
 

 
 
 
 

 خبر صحفي  

 
   "المالي أسبوع أبوظبي "انطالق أعمال اليوم األول من 

 "سيت ابوظبي أ" مؤتمر  مع فعالية
 

مؤتمر "أسيت  ، ألسواق الخاصةاللمؤسسات الرائدة في قطاع مشكالً أحد أبرز التجمعات العالمية  •

 .المتعددةأبوظبي" يستعرض متغيرات المشهد االستثماري الناتجة عن التحديات االقتصادية 

كشف عن  يمعالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي   •

مليار دوالر  1.4مليارات درهم إماراتي )  5 البالغ حجمهصندوق أبوظبي للطروحات األولية عمليات 

  دائرة التنمية االقتصاديةطلقته أالذي و أميركي(

 

الدورة األولى من    أعمال  اليوم  ت انطلق  :2022نوفمبر    14اإلمارات العربية المتحدة،  دولة  أبوظبي،  

جلساته    خاص شهدت وهو حدث    " "أسيت أبوظبي  الل مؤتمر من خ"أسبوع أبوظبي المالي"،  الحدث الرائد  

، ومجموعة  في القطاع المالي في دولة اإلمارات ومن المنطقة والعالم   القادة والخبراءبين  حضور جمع  

تعنى  إستراتيجية  في سوق أبوظبي العالمي للتداول في مواضيع  عوين الذين اجتمعوا  مختارة من المد

ويقوم سوق أبوظبي    جندة العالمية واإلقليمية وتشكل أولوية ضمن األ  .القتصاد الكلي والقطاع الماليبا

بالتعاون    أولى فعاليات أسبوع  أبوظبي المالي  بتنظيم      العالمي المركز الدولي الرائد لعاصمة دولة اإلمارات

 اتصاالت &. " ومجموعة 42جي ”دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي و مع شركائه اإلستراتيجيين، وهم

 

مع "سوق أبوظبي لألوراق المالية"  الذي تم تنظيمه بالشراكة  ،  2022  "أسيت أبوظبي"فعالية    توشهد

العالمية  مشاركة   الرائدة على الساحة  نحو  ، يمثلهم  الخاصةألسواق  افي قطاع  عدد من المؤسسات 

المست  300 كبار  من    ثمرينمن  أكثر  أصواًل  هي مؤسسات  و  .دولة   30من  قيمتها  تدير  بتريليونات  تقدر 

"بنك أمريكا" و"بالك روك" و"شايمرا" و"جولدمان ساكس" و"جلف كابيتال"    :اأبرزه  ، ومن ةمريكياأل  الدوالرات

 كتيت" و"تيكيهو كابيتال". ب" و"يو"انفست كورب" و"جي بي مورجان" و"لومبارد أودي 

 

التحديات  النابعة من    قطاع االستثمارفي  التحوالت المتتالية  وركزت الجلسات الحوارية لليوم األول على  

العالمية الجلسات،االقتصادية  في  المتحدثون  ناقش  كما  فرعية    ،  بينها  موضوعات  من  صناديق  أخرى، 

لبناء  المتبع  المخاطر  إدارة  يات المتغيرة ونهج  ستراتيجواإل  ، العائليةالثروات    ةمكاتب إدارو  ، السيادية اوات  الثر

لخبير االقتصادي ورئيس شركة ناصر  حوارية قادها ا  في جلسةوفئات األصول.  في مختلف  محافظ متنوعة  

في  وشركاهسعيدي   االقتصادي  التحول  عن  سعيدي  ناصر  الدكتور  تحدث  األوسط،  منطقة  ،  الشرق 

 العالم.  دولة اإلمارات في المنطقة و واستثمارات  اقتصاد العوامل االقتصادية التي تدفع نمو و

 

وشهد مؤتمر "أسيت أبوظبي" إعالن على جانب عالي من األهمية من قبل معالي محمد علي الشرفا  

حيث   أبوظبي  في  االقتصادية  التنمية  دائرة  رئيس  الرئيسية  على    الحضور أطلع  الحمادي،  المحطات 

روحات  بما في ذلك عمليات صندوق أبوظبي للط  لإلمارة،  المدرجة على البرنامج االقتصاديواإلنجازات  



 

يساهم في ترسيخ مكانة  ، ومليار دوالر أميركي(   1.4مليارات درهم إماراتي )  5 هحجم يبلغ الذي ، األولية

صندوق أبوظبي للطروحات األولية يشكل جزءاً رئيسياً  إن    .في المنطقة  للمستقبلاإلمارة كعاصمة مالية  

في دور وجهود دائرة التنمية االقتصادية، للمساهمة في تعزيز الحضور العالمي ألسواق رأس المال في  

إمارة أبوظبي وتقوية مساهمة هذا القطاع في نمو االقتصاد الكلي ألبوظبي. حيث قام صندوق أبوظبي  

األولية   االستثمارية    6بانتقاء  للطروحات  الخدمات  لتلقي  المختصرة  القائمة  ضمن  خاصة  كما  شركات 

ويتم   المالية؛  لألوراق  أبوظبي  في سوق  وإدراجهم  العام  االكتتاب  على  لطرحهم  تمهيداً  االستشارية 

 شركة كمرشحين محتملين للحصول على هذه الخدمات.  32التحضير لقائمة إضافية تضم 

 

هشام خالد ملك، رئيس مجلس    ةصرح سعاد"أسيت أبوظبي"    لمؤتمر  لشريك الداعممتحدثاُ بالنيابة عن ا

إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية: "يسعدنا أن نشارك في الدورة األولى من ’أسبوع أبوظبي المالي‘ و 

  هو الحدث الذي يؤكد التطور السريع لقطاع الخدمات المالية في اإلمارة. ويواصل سوق أبوظبي لألوراق 

المالية التزامه بتعزيز ديناميكية أسواق رأس المال، والمساهمة في رؤية أبوظبي لزيادة التنويع االقتصادي  

 . ودعم النمو المستدام على المدى الطويل" 

التاليةوتشهد   أبوظبي    األيام  أسبوع  من    2022المالي  من  السادسة  النسخة  فعاليات  مؤتمر  إقامة 

"التنظيم  ن  االتي تنعقد تحت عنو"  2022  و"قمة االستدامة  "كريبتو أبوظبي" فعالية    تليها و  ، أبوظبي"  "فينتك

 (. R.A.C.E) والتوعية والتعاون والنظام الشامل"

 

 

 -انتهى-
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةهو  سوق أبوظبي العالمي،  

ية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا  إستراتيجكما يشكل حلقة وصٍل  ،  مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال
 أنحاء العالم.  وكافةوجنوب آسيا 

  

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

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

شاملة تجتذب المؤسسات  الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة و

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

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

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

 
 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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