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Press Conference Agenda   جدول أعمال المؤتمر الصحفي

Key Participants to meet in Undersecretary office at DED – 2nd Floor  12:50 PM 

Key Participants to arrive at 5th Floor Auditorium onto Head Table  01:00 PM 

Welcome Note  يبيةحالترالكلمة   01:05PM 

Key Forum Participants Statements  الرئيسيين في المؤتمر  كلمات المشاركين  

H.E. Mohamed Omar Abdullah 
Undersecretary 
Abu Dhabi Department of Economic 
Development 

 سعادة محمد عمر عبد هللا
 الوكيل

 أبوظبي -دائرة التنمية االقتصادية 

01:10 – 
01:15 PM  

Mr. Charlie Floyd 
Head of Middle East –  
  Conferences Group 
Institutional Investor 

 السيد شارلي فلويد 
 –المدير اإلقليمي للشرق األوسط 

 المؤتمرات
 إنستتيوشينال إنفستور

 

01:15 – 
01:20 PM  

H.E. Abdul Rahman Omar Abdulla 
Deputy Chief Executive Officer 
Invest AD 

 مر عبد هللاسعادة عبد الرحمن ع
 نائب الرئيس التنفيذي

 شركة أبوظبي لالستثمار  

01:20 – 
01:25 PM  

H.E. Abdulla Bin Khalaf Al Otaiba, 
General Manager of Corporate 
Banking Group  
Deputy Senior General Manager of 
NBAD’s Corporate & Investment 
Banking Division 
National Bank of Abu Dhabi 

 عبد هللا بن خلف العتيبةسعادة 
المدير العام للمجموعة المصرفية  

  للشركات 
نائب المدير العام األعلى للقطاع المصرفي 

  للشركات واالستثمار 
  بنك أبوظبي الوطني

01:25 – 
01:30 PM  

Mr. Jeremy Parrish 
Chief Executive Officer for  
  Abu Dhabi and Al Ain 
Standard Chartered Bank 

  السيد جيرمي بارش
  أبوظبي والعين –الرئيس التنفيذي 

 ستاندرد شارتردبنك   

01:30 – 
01:35 PM 

Launching Abu Dhabi Vision 2030: Capital City District  
01:35 – 
01:40 PM 

Jody Andrews 
Director – Capital District Development 
Urban Planning Council 

  دروزجودي أن
 تطوير منطقة العاصمة  –مدير

  مجلس التخطيط العمراني

Q&A   أسئلة
01:40 – 
02:00PM 

Key Forum Participants Photo Shoot  الرئيسيين في المؤتمر مشاركينللصورة جماعية    

Lunch   غداء
02:00 – 
03:00 PM 
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 الخاصة بالمؤتمر الصحفي الكلمة االفتتاحية

  نمية االقتصاديةلسعادة وكيل دائرة الت

  ....السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أتشرف بداية وباسم دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي أن أرحب 
بكم جميعا وأشكركم على حضوركم لھذا المؤتمر الصحفي الذي نعلن 

الذي تجري ملتقى أبوظبي الثاني لالستثمار من خالله عن تفاصيل 
  .أكتوبر الجاري 19طانية لندن ابتداء من فعالياته في العاصمة البري

يمثل امتدادا للملتقى األول والذي ملتقى أبوظبي الثاني لالستثمار إن 
وشھد إقباال طيبا وحقق األھداف المرجوة  2008نظم خالل العام 

والمتمثلة في توثيق العالقات االقتصادية بين إمارة أبوظبي 
ھم في التعريف بمدينة والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وأس

أبوظبي وتقديمھا كوجھة استثمارية واعدة وطموحة تستقطب 
  . االستثمارات من مختلف أنحاء العالم

عددا من أھم القضايا الحيوية ملتقى أبوظبي الثاني لالستثمار سيتناول 
ذات الصلة بالتطورات االقتصادية التي يشھدھا العالم المعاصر، 

ھنة لألسواق والصناعات واالستثمارات ويتطرق إلى الظروف الرا
لحقيقية المتاحة في إمارة العالمية إلى جانب الفرص االستثمارية ا

، حيث تتوفر الموارد الطبيعية والبشرية والخطط التنموية أبوظبي
أبوظبي رؤية الضخمة ومشاريع البنية التحتية والعامل األھم 

   .2030االقتصادية 

ن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة وفي الختام ال يسعني إال أ
المساھمين في نجاح ھذا الملتقى وتحقيق أھدافه، وأخص بالذكر 
شركاؤنا في ھذا الحدث من منظمين ورعاة رئيسيين وفرعيين 

  .وممثلي وسائل اإلعالم المحلية والعالمية المختلفة

  شكرا
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Opening Statement of Undersecretary 

Abu Dhabi Department of Economic Development 

On behalf of the Abu Dhabi Department of Economic 
Development it is my honor to extend greetings and thanks to all 
of you for attending this press conference to announce the 
specifics of the 2nd Abu Dhabi Investment Forum which is taking 
place in London on the 19th of October 2009. 

