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 بلومبرغ ومركز الصين للتبادالت االقتصادية الدولية

منتدى االقتصاد الجديد في بكين في نوفمبر  يستضيفان

2019 

 
سترايف  ،كوندوليزا رايس ،تسينغ بي يان ،بيل غيتس ،هنري كسينجر ،مايكل بلومبرغ

من قادة األعمال والحكومات  500و  ، لورنس سامرز ، ،لبنى العليان ،جاك ما ،ماسييوا

العالميين يجتمعون في المنتدى السنوي الثاني لمناقشة االقتصادات والتكنولوجيات 

 الناشئة

 

 أدنوك احدى الشركات التي تدعم المنتدى

 

ومركز الصين للتبادالت االقتصادية  أعلنت بلومبرغ - 2019مايو  21، نيويورك وبكين

زمع إقامته في الم ،2019 قتصاد الجديداالمنتدى اليوم عن إطالق  )CCIEE(الدولية 

على ضفاف بحيرة يانكي، المطلة على سور نوفمبر  22 - 20بكين، في الفترة من 

مشارك من قادة األعمال المؤثرين،  500 ما يقاربالصين العظيم. يجمع المنتدى 

والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء واألكاديميين من 

 الذي واإلحالل االضطرابجاد حلول لحالة في بكين بغية إي ،دولة ومنطقة 60أكثر من 

يشهده العالم نتيجة تحول التوازن في القوى االقتصادية العالمية من الغرب إلى 

 الشرق. 

 

ال شك أن القوى الناشئة سوف تسهم في صياغة مالمح االقتصاد الجديد إلى جانب 

في قطاعات العلوم ات الثورة الصناعية التطور تعزز، في حين المتطورةالتكنولوجيات 

، آخذه في النمو التجاريةالحمائية والتكنولوجيا والتجارة والتمويل. وفي الوقت نفسه، 

العديد من  ،مثل منظمة التجارة العالمية ،بينما تواجه المؤسسات متعددة األطراف

واجز حبناء مواصلة التحديات. هل ستسهم النزاعات حول التجارة في دفع الدول إلى 

لتعاون ومضافرة الجهود ل هل يمكنتدفق األفكار واألفراد ورؤوس األموال؟  تحول دون

االقتصاد الجديد بالعمل  منتدىل نوالحاضريلتزم القادة حقيق نمو شامل ومستدام؟ ت

للتحديات التي يواجهها العالم اليوم والتي  يمعاً، وتبادل الرؤى واألفكار من أجل التصد

 تهدد االزدهار واالستقرار االجتماعي. قد 

 

https://www.neweconomyforum.com/
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مؤسس ، مايكل بلومبرغمن قبل  2018تم إطالق منتدى االقتصاد الجديد في عام 

، وعمدة (Bloomberg Philanthropies) لألعمال الخيريةبلومبرغ إل بي وبلومبرغ 

 –ويلتزم المنتدى بتعزيز االنتقال السلس من االقتصاد القديم  ؛السابقمدينة نيويورك 

إلى اقتصاد  –االقتصاد القائم على تجارة السلع والتصنيع الذي يتطلب عمالة كبيرة 

يمثل منتدى وجديد يركز على األتمتة الصناعية والخدمات الرقمية وتبادل البيانات. 

االقتصاد الجديد منصة عالمية فريدة تسهم في تمكين الشركات والحكومات من تبادل 

شهدها ياألفكار بشكل منفتح حول كيفية تسهيل عملية التحول االقتصادي التي 

 العالم اليوم وذلك باستخدام الحقائق والبيانات المتوفرة. 

