
 
 

 

 خبر صحفي  

 

لإلعالم  الدولة ة برئاسة وزير   سوق أبوظبي العاملي يستقبل وفًدا رفيع املستوى من اململكة املتحدة

   الرقمية والبنية  البيانات  و 

 

 البلدين ركزت الزيارة على أهمية التعاون املشترك وتأسيس الشراكات في مجال االقتصاد الرقمي ملا فيه صالح اقتصاد  •

طت الزيارة الضوء على العالقات الوطيدة التي تربط سوق أبوظبي العاملي باململكة املتحدة  •
ّ
 سل

 

،  في أبوظبياستقبل سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي    :2022ديسمبر  16أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة،  

 جوليا لوبيز  برئاسة معالي    املتحدة في اململكة    والرياضة  والثقافة واإلعالم الرقميةوزارة الشؤون  وفًدا رفيع املستوى من  

و  البرملان  وال  ة وزير عضو  لإلعالم  سعادة  الرقمية  بنيةوال  بيانات  الدولة  يرافقها  مودي  ،  الجاللة  باتريك  صاحب  سفير 

وكان في استقبال الوفد سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة    .البريطانية لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة

 سوق أبوظبي العاملي وأعضاء اإلدارة العليا للسوق. 

 

واإلمارات   املتحدة  اململكة  من  كل  بين  تربط  التي  الوطيدة  التاريخية  والثنائية  التجارية  العالقات  وتطوير  تعزيز  يشكل 

 للحوارات املستمرة بين قادة  
ً
املرتبة الخامسة  في    العربية املتحدة  اإلمارات  ةتأتي دولحيث    البلدين.العربية املتحدة عنونا

قائمة  والعشرين   الشرك على  شهدت  أكبر  وقد  املتحدة،  للمملكة  التجاريين  البلدين  اء  بين  التجارية  غير  العالقات  نمًوا 

 2014عام  المليار درهم إماراتي في    60من  ، حيث صعد حجم التبادل التجاري بين الدولتين  مسبوق خالل العقد املاض ي

 يشهد هذا  ومن املتوقع أن    ،2020عام  المليار درهم إماراتي في    92إلى  
ً

 125 لنحو  الرقم زيادة خالل العام الحالي وصوال

 العامين املقبلين.  فيمليون درهم إماراتي 

 

الزيارة  و  هذه  على   
ً
العاملي:  تعليقا أبوظبي  إدارة سوق  رئيس مجلس  الزعابي،  أحمد جاسم  سوق  يسر  "قال سعادة 

خالل زيارته  من اململكة املتحدة  رفيع املستوى  بالوفد  الترحيب  ،  مقًرا له  يةعاصمة اإلماراتالذي يتخذ من ال،  أبوظبي العاملي

 تصاد الرقمي نمو لقد حقق االقأبوظبي.  إمارة  إلى  
ً
تمثل البيانات والتجارة الرقمية  و العقود القليلة املاضية،  خالل    ا كبيرً   ا

تريليون    11  تصل إلى  بقيمة القطاع  االستثمارية في هذا    الفرصوتقدر    ،إجمالي الناتج املحلي العاملي% من  16تصل إلى  نسبة  

سوق أبوظبي العاملي ضمن   أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها يمثل الجديد    ي تمويل العصر اليزال ما  دوالر أمريكي.  

وتسريع  قطاع في دفع  حيث سيسهم هذا ال  املتطورة من املنتجات والخدمات املالية    املزيد ديم  التي تستهدف تقإستراتيجيته  

  ق يتحقكات في  االرئيس ي للشر الدور  على  دولي،  الالي  املركز  يؤكد املو .  لدولة اإلمارات العربية املتحدة  قتصاد الصقر انمو  

 ."تدفقات البيانات العامليةمن االستفادة و الفرص العاملية   هذهمثل 

 

إن البيانات  انات والشؤون الرقمية في اململكة املتحدة: " لإلعالم والبي الدولة   ، وزيرةلوبيز  جوليا  معالي  من جهتها، قالت  و 

للنمو واالبتكار في جميع أنحاء العالم. إنني أتطلع إلى تعزيز شراكة اململكة املتحدة    ملفتة  والتقنيات الرقمية تخلق فرًصا  

 ." مع سوق أبوظبي العاملي والعمل مًعا لتعزيز تدفقات البيانات املوثوقة واآلمنة في املستقبل

 

 



 
 

أول سلطة قضائية في الشرق األوسط تتبنى نهًجا مشابًها  ،  بجولة في محاكم سوق أبوظبي العامليالوفد    قاموخالل زيارته،  

كونجألسواق   وهونج  يتم  ،  سنغافورة  اإلنجليزي اتطبيق  حيث  العام  و لقانون  اليوم.  العاملي  أبوظبي  وجهة  ال  ،يعد سوق 

املؤسسات   من  للعديد  املفضلة  واالستثمارية  بينها  التجارية  وشركات  ومن  إدارة  و   يةاستثمار بنوك  الصناديق  شركات 

 املنطقة والعالم.في  التقني  جال  املوالشركات الناشئة في  االستثمارية 

 

والتي  ،  (HUB71)  71املنظومة العاملية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي هب  خالل الزيارة على  جوليا لوبيز  اطلعت معالي  كما  

يتكون من    تتمتع بينها    ،مجاالتعدة  في  رواد أعمال عامليين  بمجتمع حيوي  تتخذ  و املسرعات  برامج  االستثمار و من  التي 

من   باملؤسسات  على    71هب  عملتو .  لهامقًرا    العامليأبوظبي  سوق    ةمنظومجميعها  ومؤسسيها  الناشئة  الشركات  ربط 

وخلق املزيد من الفرص      األثر االقتصادي  لتحفيز   ،من القطاعين العام والخاص  الرائدة من أبوظبي والعالموالكيانات  

"بلج أند    ة مثل عامليالسرعات  امل  برامجبالشراكة مع  في سوق أبوظبي العاملي      71هب  منظومةتم إنشاء  وقد  .  االستثمارية

مساعدات على  تقدم ، الشريكين برامج تحفيزيةحيث يدير كال ، (Techstars )و"تيك ستارز" (Plug and Play )"بالي

ن  تإلى الخدمات القانونية واالستشارية للشركات الناشئة. كما  باإلضافة  صحي،  وتأمين    سكنو   مكاتب شكل  
ّ
منظومة  مك

كما  .  هذه املنظومةالتي تشكل جزًءا من  للمواهب  ذهبية  اإلقامة ال   األعمال من التقدم للحصول على تأشيرة  رواد  71هب

املساهمة  على  البرنامج  حيث يركز    ،جديدةالعمال األ التكاليف املرتبطة بإنشاء  وخفض    رفع التعقيداتفي  البرنامج  يسهم 

 حول العالم. رواد األعمال من من  الرائدةللمواهب  جاذب بتكار لال كمركز   ةعامليالمكانة أبوظبي ترسيخ في 

 

 -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   كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية، 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
ً
 وشموال

ً
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 االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  

صات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": أو متابعة صفحاته على من  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

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 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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