The 2nd Abu Dhabi Investment Forum is the second edition 
organized in 2008 which witnessed outstanding success. Along 
with achieving its objectives such as enhancing fruitful business 
relationships between Abu Dhabi and investors from around the 
world, it also succeeded in presenting Abu Dhabi as a favorite 
destination for world investments. 

The 2nd Abu Dhabi Investment Forum will discuss significant 
topics that are relevant to the current economic circumstances and 
deal with existing market conditions. The Forum will present to 
distinguished global dignitaries the valuable investment 
opportunities available in the dynamic city of Abu Dhabi. These 
will be in a range of sectors including healthcare, finance, 
infrastructure and industry. The Forum will also showcase Abu 
Dhabi’s Economic Vision 2030 which supports the 
diversification and development of the Emirate’s economy. 

Finally, I would like to express our sincere gratitude to the 
dignitaries and key members of the business community who are 
lending their support to this very prestigious forum.  

Thank you 
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  البيان الصحفي

  أكتوبر الجاري 19تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في 

إقبال كبير على المشاركة في النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي 
 لالستثمار

 إنفستور إنستتيوشينالأعلنت دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي وشركة : أبوظبي

  (Institutional Investor)تمرات عن تفاصيل ملتقى أبوظبي السنوي العالمية لتنظيم المؤ

 .الذي تجري فعالياته في العاصمة البريطانية لندنالثاني لالستثمار 

ويسلط الملتقى الضوء على الفرص التجارية واالستثمارية المواتية في إمارة أبوظبي باإلضافة 

ستثمار من خالل يھدف إلى تعزيز ودفع عجلة االكما أنه   ،إلى تطوير شراكات اقتصادية جديدة

القائمين على أھم بين  و من جھة تفعيل التواصل بين شريحة من كبار المستثمرين العالميين

، وسيقوم سعادة ناصر أحمد من جھة ثانية القطاعات المالية واالقتصادية والتجارية في أبوظبي

الوفد المشارك  السويدي رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية االقتصادية فعاليات الملتقى وسيترأس

 . لإلمارة

: وفي معرض حديثه لإلعالم خالل المؤتمر الصحفي، قال سعادة محمد عمر عبدهللا وكيل الدائرة

يحظى الملتقى باھتمام مجموعة واسعة من أھم المستثمرين العالميين من الشركات واألفراد  "

إن ما يشھده اقتصاد اإلمارة . التواقين الكتشاف واغتنام الفرص االستثمارية المتاحة في أبوظبي

من نمو وازدھار، يستند بشكل أساسي إلى بيئة حيوية يسودھا التنوع التجاري واالستقرار، 

والموقع اإلستراتيجي، واحتياطي نفطي ضخم، وبنية تحتية متطورة، ونظام سياسي ينعم 

 ."باالستقرار

ذي تتبناه حكومة أبوظبي على انعكس التطبيق الرائع لبرنامج التنويع االقتصادي ال: "وأضاف

العديد من القطاعات االقتصادية والتجارية وساھم في نموھا على مختلف الصعد، حيث انتعشت 

وسيتناول الملتقى الفرص االستثمارية . السياحة، وتعززت الصناعات والمشاريع العقارية

ات الشركات األجنبية المتنوعة المتوفرة في اإلمارة والتعريف بھا فضال عن اإلشارة إلى توجھ

 ".والعالمية لالستثمار في اإلمارة نتيجة النتھاج برنامج التنويع االقتصادي
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وسيشارك مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في ھذا الملتقى حيث سيقوم بإطالع الوفود العالمية 

الذي أطلقه المجلس ألول مرة خالل معرض سيتي " منطقة العاصمة"المشاركة على مشروع 

في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عھد ابوظبي، نائب  2009يب أبوظبي سك