 

بالشراكة مع مركز الصين  غفه بلومبر، الذي تستضي2019يركز منتدى االقتصاد الجديد 

وضوعات الحوكمة االقتصادية العالمية، والتجارة، مللتبادالت االقتصادية الدولية، على 

والشمول والتكنولوجيا، والتمويل وأسواق رأس المال، وتغير المناخ، والتوسع الحضري 

والقضايا . ويهدف المنتدى إلى إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات االقتصادي

دفع مسيرة  سبلالرئيسية الناجمة عن التحوالت االقتصادية العالمية واستكشاف 

التنمية في الحقبة االقتصادية الجديدة، وتعزيز التنمية المستدامة، والحد من عدم 

 .المساواة والتصدي لظاهرة تغير المناخ حول العالم

 

، حيث تبرز مراكز اقتصادية جديدة، وتتشكل الجوهري"يشهد العالم فترة من التغيير 

تحالفات تجارية جديدة وتظهر تقنيات جديدة تحدث تحوالً في مختلف الصناعات. سوف 

يتناول منتدى االقتصاد الجديد هذه التحوالت المهمة من خالل حوار صريح ورفيع 

ءاً ال يتجزأ المستوى، بغية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. تمثل الصين جز

يجمع منتدى االقتصاد الجديد كوكبة من قادة العالم بغية كما من هذه المناقشات، 

 تعزيز المصالح المشتركة، والتصدي للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم"، 

 .مايكل بلومبرغقال 
 

 الجابر أحمد بن سلطان الدكتور معاليسياق تعليقه على المنتدي، قال  وفي

"  أدنوك"  الوطنية أبوظبي بترول لشركة التنفيذي الرئيس دولة وزير

يعد منتدى االقتصاد الجديد منصة مهمة تتيح للمسؤولين من " :شركاتها ومجموعة

القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم التواصل مع المفكرين المختصين 

ومناقشة العوامل الرئيسة المؤثرة على مستقبل االقتصاد العالمي والتنمية. وتشير 

وذلك  2040عام % في 30الدراسات إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 
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بالتزامن مع زيادة عدد سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، كما سينضم مليارات 

الناس إلى الطبقة الوسطى، ال سيما في االقتصادات سريعة النمو في آسيا. وفيما 

تستمر التكنولوجيا بالتأثير بشكل متزايد على كافة القطاعات وجوانب الحياة، 

الحديثة في تحديد مدى التكيف مع هذا المستقبل.  سيسهم تطبيق االبتكارات

وبالتالي، من المهم جداً تدريب وتزويد جيل الشباب بالمهارات المناسبة التي 

تساعدهم على النجاح ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم. ومن خالل 

المواضيع ، تركز القيادة الرشيدة في الدولة على هذه 2071رؤية مئوية اإلمارات 

المهمة، بما في ذلك بناء اقتصاٍد متنوع قائم على المعرفة استناداً إلى أفضل 

الممارسات التي تعزز انتشار النمو واالزدهار في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم 

 . "وباالستفادة من عوامل القوة التي يوفرها نهج الشراكة والتعاون

 

قادة العالم المؤثرين في  العديد مننتدى تضم قائمة أعضاء المجلس االستشاري للم

، وزير الخارجية األمريكية د. هنري كسينجرالحكومة وعالم األعمال، برئاسة 

ومستشار األمن القومي األسبق، الذي يشغل منصب الرئيس الفخري؛ إلى جانب 

، وزير الخزانة األمريكية السابق ورئيس معهد هنري بولسونالرؤساء المشاركين 

، نائب رئيس مجلس الدولة السابق بجمهورية الصين وتسينغ بي يان بولسون؛

 .CCIEEالشعبية، ورئيس مركز الصين للتبادالت االقتصادية الدولية 

 

بدوره، قال د.هنري كيسنجر: "يشهد العالم اليوم تحوالً تاريخياً، تتغير فيه العديد من  

المجتمعات، وتسعى إلى إقامة عالقات بعضها مع بعض بغية تعزيز أوجه جديدة 

للسالم والتقدم. وتلعب الصين والواليات المتحدة باعتبارهما الدولتان األكبر اقتصاداً 

حية التكنولوجية، دوراً رئيسياً في هذه العملية. وسوف يوفر واألكثر تقدماً من النا

منتدى االقتصاد الجديد منصة للحوار العالمي بين أهم الشخصيات، وأنا أؤيد هذه 

المبادرة الحكيمة لصديقي القديم، مايكل بلومبرغ، في إقامة هذا المنتدى وأتطلع إلى 

 المشاركة فيه".

