
 

 خبر صحفي  
 

 القطاع المالي في العالم  قادة  من  حشدا   باستقطل تستعد   أبوظبي إمارة

 

أسبوع أبوظبي   ،الملتقى المرتقب األولى من  الدورة أبو ظبي في المركز المالي الدولي يستعد  •

 المالي 

من    إمارةتستعد   • أكثر  من  مسبوقة  غير  سلسلة  الستضافة  كبار    30أبوظبي  تجمع  فعالية 

  في العالم ، والذين يمثلون والعاملين في القطاع المالي  المصرفيين والمستثمرين ورجال األعمال  

 من األصول تحت اإلدارة.   ةريكيماأل اتدوالرال تريليونات من  مجتمعين

وزيرة التغير  سعادة    ،الموجودين ضمن برنامج أسبوع أبوظبي المالي   250من بين المتحدثين الـ   •

،  "غولدمان ساكس إنترناشيونال."في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ورئيس    المناخي والبيئة

، ورئيس مجلس إدارة  بنك "بي أن بي باريبا"، ورئيس  البنك المركزي الهنديمجلس إدارة  ورئيس  

تشانغ  مجال الكريبتو  في    رواد  ال، وروبيني  ييل نور   المعروف، واالقتصادي  اإلسرائيلي  لؤمي"""  بنك  

 واسعة من الشخصيات البارزة والمعروفة.ومجموعة  ،ديفيد شوم و تشاو بينغ

  رئيسية تشمل   حول مواضيع، للتحدث  متعددة ستقود جدول األعمال على مدار األسبوع  محاور •

النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. مستقبل التجارة  على سبيل المثال ال الحصر،  

القادمة العالمية.   الرقمية  المرحلة  األصول  المالي   ، من  األمن  استراتيجيات   ، تحسين  تطوير 

  ، مستقبل االستدامة تصل قيمتها إلى مليار دوالر أمريكي،  كيفية بناء شركة ناشئة  ،  االستثمار

 . السيادية اتواستثمارات الثرو المكاتب العائليةصعود البيانات الضخمة. "،  ميتافيرس"ال

 

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد    :2022نوفمبر    7اإلمارات العربية المتحدة،  دولة  أبوظبي،  

سوق  أعلن  ،  أبوظبي التنفيذيبن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب  

مع شركائه   بالتعاون  العالمي  االقتصادية  ناإلستراتيجييأبوظبي  التنمية  دائرة    42وجي    أبوظبيفي  ؛ 

المالي  األولى من أسبوع أبوظبي    الدورةالمتحدثين الرئيسيين في  عن قائمة  ،   اتصاالت &مجموعة  و

نخبة من  متحدثين  وتضم القائمة  .  2022  نوفمبر  18نوفمبر إلى    14خالل الفترة من  يقام  سالذي    ،2022

 . حكوميينومسؤولين قادة الفكر العالميين واإلقليميين 

؛  كل من  دولة اإلمارات العربية المتحدة  والمتحدثين من  المشاركين  الحكوميين   ومن بين أبرز المسؤولين 

،  اإلماراتحكومة دولة  في    وزيرة التغير المناخي والبيئة  ،معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

والشيخة شما    ، أبوظبي في رئيس دائرة التنمية االقتصادية الحمادي الشرفاء محمد محمد علي معاليو

الرئيسة التنفيذية للُمّسرعات المستقلة لدولة اإلمارات العربية المتحدة    آل نهيان  بنت سلطان بن خليفة

 رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.  وسعادة أحمد جاسم الزعابي، المناخيللتغير 

كبير  روبيني،  نورييل  العالمية؛  والمالية  االستثمارية  الشركات  من  الرئيسيين  المتحدثين  بين  ومن 

االقتصاديين في شركة "أطلس كابيتال تيم إل بي". وحازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة  

ودينيش  " تكورب"إنفس إدارة  كومار  .  مجلس  رئيس  المركزي"خارا،  رئيس  و  ،"الهندي   البنك  ليالند،  تود 

، الرئيس  وإيتاي بن زيف  . "42 جي"   لشركة   الرئيس التنفيذي وبنغ شاو،،  " ساكس إنترناشيونالغولدمان  "

،  وديفيد شوم  ،" ميلو بنك  " ، رئيس مجلس إدارة  سامر حاج يحيى الدكتور  . والتنفيذي لبورصة تل أبيب

التنفيذي والشريك   الرئيس تشاو، وتشانغ بينغ كسير".  ل"إالرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة  

جان  و  ".الكسيغج"مايك نوفوغراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  انس". وبين" لشركةالمؤسس 

"تحالف غالسكو  مارك كارني، الرئيس المشارك في و  ."بابي أن بي باري"بنك  لومير، رئيس مجلس إدارة  

يجو  ابو ،  "بالك روك" ميتشنيك، رئيس األصول الرقمية في    وروبرت،  من أجل صافي انبعاثات صفري" المالي 

وزاك  ، التكنولوجي العالمية المتخصصة في قطاع التعليم  لمجموعة "بايجو"  ريفاندران، الشريك المؤسس

،  وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند  و   براون الرئيس التنفيذي لشركة "ماكالرين للسباقات"، 

   الهندي المعروف. العب الكريكيتشيكار دهوان  و

ذلك،   إلى  قيمتها  يشارك  باإلضافة  تبلغ  التي  الناشئة  الشركات  أمريكي    3عدد من  دوالر  في  مليارات 

المجمع  يهدف . و الماليأبوظبي فعاليات أسبوع من  الشركات الناشئة" الذي يمثل جزًءا رئيسيًا مجمع "



 