  .ة، رئيس المجلس التنفيذيدالقائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتح

  

التي  2030أھم المشاريع العمرانية التي تضمنتھا خطة أبوظبي " منطقة العاصمة"ويعد مشروع 

حيث ستصبح ابوظبي بعد إنجازه مركزا عالميا للمعرفة والتميز ووجھة عالمية   أعدھا المجلس،

مفضلة للعيش والعمل لما ستتميز به من أسلوب عيش مستدام يتسم بالترابط والتناسق وتحقيق 

التي " استدامة"أعلى درجات االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفق مبادرة 

  . س اطلقھا المجل

  
لتسليط المجلس الضوء على العناصر األساسية لخطة أبوظبي  وسيكون الملتقى أيضا مناسبة 

ومختلف أوجه التعاون والتنسيق بين كافة الجھات الحكومية في أبوظبي لبلوغ األھداف  2030

 .االساسية لھذه الخطة

من أھم القضايا االقتصادية عبر فعالياته المختلفة عددا ملتقى أبوظبي الثاني لالستثمار يستعرض و

التحتية  نيةوالقطاعات المالية، وتطوير الب الوضع القائم لألسواق: السائدة خالل ھذه الفترة تتضمن

 .والمواصالت

يحظى الملتقى الذي يعد من أھم األحداث االقتصادية واالستثمارية بدعم عدد من الرعاة كما 

وظبي لالستثمار، وستاندرد تشارترد، إلى جانب الرئيسيين مثل بنك أبوظبي الوطني، وشركة أب

كما يحظى . المستثمر الوطنيشركة عدد من الرعاة الفرعيين كسوق أبوظبي لألوراق المالية، و

الحدث بدعم من ھيئة التجارة واالستثمار البريطانية، ورعاية اإلتحاد للطيران الناقل الرسمي 

 .للملتقى

توفر منطقة الشرق األوسط : "Invest ADنفيذي لشركة وقال ناظم فواز القدسي، الرئيس الت

وشمال أفريقيا فرصا استثمارية استثنائية، وتنھض أبوظبي بدور رئيسي في المساعدة على 

وأوضح القدسي أن المستثمرين يتطلعون إلى تنويع  ".الوصول إلى ھذه الفرص واالستفادة منھا
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ً على  أسواق المنطقة التي تتمتع بنمو اقتصادي مجاالت ووجھات نشاطھم، حيث يركزون حاليا

 .مستدام طويل األمد، واستقرار مالي، إلى جانب تبني أرقى معايير وممارسات الحوكمة اإلدارية

منذ إنشائه في العام :" وتحدث السيد مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني قائال

إن  .في نمو اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة، يساھم بنك أبوظبي الوطني بشكل متواصل 1968

رعايتنا لملتقى أبوظبي لالستثمار للعام الثاني على التوالي ما ھو إال تأكيد على التزامنا وحرصنا 

ويمثل الحضور القوي للمؤسسات المالية . المستمر على استقدام االستثمارات األجنبية إلى الدولة

من ثقة المستثمرين الذين يتطلعون الغتنام فرص استثمارية  في اإلمارات عامال إيجابيا ويعزز

 ".نادرة في أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة

انطالقا :" وقال السيد جريمي باريش الرئيس التنفيذي لـستاندرد تشارترد بنك في أبوظبي والعين

عاما  50يتجاوز  من فھمنا العميق وإدراكنا لطبيعة أسواق اإلمارات العربية المتحدة وبحضور

في الدولة، يلتزم ستاندرد تشارترد بنك  بلعب دور أساسي  في رحلة التنمية الشاملة في إمارة 

إن العاصمة أبوظبي وما تملكه من موارد ومقومات متنوعة، تمثل عامل جذب . أبوظبي

وبصفته أحد أھم . لالستثمارات العالمية، لذا لم نتردد أبدا في توفير كل الدعم ألعمال ھذا الملتقى

البنوك العالمية الرائدة وبشبكة فروع ھي األضخم على اإلطالق وخدمات استثنائية المواصفات، 

يحرص البنك على متابعه دوره الريادي في تقديم أفضل الخدمات المالية للعمالء، وأفضل 

 ". االستشارات والخبرات لمشاريع أبوظبي

عن  )ADX( سوق أبو ظبي لألوراق الماليةلتنفيذي لـالسيد توم ھيلي الرئيس ا من جھته عَبرو