 

؛ فالثورة نادراً ال يتكرر إال مرة في القرنم اليوم تحوالً وقال تسينغ بي يان: "يشهد العال
تحوالت التقنية الجديدة، والتغيرات الكبرى التي تشهدها مختلف الصناعات تحدث 

في كل العالم؛ حيث تتطور اقتصادات جديدة، وتبرز شركات ناشئة، وتشهد  جوهرية
ة العالمية والنظام الدولي االقتصادات الناشئة نمواً متسارعاً، إلى جانب نظم الحوكم

برمته. العالم يملؤه األمل والتحديات معاً، ويتعين على الدول المتقدمة والنامية العمل 
 سويًة سعياً لبناء السالم وتطوير مجتمعات مزدهرة ومستقرة لإلنسانية جمعاء".
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 من جهته، قال هنري بولسون: "يمتاز منتدى االقتصاد الجديد الذي تقيمه بلومبرغ

بتوجهه العملي ويركز على تحقيق نتائج ملموسة وواقعية. وفي وقت تتعرض فيه 

الحكومات والشركات حول العالم لمخاطر جديدة وناشئة، يوفر المنتدى فرصة للقادة 

 من أجل فهم هذه التحديات بشكل أفضل وصياغة حلول مشتركة لمواجهتها".

 ، وهم:يسرنا أن نحظى بدعم ومشاركة نخبة من المستشارين

 وزير الخارجية األمريكية ومستشار األمن القومي األسبقهنري كسينجر ، 

 وزير الخزانة األمريكية السابق ورئيس معهد بولسونهنري بولسون ، 

 نائب رئيس مجلس الدولة السابق بجمهورية الصين الشعبية، تسينغ بي يان ،

 CCIEEورئيس مركز الصين للتبادالت االقتصادية الدولية 

 رئيس مجلس إدارة شركة ريالينس إندستريزموكيش أمباني ، 

  ،الرئيس التنفيذي لشركة طموحباسم عوض هللا 

 رئيس مجلس إدارة شركة فيون المحدودةأورسوال بيرنز ، 

  مساعد سابق للرئيس األمريكي للسياسة االقتصادية ومدير كوهنغاري ،

 المجلس االقتصادي الوطني

 إدارة شركة بين آند كومباني، رئيس مجلس أوريت جاديش 

 مؤسس مشارك، مؤسسة بيل آند ميلندا غيتسبيل غيتس ، 

  مؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة االستثمارات العالمية ريفينغكينيث ،

(Citadel) 

 أستاذ التاريخ، جامعة تولين؛ الرئيس التنفيذي السابق، والتر آيزاكسون ،

 سبنآمعهد 

 الخارجية والبيئة السابقة، اليابان. زميلة في معهد ، وزيرة يوريكو كاواغوتشي

 موساشينو للشؤون العالمية

 رئيس تينسنتمارتن الو ، 

 مؤسس شركة ثري جي كابيتالخورخي باولو ليمان ، 

 الرئيس التنفيذي، مجموعة علي باباجاك ما ، 

 ،المؤسس والرئيس التنفيذي، مجموعة إيكونت سترايف ماسييوا 

  ،رئيس مجلس إدارة شركة إنفوسيس المحدودةناندان نايلكاني 

 رئيس مجلس إدارة شركة عوفر العالميةإيال عوفر ، 

 الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويللبنى العليان ، 
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 وزيرة التجارة األمريكية السابقة؛ مؤسسة شركة بي اس بي بيني بريتزكر ،

  بارتنرز

 كلية هندي؛ أستاذ المالية، ، محافظ سابق للبنك االحتياطي الراغورام راجان

 بوث لألعمال في جامعة شيكاغو

 وزيرة الخارجية األمريكية السابقة ومستشارة األمن القوميكوندوليزا رايس ، 

 مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي المشارك، مجموعة ديفيد روبنشتاين ،

