سوق أبوظبي العالمي وبلومبيرغ في شراكة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر
من التغطية الإخبارية الإقتصادية والفعاليات من أبوظبي الى العالم
وتعزيز مكانة العاصمة كملتقى لصناع القرار المحليين والدوليين في
قطاع الإقتصاد والمال
الاتفاق يهدف إلى جمع أبرز صناع القرار في قطاعي المال والأعمال بالشرق
الأوسط ضمن ملتقى رئيسي جديد في العاصمة الإماراتية
أبوظبي ،الأربعاء  20أبريل  :2016وقعت مجموعة "بلومبيرغ ميديا" شراكة مع
"سوق أبوظبي العالمي" ،المركز المالي الأحدث في العالم ،لإطلاق منصات
إعلامية جديدة تعنى بتغطية أخبار المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز مفهوم الأعمال في الشرق الأوسط عبر منصات جديدة
تتضمن وجهة رقمية متخصصة ،وبرامج تلفزيونية  ،ومؤتمرا رئيسيا جديدا يجمع
تحت مظلته أبرز رواد المال والأعمال في المنطقة.
وبهذه المناسبة ،قال باري رافيندراناثان ،العضو المنتدب الدولي لمجموعة
"بلومبيرغ ميديا" في منطقتي أوروبا والشرق الأوسط ،وآسيا والمحيط الهادئ" :لا
شك أن التعاون مع ’سوق أبوظبي العالمي‘ لتعزيز نطـاق تغطيتنا للاقتصادات
الخليجية النامية سيتيح لمجمــوعة ’بلومبيرغ ميديا‘ تعـزيز دورها في مجتمع
الأعمال الحيوي بدولة الإمارات" .وأضاف رافيندراناثان" :تستفيد المنصات
الإعلامية الجديدة من نجاح التجارب المحلية المماثلة التي أطلقتها بلومبيـرغ في
أوروبا وآسيا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ،وهي تزود جمهورنا المتنامي من
صناع القرار المؤثرين في قطاع الأعمال بالمزيد من المحتويات والقنوات الإعلامية
التفاعلية ذات الصلة".
من جانبه قال ظاهر بن ظاهر المهيري ،المدير التنفيذي لسلطة التسجيل في
سوق أبوظبي العالمي" :نحن في ’سوق أبوظبي العالمي‘ نؤمن بأن الشراكات
البناءة والتعاون هي الأساس لدعم احتياجات الأعمال والأسواق في أبوظبي
والمنطقة .ونرحب بشراكتنا الجديدة مع بلومبيرغ التي تعتبر واحدة من أكبر
الشبكات الرائدة في العالم .وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة أبوظبي
وأهميتها في بيئة الأعمال العالمية ،كما تؤكد على التزام ’سوق أبوظبي العالمي‘

المستمر بالحفاظ على بيئة أعمال حيوية وجذابة لمختلف الشركات والأعمال".
استقطاب أبرز الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط إلى أبوظبي
من أبرز بنود الشراكة الجديدة إطلاق قمة "أسواق بلومبيرغ للشخصيات الأكثر
نفوذا" في الشرق الأوسط ،لتنظم بذلك أبوظبي إلى نيويـورك ولندن وهونغ كونغ
باعتبارها المركز المالي الأحدث الذي يستضيف هذه الفعالية السنوية الرائدة من
بلومبيرغ.
ويعتبر هذا المؤتمر السنوي جزءا لا يتجزأ من مبادرة إعلامية متعددة المنصات
تسهم في توسيع نطاق المصادر الخبرية المتنوعة لمجموعة بلومبيرغ عبر
المنصات المطبوعة والرقمية والتلفزيونية والإذاعية ،وذلك بغية إطلاق حوارات
فريدة مع معدي الأخبار ورواد القطاع المالي حول أحدث التوجهات والفرص التي
تحدد ملامح الاقتصاد العالمي .وستجمع قمة "أسواق بلومبيرغ للشخصيات الأكثر
نفوذا" في الشرق الأوسط بين الرواد والمبدعين الذين يرسمون ملامح مستقبل
القطاع المالي في أبوظبي والشرق الأوسط والعالم.
الإطلاق الحصري للوجهة الرقمية الإقليمية
يعتبر "سوق أبوظبي العالمي" كذلك الشريك الحصري في إطلاق النسخة الخاصة
بمنطقة الشرق الأوسط من الموقع الإلكتروني  .Bloomberg.comوقد تم اليوم
كشف النقاب عن منصة ( )Bloomberg.com/MiddleEastالتي تسلط الضوء
القراء والمتابعين
على المواضيع ذات الأهمية العالمية ،والتي تهم بشكل خاص
ّ
في المنطقة.
آخر مستجدات الأسواق على تلفزيون بلومبيرغ
واعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل ،سيبث تلفزيون بلومبيرغ برامج حية من ساحة
مبنى "سوق أبوظبي العالمي" ،ويتضمن ذلك برنامجا صباحيا تحت عنوان "أسواق
بلومبيرغ  -الشرق الأوسط" .والذي يسعى إلى ردم الفجوة مابين أوقات التداول
في كل من أوروبا وآسيا ،كما سيتناول أهم القضايا في قطاعات المال والاقتصاد
والأعمال والتي تحدد ملامح الأسواق العالمية مع التركيز بشكل رئيسي على
منطقة الشرق الأوسط.

