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مشاركة وزراء من دول اآلسيان إلى جانب أكثر من  45متحدثا ً في  25جلسة نقاشية

غرفة دبي تكشف عن قائمة المتحدثين والمشاركين في النسخة األولى للمنتدى
العالمي لألعمال لدول اآلسيان في  9-8ديسمبر المقبل
 قائمة المتحدثين تضم معالي ريم الهاشمي ،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامةلمعرض إكسبو  2020دبي ،ومعالي عمر سلطان العلماء ،وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ،ومعالي الدكتور ثاني الزيودي ،وزير دولة للتجارة الخارجية
 معالي عبدالعزيز الغرير يلقي كلمة افتتاحية ومشاركة لـ األمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا(اآلسيان)

-

بوعميم :حضور مميز ومشاركة قوية تؤكد ثقة مجتمع األعمال العالمي بدور دبي باعتبارها بوابة
عالمية للتعريف بالفرص التجارية واالستثمارية.

-

المنتدى العالمي لألعمال لمنطقة (اآلسيان) منصة فريدة لرجال األعمال والمستثمرين من منطقة
اآلسيان للتواصل مع مجتمع األعمال المحلي في الدولة.

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :أعلنت غرفة دبي عن قائمة المتحدثين والمشاركين في فعاليات النسخة
األولى من المنتدى العالمي لألعمال لمنطقة (اآلسيان)  ،2021الذي سيُقام في الفترة من  8إلى  9ديسمبر
 2021بالشراكة مع إكسبو  2020دبي تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود" ،والذي سيشهد
مشاركة وزراء من دول اآلسيان وأكثر من  45متحدثا ً مرموقا ً في  25جلسة نقاشية.
ويُقام المنتدى تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" ،وتنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو  2020دبي في مركز
معارض إكسبو  2020دبي.
حضور رسمي إماراتي وعالمي بارز
وتتضمن قائمة أبرز المشاركين والمتحدثين معالي عبد العزيز الغرير ،رئيس مجلس إدارة غرف دبي،
ومعالي ريم الهاشمي ،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة لمعرض إكسبو  2020دبي،
ومعالي عمر سلطان العلماء ،وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد،

ومعالي الدكتور ثاني الزيودي ،وزير دولة للتجارة الخارجية ،وسعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة
دبي ،؛ ومعالي داتو ليم جوك هوي ،األمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (اآلسيان) ،ومعالي رامون
لوبيز ،وزير التجارة والصناعة في الفليبين ،ومعالي ويليام دار ،وزير الزراعة في الفليبين ،ومعالي
فورتوناتو دي البينا ،وزير العلوم والتكنولوجيا في الفلبين ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الفضاء الفلبيني.
كما ضمت قائمة المشاركين والمتحدثين سعادة محمد رزيب حسن ،مدير عام مركز السياحة اإلسالمي في
ماليزيا ،والبروفسور رومانو برودي ،رئيس جمعية إيطاليا -اآلسيان ورئيس الوزراء اإليطالي السابق؛
وأيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص في السعودية ،وبراين شيغار ،رئيس
مجلس األعمال اإلماراتي السنغافوري؛ والدكتور نوكي أجيا أوتاما ،المدير التنفيذي لمركز آسيان للطاقة،
إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركات والمؤسسات من المنطقتين.
وفي هذا السياق ،قال سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبي" :استقطاب هذه النخبة من المتحدثين
من مختلف دول العالم تأكيد على الثقة بسلسلة منتديات األعمال التي تنظمها غرفة دبي .ويعكس هذا
الحضور أن هذه النسخة تأتي في الوقت المناسب للتعريف بالكم الهائل من الفرص التي تزخر بها منطقة
اآلسيان ،وتأكيد على مضي دبي في تعزيز مكانتها بوابة عالمية في التعريف بالفرص التجارية
واالستثمارية".
وأضاف" :يُشكل المنتدى العالمي لألعمال لمنطقة (اآلسيان) منصة فريدة لرجال األعمال والمستثمرين من
منطقة اآلسيان للتواصل مع نظرائهم اإلماراتيين ،حيث سنسلط الضوء على الفرص الثنائية الكامنة بين دبي
واإلمارات العربية المتحدة ومنطقة اآلسيان ،ونستعرض آفاق النمو والتعاون المستقبلي بين الجانبين".
زخم االبتكار والتكنولوجيا
وسيتناول المتحدثون موضوعات مهمة من أبرزها تعافي منطقة اآلسيان من جائحة كوفيد ،19-وإعادة
توصيل سالسل التوريد العالمية بسرعة؛ والمشهد الرقمي المتنامي لرابطة دول (اآلسيان)؛ واستكشاف نوع
اإلصالحات التي تحتاجها منطقة (اآلسيان) لتمويل ذاك النمو ،والدروس التي يمكن استخالصها من دول
مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد .وسيتناول المتحدثون أيضا ً المعوقات والتحديات التي يواجهونها فيما
يتعلق بالتكنولوجيا المالية ،والتوسع في موضوع التقنيات المستقبلية بشكل عام وكيفية تسخير االبتكار
لتطوير االقتصادات القائمة على المعرفة؛ ويستكشف المنتدى أيضا ً ما يمكن أن تتعلمه دول اآلسيان من
المبادرات والرؤى الجريئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وما يمكن أن تتعلمه اإلمارات من دول اآلسيان
في هذا الصدد.

