
 

 خبر صحفي  

 

 "مستقبل القطاع املالي"وعقد حلقات شبابية بعنوان  هب" كريبتو "إطالق مركز 

   2022 سبوع أبوظبي املاليأ ضمن فعاليات 
  

ستشارات ال شركة  الشريك الداعم  يشهد فعالية "كريبتو أبوظبي" التي انعقدت بالتعاون  اسبوع أبوظبي املالياليوم الثالث من  •

    "رولند بيرجراإلدارية “

   2022 اسبوع أبوظبي املالي خالل اليوم الثالث من حول مستقبل القطاع املالي عقد حلقات شبابية •

وهو منصة تفاعلية توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى املعلومات والتواصل مع    (Crypto Hub)  "كريبتو هب"  مركز   طالقإ •

 في سوق أبوظبي العاملي.  لقائمةاشركات األصول الفتراضية 

 لتقديم الخدمات املالية تصريح  "بينانس" شركة سلطة تنظيم الخدمات املالية لدى سوق أبوظبي العاملي تمنح •

 

املتحدة،  دولة  أبوظبي،   العربية  املاليشهد    :2022نوفمبر    16اإلمارات  أبوظبي  أيامه  اسبوع  ثالث  ، في 

الدولي  املالي    ، املركز  ق سوق أبوظبي العامليطل كما أ"كريبتو أبوظبي"،  عنوان  تحت  حوارية أقيمت  جلسات  

 في أبوظبي. "كريبتو هب"  للعاصمة اإلماراتية، مركز الرائد

 

، من خالل صياغة تشريعات تنظيمية متقدمة  العمالت املشفرةسوق أبوظبي العاملي مشهد قطاع  يقود  و 

املشفرة  تقنيات  تخص   العمالت الصعود  تواكب  لاألصول  مثل  الجديدة  الفتراضية  لألصول  السريع 

ية التي  ستراتيجاإل   املبادرات"  كريبتو هب"   مركز  اطالقيجسد  ،  وبذلك.  املشفرة واألصول األخرى ذات الصلة

عاملي  تنويع القتصاد والدور املتنامي إلمارة أبوظبي كمركز مالي  جهود  لدعم    "سوق أبوظبي العاملييقدمها "

 تقنيات مبتكرة. توفير الحتياجات الحالية واملستقبلية للسوق من خالل يلبي ، رائد

 

كيانات التشفير والبلوك تشين والتمويل الالمركزي  جمع  أبوظبي" كمنصة حيوية لتسهيل    وعمل "كريبتو

 بالتفصيل بعضا من أكثر التقنيات املالية  العاملية، وتناولت  
 
في عصرنا، مع مناقشة وتخطيط أهداف    ابتكارا

    النمو والتنمية طويلة األجل لقطاع مثير وديناميكي وتطلعي في الصناعة املالية.

 

الثالث،   اليوم  خالل  تم  بعنوانكما  شبابية  حلقات  املالي"  عقد  القطاع  عملية  تمكين  بهدف  "  مستقبل 

ع في تيسير التواصل سهم هذا التجم  يو الشباب.  شريحة  و القطاع    اتبالتمويل بين قياد  ةالتواصل املتعلق

وتم عقد هذه  املهنية في القطاع املالي.  مسيرتهم  في  طالق  النلللشباب،    مونقل املعرفة وتوفير مصادر اإللها

السيد حمد صياح املزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العاملي ومدير    الحلقات بحضور 

اإلسالمي  املدير املالي ملجموعة بنك أبوظبي ، ، والسيد محمد عبد الباري عام أكاديمية سوق أبوظبي العاملي

 .في "ساف بارتنرز" املؤسسوجيمس بوشنان، الشريك 



 

 

 

 على حصول شركة "بينانس" 
 
تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات املالية  على    ومعلقا

العاملي أبوظبي  لدى    ل قا  في سوق  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  ملنطقة  اإلقليمي  الرئيس  تنغ،  ريتشارد 

عن كثب مع الجهات التنظيمية واملدن ذات التوجه والتفكير املستقبلي لتطوير    تعاون نلتزم بال:  "باينانس"

أطر تنظيمية واضحة ومفيدة قادرة على حماية أنشطة السوق وسالمة العمالء. وقد اتسم العمل مع سلطة  

يؤكد  بما  البناء،  بالتعاون  العاملي  أبوظبي  وسوق  املالية  الخدمات  بين    تنظيم  التعاون  قيمة  أهمية  على 

رائد ألنشطة األصول   أبوظبي كمركز عاملي  وازدهار  نمو  متابعة  إلى  له. ونتطلع  املنظمة  قطاعنا والجهات 

 الفتراضية، ونشيد بسوق أبوظبي العاملي لجهوده املثمرة في تطوير منظومة شاملة لخدمات البلوك تشين."

