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 خبر صحفي 
 

 قادة القطاع المالي الدوليين 
 "أسبوع أبوظبي المالي" خالل الفترة الممتدة في النسخة األولى منيلتقون 

 2022نوفمبر  18إلى  14من 
 

العالمي يستضيف حدثاً جديًدا من نوعه يقام على مدار أسبوع كامل ويتضمن   • أبوظبي  سوق 
وفعاليات   بينها سباق  لقاءات  من  أخرى  عالمية  لفعاليات  الخليج  منطقة  استضافة  مع  تتزامن 

 . "27، وبطولة كأس العالم لكرة القدم، ومؤتمر المناخ "كوب 1أبوظبي للجائزة الكبرى للفورموال
 

يستضيف "أسبوع أبوظبي المالي" فعاليات رئيسية أخرى ينظمها سوق أبوظبي العالمي من   •
   ."أبوظبي فينتك  "مهرجان بينها 

 
تشمل قائمة الفعاليات التي يشهدها أسبوع أبوظبي المالي كل من: ملتقى أبوظبي للُعمالت   •

إلى جانب مجموعة من    R.A.C.Eبعنوان    وقمة االستدامة المشفرة، وملتقى الشركات الناشئة  
   .الفعاليات الخاصة وفعاليات الشركاء

 
المركز   : أعلن سوق أبوظبي العالمي،2022أكتوبر    3ة،  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحد

االقتصادية   التنمية  دائرة  مع  بالتعاون  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لعاصمة  الدولي  المالي 
المالي"،   أبوظبي  "أسبوع  بعنوان  رائد  حدث  عن  االستراتيجي،  االقتصادي  الشريك  بأبوظبي، 

مسبوق،    . ويأتي هذا الحدث الغير2022نوفمبر    18إلى    14والذي سيقام خالل الفترة الممتدة من  
"مهرجان حققه  الذي  الكبير  النجاح  قدمها  فينتك بعد  التي  الملتقيات  أبرز  أحد  وهو  أبوظبي"، 

سوق أبوظبي العالمي للمنطقة والعالم خالل األعوام الماضية. ويسعى سوق أبوظبي العالمي 
عالمي   مالي  كمركز  أبوظبي  إمارة  مكانة  ترسيخ  إلى  المالي"  أبوظبي  "أسبوع  خالل  من 

 وى. المست
 

حدثًا متخصًصا يجمع قادة األسواق المالية    12ويتضمن برنامج "أسبوع أبوظبي المالي"، إقامة  
العالمية من أصحاب المعرفة والخبرات المتنوعة للتباحث في جملة من المواضيع المحورية من  

الناشئة، والشركات  والمشاريع  المالي،  القطاع  في  واالبتكار  المالية  التكنولوجيا  وتمويل    بينها 
المشاريع واالستثمارات، وإدارة األصول وأسواق رأس المال. باإلضافة إلى جلسات حوارية حول  
القضايا البيئية والمجتمعية، والسياسات االقتصادية والتنظيمية الجاري تطبيقها على المستوى  

"مهرجان إقامة  المالي"  أبوظبي  "أسبوع  فعاليات  وستشمل  بحل فينتك الدولي.  ته  أبوظبي" 
ضمن  وتقام  العالمية.  البنوك  من  لعدد  التنفيذيين  الرؤساء  كبار  من  مجموعة  والذي  الجديدة، 
للعمالت   أبوظبي  "ملتقى  بينها؛  من  بارزة  أخرى  أحداث  المالي"  أبوظبي  "أسبوع  فعاليات 

الناشئة" وندوة االستدامة بعنوان   والتي تتمحور حول    .R.A.C.Eالمشفرة"، و"مخيم الشركات 
باإلضافة إلى ملتقى "أصول إمارة    ،األنظمة، والوعي، والتعاون، والمنظومة الشاملة  موضوعات

أكثر  مستثمر من أكثر من ثالثين دولة، يمتلكون مجتمعين    300أبوظبي" الذي سيستضيف قرابة  
 مليار دوالر أمريكي من األصول تحت اإلدارة.   4 من

 
سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس وتعليًقا على إعالن إطالق "أسبوع أبوظبي المالي" قال  

العالمي أبوظبي  سوق  إدارة  حققه  مجلس  ما  فيما  والتأمل  قلياًل  الوراء  إلى  "بالعودة   :
بالتحوالت  فينتك "مهرجان مليئة  ومثيرة  جديدة  حقبة  ندخل  فإننا  نجاحات،  من  أبوظبي" 

لتكنولوجيا أحد أبرز معالم المستقبل ويتزامن ذلك مع سلسلة من التحديات االقتصادية. تشكل ا
االقتصادية البارزة، غير أننا نحرص في سوق أبوظبي العالمي على استشراف الفرص الناتجة  
عن هذه التحديات ونعمل على االستفادة منها إلحراز المزيد من التقدم. سيقدم "أسبوع أبوظبي  
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ن نوعها للتعرف على تلك التحديات والفرص على المستويين اإلقليمي المالي" فرصة فريدة م
والدولي، كما أن تزامن حصول هذا الحدث المهم مع استضافة منطقة الخليج لفعاليات عالمية  

 كبرى، بما يعكس أهمية منطقتنا بالنسبة للعالم." 
 

