
 
 
 
 

 

  خبر صحفي  

 

رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان سوق أبوظبي العالمي يعلن 
  الشركاء  عن أبرز ويكشف 2022سبوع أبوظبي المالي أل

 لهذا الحدث المؤسسات الداعمة  و
 

نهيان، عضو  الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل  سمو    تنعقد برعاية   وظبي الماليأسبوع أب ليات  فعا •
  .المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي

، بحضور  من داخل وخارج الدولةسبوع أبوظبي المالي  ألا رئيسي ا  شريك    50عن أكثر من  اإلعالن   •
 .  ممثلين عن هيئات حكومية، وشركات عالمية وإقليمية، ووسائل اإلعالم

 

 

المركز المالي الدولي لعاصمة دولة    سوق أبوظبي العالمي  أعلن  :2022أكتوبر    17المتحدة،  أبوظبي، اإلمارات العربية  
عن رعاية سمو  يوم  ، الG42دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي والشركاء الرئيسيين    بالتعاون مع  ،  اإلمارات العربية المتحدة

كما  ،  التنفيذي إلمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفيذي إلمارة أبوظبيالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس  
الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل العام   الماليألسبوع أبوظبي الرئيسيين   الداعمين والشركاءالكشف عن أسماء  اليوم تم 

 إضافية إلمارة أبوظبي.  عالمة فارقة، وسيشكل  .2022 الجاري
 

مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف  بحضور  خالل فعالية استضافها سوق أبوظبي العالمي    ،إلعالنهذا  جاء  
 . ة وممثلي وسائل اإلعالم الجهات الحكومية المشاركة في الحدث، ومؤسسات وشركات إقليمية وعالمي

 

ونجح في    واسع.  اهتمام إقليمي وعالمي، بمنذ اإلعالن عن تنظيمه في العاصمة اإلماراتية"أسبوع أبوظبي المالي"  قد حظي و

بينهم شركاء داعمين و  ،شريك ا  50أكثر من  اجتذاب   لفعاليات األسبوع  من  المنظومات  وشركاء    منظماتإعالم ووسائل  و رعاة 

 الشاملة.  

وبنك أبوظبي    الماليةأدنوك وسوق أبوظبي لألوراق  مبادلة، وشركة   شركة  الماليبوظبي  ألسبوع أ  ومن أبرز الشركاء الرسميين  

الستثمار األجنبي المباشر ودائرة  ل شريك  ك، باإلضافة إلى مكتب أبوظبي لالستثمار  معا    -وهيئة المساهمات المجتمعية    األول

وذلك باإلضافة إلى  .  للحدث  رسميللطيران الناقل الجوي الاالتحاد  شركة  و   المثلى   لوجهات اكشريك  أبوظبي    – الثقافة والسياحة  

ع كبرىمؤسسات  بينها  المية  ب  وشركة  ،  WIOبنك  ،  من  و  ر"جي ري"روالند  و"نيكسو"  و"بير" و"باينانس"  كونيكت"  يغرين"  ون 

الدور االستراتيجي لـ "أسبوع أبوظبي  في إبراز  ، من الشركاء الذين سيساهمون  ، وآخرين دلمان سميثفيلد""إ   رانسي" و يوسيك"و

معالجة   في  البناءة  ورئيسية  تحديات  المالي"  والبرامج  األفكار  في    طرح  على  أجندات  صياغة  للمساهمة  المالي  القطاع 

المعتمدين  اإلقليمي و  ن المستويي الشركاء اإلعالميين  بين  نيوز عربية"قناة  :  لحدثلالعالمي. ومن    و   "ناشيونالذا  و"  "سكاي 

إذاعة    و   "سي إن بي سي إنترناشيونال"، وقناة  اإلتحادصحيفة  الملحق االقتصادي ل، والخاص بقناة أبوظبي  برنامج علوم الدار 

 . "إنفستمنت مونيتور"الشرق األوسط و " فاست كومبانيو"، "Fintech TVقناة "و   "دبي آي"

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن  : "سوق أبوظبي العالميسعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة  وقال  
محمد بن زايد آل نهيان، نفخر في سوق أبوظبي العالمي باإلعالن عن التقدم الكبير الذي حققته النسخة األولى المنتظرة من  

ومن شأن هذا  .  ومن حول العالمالشركاء والرعاة من داخل أبوظبي  من  الكبير  العدد  اجتذاب هذا    عبر"أسبوع أبوظبي المالي"  
  " "أسبوع أبوظبي الماليفي دفع أجندة أبوظبي االقتصادية من خالل منصة    رئيسيا    يلعب دورا  الحشد الكبير من الشركاء، أن  

اوا عالمي    امالي   ا مركز  كمكانة اإلمارة بما يسهم في ترسيخ االستراتيجية،   . رائد 
 

لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولجميع الرعاة والشركاء، على    نتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان: "وأضاف الزعابي 

اإلمارات  دولة  الخبراء الماليين والمهنيين من  بالعديد من أبرز  نتطلع إلى الترحيب  وإنجاح هذا الحدث المهم،    تعاونهم من أجل
 ومن حول العالم."فريقيا أ ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

 

جمع  تحدث ا، من المنتظر أن    12، وتنقسم فعالياته إلى  2022نوفمبر    18ولغاية    14ويقام "أسبوع أبوظبي المالي" خالل الفترة من  

باإلضافة إلى قادة األسواق   ،تريليون دوالر 14تصل قيمتها إلى نحو دولة، يديرون أصوال   30من خبراء االستثمار من  300أكثر من 

حول قطاع التمويل المزدهر  معمقة  حوارات    سيشاركون فيوالذين   ن مجموعة واسعة من الخلفيات والخبرات،المالية العالمية م

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأحدث توجهات القطاع والتطورات التي تشمل األسواق المالية والخدمات المصرفية  

 العالمية.



 
 
 
 

المالي"    أسبوع أبوظبي"  فعاليات  حضورللمهتمين اليوم، تسجيل رغبتهم  اإلقليمي والدولي واألعضاء المجتمع المالي  ويمكن  

 . الصفحة الرسمية ألسبوع أبوظبي الماليهم في من خالل تسجيل بيانات

 

   الضغط هنا ، الرجاء الفيديو التعريفي عن أسبوع أبوظبي العالميلمشاهدة 

 

 
 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةهو  سوق أبوظبي العالمي،  
 أنحاء العالم. وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، ومقر متميز لممارسة األعمالمالي رائد 

  

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

  

لشرق األوسط وشمال ولوجيا المالية في منطقة اُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن
ت المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي  إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطورا  وشموال  في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسا

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

  
اإللكتروني   الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  سوق  عن  المعلومات  من  و"إنستجرام":    www.adgm.comلمزيد  "تويتر"  االجتماعي  التواصل  منصات  على  صفحاته  متابعة  أو 

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

 

 ية: للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالم 

 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://www.adgm.com/events/abudhabifinanceweek
https://www.youtube.com/watch?v=dBgcU_pNx2Q
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
mailto:simon.hailes@edelmansmithfield
mailto:media@adgm.com