 -انتهى -

معلومات الاتصال:
"بلومبيرغ" :كاترين توماس | +447917000808 | cthomas106@bloomberg.net
"سوق أبوظبي العالمي" ) :(ADGMجوان ليو | +97123338858 | joan.lew@adgm.com
حول "بلومبيرغ":
تعد "بلومبرغ" مؤسسة إعلامية عالمية متخصصة في مجال الأعمال والمعلومات المالية
لصناع القرار المؤثرين التواصل مع شبكة حيوية من
والأخبار؛ وهي تشكل منصة تنافسية تتيح
ّ
المعلومات والأشخاص والأفكار .وتتمثل قوة الشركة من خلال تقديم البيانات والأخبار والتحليلات
بسرعة ودقة وبالاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة ،وهو ما ينسجم مع جوهر موقع "بلومبيرغ
برفاشيونال سيرفيس" الذي يوفر معلومات مالية فورية لأكثر من  327ألف مشترك عالميا.
ويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني .Bloomberg.com/company
نبذة عن "سوق أبوظبي العالمي":
تأسس "سوق أبوظبي العالمي"  -وهو مركز مالي دولي في قلب عاصمة دولة الإمارات العربية
المتحدة  -عام  2013بموجب قانون اتحادي ليباشر أعماله في  21أكتوبر .2015
ويشكّل السوق جزءا محوريا من "رؤية أبوظبي الاقتصادية" وامتدادا طبيعيا لدور الإمارة
كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .ويحتل السوق موقعا استراتيجيا في
قلب واحد من أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم ،وهو يلعب دورا محوريا في ترسيخ
مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،و يتواصل مع الاقتصادات
النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويضم "سوق أبوظبي العالمي"  3سلطات مستقلة هي :مكتب تنظيم الخدمات المالية ،ومكتب
مسجل السوق العالمي ،ومحاكم السوق العالمي .وتتيح هذه السلطات لأعضاء السوق من
الشركات المسجلة ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وأطرا تنظيمية ذات
مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل ،وذلك من خلال نظامه القضائي الخاص المستقل
وبنيته التحتية التشريعية القائمة على القانون العام.
وتأسس السوق أصلا كمركز مالي واسع النطاق ،وهو يرتكز على ثلاث من نقاط القوة
الاستراتيجية التي تتمتع بها أبوظبي ،وهي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة
الأصول ،علما بأن السوق سيحرص دوما على توسيع نطاق خدماته المالية وفقا لاحتياجات
السوق والشركات.
و يقع "سوق أبوظبي العالمي" على جزيرة المارية ،وهي منطقة حرة تمتد على مساحة إجمالية

تبلغ  114هكتارا وتحتضن مجموعة من المرافق التجارية والترفيهية العالمية مثل "روزوود" و"فور
سيزونز للفنادق والمنتجعات" ،وأول فرع متخصص من "مستشفى كليفلاند كلينك" خارج
الولايات المتحدة .كما توفر الجزيرة خدمات التجزئة الفاخرة في "غاليريا مول" ،ومساحات
مكتبية من الدرجة الأولى لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية طويلة الأمد في أبوظبي.
وكل هذا يستكمل مكانة "سوق أبوظبي العالمي" كمركز مالي دولي ووجهة حيوية في
العاصمة أبوظبي .لمزيد من المعلومات حول "سوق أبوظبي العالمي" ،يرجى زيارة الموقع
الإلكتروني .www.adgm.com