 كاراليل

 رئيس وزراء سابق، أستراليا؛ رئيس معهد آسيا لسياسات كيفين رود ،

 المجتمع

 مديرة كلية لندن لالقتصاد  ، نائب الحاكم السابق، بنك إنجلترا،مينوش شفيق

 ةيالسياس العلومو

  ،والوزير المنسق لشؤون السياسات وزير أول، ثارمان شانموغاراتنام

 االجتماعية، جمهورية سنغافورة

  ،وزير الخزانة األمريكي السابق؛ الرئيس الفخري، جامعة لورنس سامرز

 هارفارد

 الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة هونغ كونغ؛ نائب رئيس تونغ تشي هوا ،

 اللجنة الوطنية للمؤتمر االستشارى السياسى للشعب الصينى

 رئيس سابق لمجلس محافظي البنك االحتياطي الفيدرالي في جانيت يلين ،

 الواليات المتحدة

 وس كابيتال ، المؤسس والرئيس التنفيذي، مجموعة هيل هازانغ الي

 مانجمنت 

 محافظ سابق، البنك المركزي الصيني؛ نائب رئيس تشو شياو تشوان ،

 منتدى بواو آلسيا والممثل الرئيسي للصين

 رئيس سابق، البنك الدولي؛ رئيس مجلس إدارة روبرت زوليك ، 

AllianceBernstein 

شركات شريكة وقادتها، بما في عشرة بدعم من  2019يقام منتدى االقتصاد الجديد و

معالي الدكتور سلطان بن أحمد  ؛3M، الرئيس التنفيذي لشركة مايك رومانذلك: 

الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة 

للصناعات  ، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة دانجوتيدانجوتي أليكوو ،شركاتها

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون دارين وودز و ؛المحدودة
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 ؛، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيدكسفريدريك سميثو ؛موبيل

، اويسون تشونغو ؛، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش اس بي سيوجون فلينت

، الرئيس ي بانجاأجاو ؛للسياراتهيونداي  مجموعةنائب رئيس مجلس اإلدارة 

، الرئيس وناتاراجان تشاندراسيكاران ؛والرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد

ينضم  شريك صينيأول بكذلك يرحب منتدى هذا العام كما نز. صالتنفيذي لشركة تاتا 

ماكنزي آند ، و يرحب بشركة فانكيرئيس مجلس إدارة شركة  يو ليانغ، إليه وهو

 كشريك المعرفة الحصري. كومباني

 

سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل حول المنتدى، بما في ذلك أجندة األعمال 

. neweconomyforum.comوالوفود في وقت الحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: 

وسائل التواصل االجتماعي باستخدام  عبريمكنكم االنضمام إلى المحادثات كما 

وي ، وولينكدإن، وفيس بوك، تويتر ومتابعة المنتدى عبر   #NewEconForumهاشتاغ 

 ويبوو، شات

 انتهى

 

 " بلومبرغ" عن لمحة

 والمال األعمال وأخبار معلومات مجال في الرائدة العالمية الشركة ،" بلومبرغ" تقوم

 حيوية بشبكة ربطهم خالل من المؤثرة القرارات لصانعي خاصة ميزات بتوفير العالمية،

 واألخبار البيانات توفير في الشركة قوة وتكمن. واألفكار واألشخاص المعلومات من

  بلومبرغ" خدمة صميم في وتعد وبدقة بسرعة مبتكرة تقنيات خالل من والتحليالت

 حلول وتعتمد. العالم حول الفعلي الزمن في المالية المعلومات توفر التي ،"ترمنال

 لتمكين التقنية تسخير خالل من للشركة األساسية القوة على للشركات"  بلومبرغ"

 المؤسسات مختلف في والمعلومات البيانات وإدارة وتوزيع ودمج الوصول من العمالء

" بلومبرغ" حول المعلومات من المزيد على للحصول. فعالية وأكثر كفاءة أكثر نحو على

 bloomberg.com/company اإللكتروني الموقع زيارة يرجى

https://www.neweconomyforum.com/
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