھذه المنطقة".حضور لھم 
 

"تسرني رؤية : سفیر دولة اإلمارات في إسرائیل، سعادة محمد الخاجة قالمن جھته، 
اإلماراتیین واإلسرائیلیین يظھرون للعالم ما يمكن إنجازه عبر بذل جھوٍد مشتركة لتعزيز وتطوير 
قطاع األعمال في البلدين. ولتحقیق ھذا الھدف، يجب علینا ربط مؤسساتنا المالیة والمعامالت 

قیة للسوقین اللذين المالیة في الشرق وتدفق رأس المال واالستثمارات لتحقیق اإلمكانات الحقی
 يعمالن معاً بانسجام كامل".

 
وستتیح لھا وأضاف سعادته أن الشراكة يمكن أن تزيد من القدرة التنافسیة للشركات في كال البلدين 

 لمنافسة بشكل أفضل على الساحة الدولیة.ا
 

یة من اتجاھات حول الموجة التالومعلومات جوھرية رؤى لفي أبوظبي األعمال شھد المنتدى تبادل قادة 
سوق من شركات مثل قادة الكبار مجموعة من ناقش واالستثمار وفرص النمو عبر الحدود بین االقتصادين. 

دولة االستثمار القوية والمشھد العام لعاصمة فرص وأدنوك ومصدر  G 42أبوظبي لألوراق المالیة ومبادلة و
 مشھد االستثمار بین أبوظبي وإسرائیل.سلطوا الضوء على الالعبین الرئیسیین في كما اإلمارات، 

 
ركزت الجلسة الحوارية الثانیة على االتجاھات االقتصادية والتنظیمیة الرئیسیة في أبوظبي، بما في ذلك 

في إطالق مشروع االتجاھات التنويع االقتصادي المتزايد وزيادة فرص االستثمار المالي، وكیف تسھم ھذه 
مكتب أبوظبي لالستثمار سوق أبوظبي العالمي ومتحدثین من الجلسة  . شارك في ھذهناجح في اإلمارة

 .Hub 71وللمقیمین مكتب أبوظبي و
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عشرات الشركات اإلسرائیلیة، بما في ذلك شركات في قطاعات رئیسیة ممثلین عن حضر المنتدى وقد 

 عقارات.، إضافة إلى شركات مثل التكنولوجیا المالیة والتكنولوجیا الزراعیة والتكنولوجیا الطبیة
 

: "ندعو كافة الشركات اإلسرائیلیة الكتشاف واالستفادة من فرص وأضاف سعادة محمد الخاجة
المشاريع الضخمة وتنمیتھا وبناءھا في قطاع األعمال اإلماراتي وبمساعدته. لدينا إيماٌن راسخ بأن السالم 

لیة على فتح أسواق جديدة والوصول إلى النطاق يؤدي إلى االزدھار، ولذلك سنساعد الشركات اإلسرائی
 العالمي".

 
جدير بالذكر أن التجارة الثنائیة بین البلدين تجاوزت حاجز الملیار دوالر وفقاً لتقديرات مجلس األعمال 

 اإلماراتي اإلسرائیلي، ومن المتوقع أن تنمو أكثر ھذا العام لتصل إلى ملیاري دوالر.
 

 -انتھى-
 

 أبوظبي العالمينبذة عن سوق 
أكتوبر  21افُتتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بھدف توفیر منظومة مالیة متكاملة وواسعة النطاق ُتسھم 2015
لتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل استراتیجیة بین االقتصادات في ترسیخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد ل

 .المتنامیة في الشرق األوسط وإفريقیا وجنوب آسیا وسائر أنحاء العالم
وترتكز استراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة أبوظبي والتي 

الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالیة والسلع واالبتكار المالي تشمل الخدمات المصرفیة 
واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة ھي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم 

ه مركزاً مالیاً سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل كما يشرف السوق باعتبار
كلم  14.1ھكتار ( 114دولیاً على إدارة جزيرة الماريه، وھي منطقة مالیة حرة تمتد على مساحة إجمالیة تبلغ 

 .مربع)
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر المالیة والشركات والكیانات المسجلة في 

اح والنمو ضمن إطار تنظیمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنج
منذ تأسیسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا" ألربع سنوات متتالیة 

من المعلومات عن  لمزيد .تقديراً لمبادراته ومساھماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة
  www.adgm.comسوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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