  حيث تقوم ببذل ذات مبادرة كبيرة.  شركة  ة أطلس كابيتال،  شركحضور    "كريبتو أبوظبيفعالية "  وشهدت 

جهودا لستكمال النظم النقدية وزيادة تعزيزها في العالم. واليوم، أعلنت أطلس عن إطالق مؤشر جديد، 

تم بناؤه باستخدام استراتيجيات املنتجات الخاصة، ودمج الدولر األمريكي واألصول الحقيقية في حلول  

األصول الرقمية( التي تهدف إلى تحقيق عوائد عالية الجودة للمستثمرين،  و رات املتداولة صناديق املؤشك)

 مع الستثمار في الصالح الجتماعي الجماعي.

 

اليوم  وتعليقا على ذلك، قال نورييل روبيني، كبير القتصاديين في أطلس كابيتال: "لقد حان الوقت اآلن.  

يحتاج العالم إلى أفكار جريئة ملعالجة القضايا الهيكلية الحرجة في سياساتنا املالية والنقدية. وتقود أطلس  

ديد، حيث يمكننا السماح للمستثمرين  الشركاء من القطاعين العام والخاص للقيام بذلك على وجه التح

 بكسب عوائد عالية الجودة معدلة حسب املخاطر، والتأثير على العالم من حولنا". 

 

أفضل املمارسات  حول    وتمحورت  ،الجلسات الحوارية "كريبتو أبوظبي" على مدار ثالث ساعات  وأقيمت

اقتصاد   بناء    حول   جديدة  رؤية   الفتراضية،  واألصول   شفيرتال   قطاع   لقادة   وقدمت ملستقبل،  اوأهمية 

 .حلول مبتكرة توفيرلتعامل مع التحديات من خالل ا

 

حدود  دفع  القادرة على    ،والتشفيرلبلوك تشين  األساسية لتقنيات  العلى  الثالث  جدول أعمال اليوم    ركز  و 

املالية   األصول  إلى هذه  والوصول  التي  الفتراضية  البتكار،  التطبيقات  رئيسية  تشمل عناصر  من خالل 

والجيل  والعمالت املشفرة والتداول  التمويل الالمركزي والتشفير  من بينها  ،متعلقة بتمويل العصر الجديد

وجمعت  والعقود الذكية.  الفتراضية  واملحافظ    NFTالثالث من اإلنترنت والرموز غير القابلة لالستبدال  

"رولند   داريةاإل ستشارات  ال شركة  بالتعاون مع  تم تنظيمها  "كريبتو أبوظبي" خبراء من القطاع، و جلسات  

لتقديم    ،صول الخاصةسوق األ في  الترميز  ودور  األصول الرقمية  يات  إستراتيجحيث تمت مناقشة    ،بيرجر"



 

عالوة على ذلك، ركزت الجلسات على  و فرص جديدة بمليارات الدولرات للمستثمرين على مستوى العالم.  

إلى   اللوائح  لإجابة  الوصول  وقوف  الرئيس ي حول سبب  حافة  اوصن  التنظيمية  لسؤال  على  السياسات  ع 

 املالي. القطاع ل في تحو  العصر 

 

عن   لـــ  شريك  ال ونيابة  ،  الداعم  أبوظبي  العاملي  قالت  كريبتو  املشارك  والرئيس  الشريك  ساناول،  فيروز 

أبوظبي  كريبتو أبو ظبي  خال أسبوع  لقتصاد العمالت املشفرة في رولند بيرغر: "إن مشاركتنا كشركاء في  

ا يعكس  بتوفير  املالي  في  الفكرلتزامنا  املزدهر.   القطاع  لهذا  املتطورة  نظرة   واملعرفة  لدينا   ، بيرغر  رولند 

، و املتافيرس  0.3الويب  الذي يغطي مستقبل التمويل ، والترميز ، و العمالت املشفرة شاملة حول اقتصاد 

ق  سو لية لدى  الخدمات املاوالتعدين والهوية الرقمية. وقد خلقت قيادة أبوظبي، من خالل سلطة تنظيم  

املستقبلي، ونحن نرى العديد من الشركات الكبيرة تركز    الفكربتكار و لال بيئة منظمة من    العاملي،أبوظبي  

اآلن على تطوير استراتيجيات اقتصاد العمالت الرقمية الخاصة بها إقليميا. نحن فخورون بمساعدة هذه  

 مسيرتها في هذا املجال املنظمات في  

 

أن   بالذكر،  من  جدير  الختامي  املالياليوم  أبوظبي  فعاليات  ،  اسبوع  انعقاد  الستدامة  سيشهد  ة  قم 

(R.A.C.E)    نات الرئيسية والفعلية لالستدامة؛ وهي التنظيم والتوعية والتعاون والنظام والتي تركز على املكو 

  الشامل.

 

 -انتهى -
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةفي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا   ية بين القتصادات املتناميةإستراتيجكما يشكل حلقة وصٍل ، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 العالم. 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 العموم اإلنجليزي. التطبيق املباشر لقانون  

  

ولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في العالم يوف
 
 وشمول

 
ر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي واألسواق العاملية    العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق الستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  ملزيد من املعل

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

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

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


 

  973 50 971+1173جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد اللكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد اللكتروني: 
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