منطقة اآلسيان العب اقتصادي ودبلوماسي بارز
ويستكشف المنتدى من ناحية أخرى مكانة المنطقة في العالم وكيف برزت بصفتها العب اقتصادي
ودبلوماسي رئيسي في العقود األخيرة ،ويُركز بشكل خاص على التمويل اإلسالمي ،حيث تبرز ماليزيا
واإلمارات كمراكز رئيسية لالقتصاد اإلسالمي .وسيتناول المتحدثون خالل المنتدى أيضا ً المشهد
االستثماري في اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ومالئمته لمنطقة اآلسيان؛ وكيف
يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا االستفادة من ارتباطهم اإلسالمي لتحقيق
عودة قائمة على االقتصاد اإلسالمي.
وسيتناول المتحدثون أيضا ً الزراعة واإلمدادات الغذائية والتعاون بين الطرفين لتعزيز األمن الغذائي؛ ودور
التكنولوجيا الزراعية في ذلك.
وسيسلط الخبراء في المنتدى الضوء على التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد 19-فيما يتعلق بمجال
التمويل ،والخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والشركات لعزل االقتصاد عن أزمات المستقبل.
وسيناقش المتحدثون دور رواد األعمال من كال المنطقتين في تحديد الفرص األكثر أهمية في المستقبل،
واستكشاف طرق لجذب مستثمري المستقبل؛ مع التركيز بشكل خاص على المستثمرين في مجاالت البيئة
واالجتماعية والحوكمة.
يُذكر أن المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان هو جزء من سلسلة منتديات األعمال العالمية الرائدة لغرفة
دبي التي أطلقتها في عام  ،2013والتي استكشفت أيضًا اإلمكانات االقتصادية في أمريكا الالتينية وأفريقيا.
انتهى-للمحررين:
ً
ً
تلعب غرفة دبي دورا أساسيا في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال في دبي من خالل دعم نمو األعمال
كمركز تجاري عالمي ،حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة
وخلق بيئ ٍة محفزة لها والترويج لدبي
ٍ
عالمية في عالم المال واألعمال واالستثمار .وتقدم الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز تنافسية األعمال
وتدعم شركات القطاع في تسهيل ممارسة أعمالها ومنها إصدار شهادات المنشأ ،وتوفير البيانات واألبحاث
االقتصادية ،وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري ،واستقبال الوفود التجارية األجنبية وإرسال بعثات تجارية
إلى الخارج ،وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات األعمال والدورات تدريبية لممثلي مجتمع األعمال ،وخدمة
مجموعات ومجالس األعمال فضالً عن تقديم خدمات التصنيف االئتماني ،وعدد كبير من الخدمات الذكية
المتخصصة التي تلبي احتياجات األعضاء ،وتعزز بيئة االستثمار في دبي

تابعوا المنتدى العالمي لألعمال على الراوبط االلكترونية التالية:
https://www.facebook.com/DCGBForums/

https://twitter.com/DcgbForums
https://www.linkedin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums/

ُنبذة عن إكسبو  2020دبي:
من األول من أكتوبر  2021إلى الحادي والثالثين من مارس  ،2022يرحب إكسبو  2020دبي بزوار من جميع
أنحاء العالم ،ليساهموا في صنع عالم جديد ،فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد إلعادة تشكيل المستقبل .تحت
شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ،يمثل إكسبو  2020حاضنة األفكار األكثر تأثيرا في العالم ،إذ يحفز تبادل
ويلهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية .وسيكون إكسبو  2020دبي أضخم
الرؤى الجديدة
ِ
لقاء ثقافي في العالم ،إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة على الصعيد العاطفي طيلة فترة ممتدة على مدار  182يوما،
وستساهم في هذه التجارب أكثر من  200جهة ،بما في ذلك دول ،ومنظمات متعددة األطراف ،وشركات،
ومؤسسات تعليمية ،فضال عن ماليين الزوار ،إلقامة نسخة إكسبو الدولي األضخم واألكثر تنوعا على اإلطالق.
ُ
موضوعات إكسبو  2020الفرعية ،الفرص والتنقل واالستدامة ،من أجل صون كوكبنا وحمايته،
وس ُتلهم
الزوار
َ
واستكشاف آفاق جديدة ،وصنع مستقبل أفضل للجميع .وسيكون إكسبو  ،2020على مدار ستة أشهر ،وجهة مثالية
للعائالت ،تزخر بآالف الفعاليات ،والتجارب االستكشافية الرائعة ،وسيوفر دخوال مجانيا لألطفال ما دون سن 18
عاما .ويلتزم إكسبو  2020بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدال وإنصافا للجميع ،فيما يحافظ على سالمة
الزوار ،عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في مجاالت الطب ،والعلوم ،والصحة.
إكسبو  2020دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،ويمتد موقعه على مساحة
ّ
ويمثل موقع إكسبو تطبيقا عمليا لالبتكار وقد
 4.38كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي.
بُني مع األخذ في الحسبان أن يكون إرثا هادفا وملحوظا طويل األمد ،وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو 2020
إلى دستركت  ،2020التي تشكل نموذجا لمجتمع عالمي يعيد رسم مالمح مدن المستقبل.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

ربى عبد الحليم
مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف+ 971-4-2028450 :
بريد الكترونيruba.halim@dubaichamber.com :