يحمل ملتقى أبوظبي الثاني لالستثمار العديد من الفوائد والجوانب : "متحدثا أھمية الملتقى

اإليجابية، حيث يجمع بين الشركات ذات الرؤى اإلستراتيجية والخبرات التي تعتبر مفصلية 

الشركاء األساسيين والمستثمرين والفاعلين نحو بالنسبة لخطط اإلمارة ورؤيتھا وتوجھاتھا مع 

 ". إنشاء برنامج اقتصادي قائم على التنوع واالبتكار

المؤتمرات لدى إنستتيوشينال  –واختتم السيد شارلي فلويد المدير اإلقليمي للشرق األوسط 

تقى أبوظبي الثاني لالستثمار المسيرة الناحجة التي سجلھا الملتقى سيتابع مل:" إنفستور بالقول

األول، حيث تھافت المستثمرون للحصول على فرص استثمارية خصوصا فيما يتعلق بتطوير 
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المؤتمر الذي ھذا وفدا إجراءات التسجيل في  250واستكمل أكثر من . البنى التحتية لإلمارة

  ". ستالم دعوات رسمية فقط باستثناء ممثلي اإلعالمباإلمكان حضور فعالياته من خالل ا

 -انتھى   -

دائرة التنمية االقتصادية باقتراح السياسة االقتصادية والتجارية لإلمارة وإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ  تقوم: خاص بالناشر
صالحيتھا في تنظيم الشركات  كما تعّد الدراسات الالزمة لتشجيع القطاع الخاص وتطويره، وتمارس الدائرة. ھذه السياسة

والوكاالت التجارية ومنح األسماء والرخص التجارية وھي تنظم وتشارك في الندوات والمؤتمرات االقتصادية والتجارية في 
وضع برامج وخطط التنمية واآلليات الضرورية لتفعيل القطاعات اإلقتصادية، ووضع تقوم الدائرة بو .الداخل والخارج
تشجيع االستثمار وفتح قنوات االتصال مع القطاعات االقتصادية والتجارية للوقوف على معوقات العمل الخطط الخاصة ب

فيھا واقتراح الحلول الالزمة، ودراسة مظاھر التجارة السلبية وتقديم االقتراحات للحد من تأثيرھا السلبي وتوعية المستھلكين 
لجذب االستثمارات الخارجية وتنظيم المعارض التجارية في اإلمارة على أضرار الغش التجاري، وإعداد الخطط التسويقية 

لمزيد من المعلومات عن الدائرة ونشاطاتھا، يرجى زيارة  .والمسابقات الداعمة للخطط التنموية ونشر الوعي االقتصادي
 http://ded.abudhabi.ae: الموقع الرسمي

  
  :أو االتصال على رقم الھاتف www.ADIFLondon.com: ن المعلومات حول الملتقى، يرجى زيارة الموقعللمزيد م

 ier@adeconomy.ae: أو عبر البريد اإللكتروني+   97124031206 
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Press Release 

2nd Abu Dhabi Investment Forum generates significant interest among 
global investors 

Event will be held on October 19 in London 

ABU DHABI, OCT 4, 2009: The Abu Dhabi Department of Economic Development 

and Institutional Investor Conferences today announced the details of the 2nd Abu 

Dhabi Investment Forum, scheduled for 19 October at the Hilton on Park Lane, 

London. The Forum will showcase Abu Dhabi’s trade and investment opportunities as 

well as potential new business partnerships.  

The forum will focus on accelerating investment by creating networking opportunities 

for global investors with Abu Dhabi’s key industry leaders, financial intermediaries and 

top-level policy makers. H.E. Nasser Ahmed Alsowaidi, Chairman of Abu Dhabi 

Department of Economic Development will open the Forum and lead the delegation 

from Abu Dhabi.   

Addressing the media at the Abu Dhabi Department of Economic Development today, 

H.E. Mohamed Omar Abdullah, Undersecretary, said: "The forum has already received 

very favourable interest from prominent global institutional investors who are keen to 

explore opportunities within Abu Dhabi. Our expanding economy is based on a diverse 

mix of businesses, with significant oil reserves, strategic location, modern 

infrastructures and a stable political system”.  

“The economic diversification programme, undertaken recently by the Government of 

Abu Dhabi, has enabled significant growth in the tourism, real estate, manufacturing 

and heavy industry sectors. The Forum will showcase the range of investment 

opportunities in the Emirate and bring to light various business and entrepreneurship 

prospects being created through the forward-thinking policies adopted by Abu Dhabi,” 

he added. 

