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 خبر صحفي  
 

  سساتالمؤ  د من كبرىكة وفأبوظبي تعزز جاذبيتها لالستثمارات العالمية خالل مشار إمارة 
 " بمدينة كان الفرنسية IPEM  2022  "في مؤتمر "سوق األسهم الدولية الخاصة اإلماراتية

 
خاللها الفرص  استعرض بعنوان "االستثمار في أبوظبي"،   عمل استضاف الوفد ورشة  •

األخرى   الشركاتواالستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة للمؤسسات العالمية الكبرى 
 أبوظبي.  إمارة فيالقطاع المالي  في

أبوظبي ممثلين عن مؤسسات رائدة من بينها سوق أبوظبي العالمي ومكتب   إمارة ضم وفد •
 مبادلة وصندوق أبوظبي للتقاعد. شركة  مار وأبوظبي لالستث

 
أبوظبي في    إمارة   شارك وفد رسمي من:  2022سبتمبر    26  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

" الذي استضافته مدينة "كان" الفرنسية خالل  IPEM  2022فعاليات مؤتمر "سوق األسهم الدولية الدولي  
تتخذ من أبوظبي    التي  رائدة جمع من المؤسسات السبتمبر الجاري. وضم الوفد    22إلى    20الفترة من  

مبادلة وصندوق أبوظبي  شركة  سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي لالستثمار ومقراً لها، من بينها  
 للتقاعد.

 
سوق رأس    مجال   " أحد أبرز وأكبر التجّمعات الدولية فيIPEMعد مؤتمر "سوق األسهم الدولية الدولي  ي  

كمنصة    IPEMحول االستفادة من مكانة  في هذا الحدث الدولي  المال الخاص، وتتمحور أهمية المشاركة  
عالمي مصداقية  وذات  بها   والقدرات  المقومات   الستعراضة  راسخة  تتصف  التي  أبوظبي   العالمية    إمارة 

المال  اإلو ورأس  الخاصة  األسهم  قطاع  في  الرئيسيين  المستثمرين  لكبار  الجاذب  التنظيمي  طار 
 ق التحوط والقطاعات المالية األخرى.ي االستثماري، وصناد

 
اليوم األول من فعاليات المؤتمر، استضاف وفد أبوظبي ورشة عمل، تم خاللها تسليط الضوء على   وخالل 
لالستثمارات ما تقدمه أبوظبي للشركات العالمية. كما تم خالل    دولي  ركزأبوظبي العالمية كمإمارة  مكانة  

سات العالمية الكبرى  الورشة استعراض مختلف الفرص االستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة للمؤس 
خصوصاً   العاملة  والناشئة  والمتوسطة  الصغيرة  التي  والشركات  المالية  المنظومة  سوق  يوفرها  ضمن 

أبوظبي العالمي. وشارك في حوارات ورشة العمل، مجموعة من المتخصصين في مجال إدارة األصول  
 .  المالية األنشطةغيرها من و االستثمارية والمصرفية وخدمات المشورة 

 

آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون األسواق    السيد قال المشاركة في هذا الحدث الدولي،    بمناسبةو
مؤتمر "سوق األسهم الدولية  إمارة أبوظبي في فعاليات    تمثيل سرنا  ي "  :العالمي    في سوق أبوظبي 

. األوروبية  القارة  مستوىأكبر حدث متخصص في أسواق رأس المال على  يعد  الذي  "  IPEM  2022الدولي  
وجهة  منها    ن تجعال  إمارة أبوظبيوالبيئة اآلمنة لالستثمار اللذين تتمتع بهما  إن البنية التحتية المتطورة  

 " والمستثمرين من كل أرجاء العالم للشركات  جذابة  
 

وتميًزا   تكامالً "نجح سوق أبوظبي العالمي في بناء واحدة من أكثر األنظمة المالية    رامامورثي:  وأضاف
على مستوى العالم بفضل إطاره التنظيمي المتقدم ومجتمعه الحيوي الذي يضم في عضويته مجموعة  

يشكل سوق  .  من أنشط رواد األعمال العالميين وأصحاب رؤوس األموال والمستثمرين وبرامج المسرعات
العالميةأب والشركات  التجارية  العالمات  آلالف  المفضلة  واالستثمارية  التجارية  الوجهة  العالمي    ، وظبي 

بالنموويستمر   اإلستراتيجية    السوق  ميزاته  إلى  مالية  ستثمار  لالعالمي  كمركز  مستنداً  ومنظومة 
 متكاملة." 

 
باإلنابة لدى مكتب أبوظبي  المهندس عبد هللا عبد العزيز الشامسي، المدير العام  بدوره قال  
  بصفتها وجهة حيوية : “تبرز إمارة أبوظبي كوجهة تجارية رائدة للشركات من كافة أنحاء العالم لالستثمار 

والمؤسسات  لل  ةومزدهر وكيانات  لها،  مقراً  العاصمة  تتخذ من  البيئة  التي  االستفادة من  القادرة على 
الدعم الغير مسبوق الذي تحصل عليه لتنمية وتطوير أعمالها.  والبنية التحتية الصلبة و  المتقدمة التنظيمية  

بوصفه جهة حكومية تدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، يلتزم مكتب أبوظبي لالستثمار  
بتوفير كافة وسائل الدعم للشركات والمستثمرين ومساعدتهم على االستفادة من كافة الفرص المتاحة  

 ". مو تحقيق المزيد من النل
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الدولي   الدولية  أكثر من  IPEM  2022ويشارك في مؤتمر "سوق األسهم  دولة    50من    شخص   4000" 
من شركات    550من الشركات التضامنية المحدودة، و  600شركة من جميع أرجاء العالم، من بينها    1700و

 من مزودي الخدمات االستشارية للشركات.  400الشراكة العامة، وأكثر من 
 

 -انتهى-
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
ساهم سوق أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةالمركز المالي الدولي  هو  سوق أبوظبي العالمي،  

كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية  ،  العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال 
 أنحاء العالم. كافة وفي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 

  
التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 

 العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 
  

أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا    ص نف سوق أبوظبي العالمي كواحد من
بيئة المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي  

ال  تجتذب  وشاملة  متطورة  السوق  عمل  في  العاملة  الكيانات  لكافة  العالمي  أبوظبي  ويتيح سوق  العالمية،  المالية  وغير  المالية  مؤسسات 
 االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. 

  
صفحاته على منصات التواصل    أو متابعة   www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":  
 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 رئيس منطقة الشرق األوسط 
 شركة إدلمان سميث فيلد 

 1173 973 50 971+جوال: 
 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 
 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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