عليهاالزعابيوأضاف   يجتمع  رائدة  منصة  المالي  أبوظبي  أسبوع  "يشكل  قادة    :  من  نخبة 
الخاصة  القضايا  التعاون في مختلف  والتحاور وبحث سبل  للمشاركة  العالمية  المالية  األسواق 
بتحوالت القطاع المالي، باإلضافة إلى دوره في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي 

، وهو ما يؤكد رائد. فقد نجحت اإلمارة في تأكيد دورها المحوري لدى المجتمع المالي العالمي
مشهد االستثمار المزدهر في اإلمارة الذي يقودنا سريًعا نحو االعتراف بها كأحد أبرز عواصم المال 
واألعمال على مستوى العالم. وقد استوحيت فعاليات النسخة األول من أسبوع أبوظبي المالي  

القطاع وأعضاء  قادة  بين  الحوار  إثراء  الحدث  الرؤية، حيث يستهدف  المالي من حول   من هذه 
 العالم، ونتطلع للترحيب بهم هنا في أبوظبي."  

 
قال   االقتصادية  بدوره  التنمية  دائرة  رئيس  الحمادي،  الشرفاء  علي  محمد  معالي 

: "إن النظام المصرفي والمالي العالمي هو جزء ال يتجزأ من معادلة النمو االقتصادي    بأبوظبي
الفعاليات  قائمة  أساسية ضمن  المالي محطة  أبوظبي  أسبوع  دولة. يشكل  أي  والتنمية في 
البارزة التي تشهدها العاصمة اإلماراتية، ويتناول مجموعة واسعة من المواضيع الفائقة األهمية  

 والتقييمات،الت العالمية في السياسات النقدية والمالية، وأسواق األوراق المالية  تشمل التحو
والشمول المالي وتنظيم األعمال   األخضر،والُعمالت الرقمية، والملكية العامة والخاصة، والتمويل  

تجعل من أسبوع أبوظبي المالي منصة حيوية قادرة على توفير   ،المالية. هذه المواضيع وغيرها
واستباق   القائمة،  واالقتصادية  المالية  التحديات  مع  التعامل  كيفية  حول  وبناء  معمق  نقاش 

 التحوالت المستقبلية". 
 

"نحن في دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي   معالي محمد علي الشرفاء الحماديوأضاف  
صاديًا ماليًا متكاماًل لألعمال التجارية، ونعمل على إدارة وتطوير شبكة لألعمال  نقود نموذًجا اقت

واألنشطة التجارية تعود بالفائدة على المستثمرين والشركات. إن العمل والتعاون مع زمالئنا في  
سوق أبوظبي العالمي يدفع نحو حقبة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث 

 على بناء مستقبل متطور ومتين للقطاع المالي في عاصمة دولة اإلمارات العربية  نسعى سويةً 
 المتحدة".

 
يدعم سوق أبوظبي العالمي هذا الحدث بالتعاون مع عدد من كبرى الكيانات االقتصادية والجهات  
الحكومية في إمارة أبوظبي، ويشكل "أسبوع أبوظبي المالي" منصة لتالقي مجموعة بارزة من  

إمارة  ال األثر االستراتيجي على مستوى  والخاص ذات  العام  القطاعين  والمؤسسات من  خبراء 
 أبوظبي وعلى المستوى الدولي.

 
" كخطوة أخرى مهمة نحو تعزيز مساهمة سوق أبوظبي  2022ويأتي "أسبوع أبوظبي المالي  

نعقاده مع استضافة العالمي في االرتقاء بقدرات القطاع المالي داخل الدولة وخارجها. ويتزامن ا
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للعديد من األحداث العالمية الكبرى. ومن المتوقع أن يجد  
أبرز فعاليات األجندة العالمية ألحداث القطاع المالي، وكأحد أهم التجمعات   مكانه على قائمة 

 االستثمارية والتجارية المالية. 
ته لجميع أعضاء المجتمع المالي محليًا وإقليميًا ودوليًا دعو  2022يوجه أسبوع أبوظبي المالي  

 .الرابط لتسجيل رغبتهم في المشاركة في هذا الملتقى الرائد عبر زيارة هذا 
 

 -انتهى-
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

https://adfinanceweek.com/
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العالمي،   أبوظبي  الدولي  هو  سوق  المالي  المتحدةالمركز  العربية  اإلمارات  منذ  لعاصمة دولة    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . 
كما يشكل حلقة  ،  ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال

 أنحاء العالم. كافة ووصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 
  

التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 
 سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي.

  
كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر  ُصنف سوق أبوظبي العالمي  

مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم  
تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي  يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة  

العالمي   أبوظبي  سوق  بين  والتنوع  والتطور،  الشمول،  خصائص  من  االستفادة  السوق  في  العاملة  الكيانات  لكافة  العالمي 
 واألسواق العالمية األخرى.

  
الموق زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  المعلومات عن سوق  اإللكتروني  لمزيد من  متابعة صفحاته على    www.adgm.comع  أو 

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@منصات التواصل 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: 

 
 

 
 
 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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