The 2nd Annual Abu Dhabi Investment Forum will also mark the debut for the 

international promotional campaigns of ‘Capital City District’, the masterplan designed 
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by Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC). The Capital City District master plan 

was earlier presented to H.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown prince 

of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces and Chairman of 

the Executive Council at Cityscape Abu Dhabi 2009. 

The Abu Dhabi Urban Planning Council which will be actively participating at the 

forum will also highlight the details of this strategic master plan that has been recently 

unveiled. Besides this, the UPC will also present the key elements of the visionary Plan 

Abu Dhabi 2030, and how all Government authorities in Abu Dhabi are jointly working 

towards achieving the Plan 2030’s key objectives. 

The UPC will also be highlighting its unique four pillared Estidama initiative, which is 

UPC’s unique sustainability initiative; the four pillars being environment, economy, 

education and culture.  

Through interactive panel discussions and presentations, the 2nd Abu Dhabi Investment 

Forum will feature debates and discussions on key topics including:  Outlook for the 

Equity Markets and Financial Sector; Infrastructure Development and Transportation. 

The forum which is considered a milestone event for investment opportunities will 

feature Lead Sponsors National Bank of Abu Dhabi, Invest AD, Standard Chartered 

Bank; Co-Sponsors are Abu Dhabi Securities Exchange, The National Investor.  The 

event is supported by UK Trade and Investment, and the Airline Sponsor is Etihad 

Airways. 

“The Middle East and North Africa offers highly attractive opportunities, and Abu 

Dhabi is playing a key role in offering access to markets across the region,” said Nazem 

Fawwaz Al Kudsi, Chief Executive of Invest AD. Global investors are looking to 

diversify, and are drawn by the region’s long-term sustainable growth, financial 

stability and improving levels of governance,” he added. 

“Since its inception in 1968, NBAD has been playing a significant role in the economic 

development of the UAE” said Michael H. Tomalin, Chief Executive of NBAD. "Our 

sponsorship of the Abu Dhabi Investment Forum for the second consecutive year is 
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confirmation of our commitment and  continuation of our active role in attracting 

foreign direct investments into the UAE. Having a sound banking industry is 

undoubtedly a positive factor when encouraging international investors to tap into 

promising investment opportunities in Abu Dhabi and the UAE,” Tomalin added . 

Jeremy Parrish, Standard Chartered Bank CEO, Abu Dhabi and Al Ain, said “With in-

depth understanding of the Abu Dhabi market and a presence of over 50 years in the 

UAE, Standard Chartered Bank is deeply committed to the development of Abu Dhabi. 

We believe the capital is a highly attractive growth market for investment which is why 

we are delighted to support the Abu Dhabi Investment Forum as a principal sponsor. As 

the leading international bank with the largest network and dedicated resources on the 

ground, Standard Chartered Bank is determined to continue to play a leading role in 

advising and financing clients, and provide global and regional expertise to Abu 

Dhabi’s ambitious projects.” 

According to Tom Healy, ADX Chief Executive, “The 2nd Abu Dhabi Investment 

Forum is timely and enormously beneficial, bringing together the strategic 

organizations, which are central to Abu Dhabi’s plans and vision with the major 

institutional investors, essential partners in the development of a diversified economy.” 

“The Forum will build on the success of last year’s event and the renewed interest 

demonstrated by international investors in the emirate’s infrastructure projects. Over 

250 delegates have already registered for the Abu Dhabi Investment Forum. The high 

numbers of investors participating are testament to the exciting investment 

opportunities being made available. The event is by invitation only and will be open to 

the media,” concluded Charlie Floyd, Head of Middle East Conferences Group, 

Institutional Investor. 

 

- ENDS  - 

 

EDITOR’S NOTE: The Abu Dhabi Department of Economic Development mission is to achieve 

economic development in the emirate and regulate economic and commercial affairs. This includes 
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proposing the economic and commercial policy of the emirate, working out mechanisms and procedures 

that contribute to the increase of economic growth and reinforce the competitive ability of Abu Dhabi 

emirate. The Abu Dhabi Department of Economic Development also strives to create an investment 

climate that can attract national and foreign capital into the Emirate. For more info please visit 

http://ded.abudhabi.ae 

Further information on the Forum can be found at: www.ADIFLondon.com or please contact 

+97124031206 or ier@adeconomy.ae  