ة، والتحاور معهم حول  الناشئلشركات  ا  منظومةالنابغة في  العقول  على    أن يشكل منصة للتعرفإلى  

 . الشركات الناشئة المبتكرةمن التالي التوسع وبناء الجيل وكيفية التمويل موضوعات 

الموضوعات الرئيسية واإلستراتيجية  الذي يشمل    هجدول أعمال  المالي عنأسبوع أبوظبي  كذلك أعلن  

 العالمي. الملتقى  طوال فترة انعقاد هذا  يومياً  التي سيتم تناولها

حفل االفتتاح الكبير بالتوازي مع  نوفمبر    14يوم    "أبوظبي أسيت  "  فعاليةب  الماليوينطلق أسبوع أبوظبي  

واحدة  أبوظبي"  أسيت  "من    2022ستكون نسخة  و .  اً أبوظبي مساءبقصر اإلمارات  فندق  الذي سيقام في  

إلى عدة    ا والتي تصل قيمتهعلى مستوى العالم  الرائدة  األسواق الخاصة    قادة شركات  من أقوى تجمعات

   .من عشرات الدولريكية األم الدوالراتمن تريليونات 

الحدث األكثر تأثيًرا في منطقة  والذي يعد  نوفمبر،    15يوم   أبوظبي"  فينتك "مهرجانأيًضا فعاليات  تعود    كما

القواسم المشتركة    اكتشاف المالية، حيث يركز على  التقنيات  في مجال  فريقيا  أالشرق األوسط وشمال  

التقني    مالي ال  قطاعالبين   النمو  والقطاع  التي  وفرص  الحديثة  تحتويها والتطور  المالية  الصناعة  .  هذه 

عالمي لقادة العمالت  تنظيم تجّمع  إلى  هدف  تي تال،  "كريبتو أبوظبي"  تقام فعاليةوباإلضافة إلى ذلك،  

الالمركزي    الرقمية  والتمويل  تشين  عن  والبلوك  المالية  لتقديم شروح  التقنيات  عصرنا  ابتكاًرا  أكثر  في 

 الواعد.  قطاعالالتخطيط للنمو والتطور على المدى الطويل لهذا و الحالي

قمة المنظمين    في سوق أبوظبي العالمي  تنظيم الخدمات الماليةسلطة    ستستضيف،  في نفس اليوم

،  التي ستجمع بين كبار المنظمين الماليين وصناع السياسات من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

التعاون المستقبلي    القمة ستناقش  ووالواليات المتحدة األمريكية، والمنظمات الدولية.  ،  واالتحاد األوروبي 

،  حالياً التنظيمية لمعالجة اثنين من أهم الموضوعات التي تواجه مجتمع الخدمات المالية    ات   جيواالستراتي

 .األصول االفتراضية والتمويل المستداموهما 

لالستدامة  والفعلية  المكونات الرئيسية  على    ،المالي أبوظبي  أسبوع  في    ةآخر الموضوعات الرئيسيويركز  

  2022  (R.A.C.E)  قمة االستدامةوتقدم  (.  R.A.C.E)الشامل"  التنظيم والتوعية والتعاون والنظام  "وهي  

كما  لرئيسية    مبادرات المستدامة،  لمؤتمر  ستتناول  لتنمية  الرئيسية  في    (27كوب  )المناخ  االتفاقيات 

المناخ  كما س،  العربية مصر  جمهورية   لمؤتمر  العربية  اإلمارات  ستستضيفه دولة  الذي    (28كوب  )تمهد 

 العام المقبل. المتحدة 

  ينضم إلى  أسابيع،    بضعةالشركاء الرسميين والداعمين التي تم اإلعالن عنها قبل  قائمة  باإلضافة إلى  و

  " ستاندرد تشارترد"بنك  و"اتش اس بي سي"  مصرف أبوظبي اإلسالمي وبنك  كل من  الحدث  داعمي  

و رسميين،  تشينز"    كشركاء  أكس"  و"ميد  كيه  أو  و"  داعمين  يير"    كشركاء  بزنس  يوروموني"  و"ذا   "

  ألبوظبي كمركز مالي دوليإلمارة  للترويج  و  لحدثلكشركاء إعالميين  "فاست كومباني ميدل إيست"  و

 .رائد

ب  يرحللت  االتسجيل مفتوحً وما يزال باب  ،  بعد أسبوع من اآلن  "الماليأسبوع أبوظبي  تنطلق فعاليات "

اآلن    هنا للتسجيل أنقر  جزًءا من هذا الحدث الرائد.    وامجتمع المالي اإلقليمي والدولي ليكون أعضاء ال ب

 ". 2022المالي "أسبوع أبوظبي في  

 -انتهى-
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة هو  سوق أبوظبي العالمي،  

،  ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال  2015
 وكافة ية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا  إستراتيجكما يشكل حلقة وصٍل  

 أنحاء العالم. 
  

مهمة   العالمي  أبوظبي  سوق  بأكملهايتولى  الماريه  جزيرة  إلمارة   حوكمة  الحرة  المالية  المنطقة  تشمل  التي 

العموم   لقانون  المباشر  التطبيق  على  قائم  دولي  تنظيمي  إطار  ضمن  العالمي  أبوظبي  سوق  ويعمل  أبوظبي، 
 اإلنجليزي. 

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

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

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadfinanceweek.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Cc60c060008be42c0b47e08dabcef6285%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C638030033604905172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p93EHvhpn5M98vZk0pmKwkXrYldGuX69RiArplMRn%2FU%3D&reserved=0


 

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

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

و"إنستجرام":   "تويتر"  االجتماعي  التواصل  إ  adglobalmarket@على منصات   Abu Dhabi Global@ن":و"لينكد 

Market (ADGM) . 
 

 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 التصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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