
	  
	  
	  
	  
	  

ً  جزيیرةة االمارريیهھيیتخذ " االعالمي أأبوظظبي"سوقق  مقرااً ررئيیسيیا  
مربعة سوقق أأبوظظبي االعالمي"ةة" إإلى "تغيیيیر ااسم "مربعة االصوّ   

 

 50مدتهھ عقد  عن توقيیعفي أأبوظظبي٬، االيیومم  االعالمياالمركز االمالي  ٬،أأبوظظبي االعالميأأعلن سوقق  :2015يینايیر  24أأبوظظبي٬، 
 ً مربعة االصوةة في  االوااقعوو "االمالياالمبنى "ستئجارر ال عاما االصوةة سكويیر للعقاررااتت "شركة  وواالمملوكك لـجزيیرةة االمارريیهھ  -
ً ررئيیسيی ااً مقر حيیث سيیتخذ االمبنى ٬،مباددلة للتنميیة (مباددلة)االاالتابعة لشركة  "٬،ذذ.مم.مم .لهھ ا  

 
جزيیرةة حددد  االذييوو ٬،االعربيیة االمتحدةة االصاددرر عن مجلس االوززررااء لدوولة ااإلماررااتت 2013،٬لسنة  )4(االقراارر ررقم  ووتماشيیاً مع
س يیأستوو ٬،سوقق أأبوظظبي االعالمي اءنشإإ تم 2013) لسنة 4االقانونن ررقم ( وجببموو ٬،في أأبوظظبيحرةة ماليیة منطقة االمارريیهھ ك

 االوااقعة في جزيیرةة االمارريیهھ "مربعة االصوةة"تم تغيیيیر تسميیة فقد ٬، االسوقق مسؤوولة عن عليیا مجلس إإددااررةة االسوقق كسلطة
  .""مبنى سوقق أأبوظظبي االعالمي صبحيیلتسميیة "االمبنى االمالي" إإعاددةة  ت٬، كما تملتصبح "مربعة سوقق أأبوظظبي االعالمي"

 
حاصل على االشهھاددةة االذهھھھبيیة لبرنامج "ليیيید" للريیاددةة في تصاميیم ووهھھھو  ٬،"ووشركاهه غويیتش" شركة "االمالي االمبنى"ووصممت 

ً يیتوسط االبيیئة وواالطاقة٬،   "ررووززوووودد أأبوظظبي"أأرربعة أأبرااجج تجارريیة عالميیة من االدررجة ااألوولى بجواارر فندقق وويیحتل موقعا
.  وومكتب مسّجل االسوقق ٬، وومحاكم االسوقق ٬،مكتب تنظيیم االخدماتت االماليیة االعالمي أأبوظظبي سوقق مبنى يیضمسيیوو ٬،"االغاليیريیا"وو  

٬، نمو قطاعع االخدماتت االماليیة في إإماررةة أأبوظظبي ووددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةةز يیفي تحفسوقق أأبوظظبي االعالمي  ووسيیساهھھھم
مكتب مسجل االسوقق االعالمي٬، وومحاكم ووتنظيیم االخدماتت االماليیة٬، ٬، ووهھھھي مكتب من خاللل سلطاتهھ االمستقلة االثالثثسيیوفر  حيیث

أأطُطرااً تنظيیميیة تتمتع بدررجة عاليیة من االشفافيیة٬، كما أأنهھا ستنسجم مع أأررقى االمعايیيیر االعالميیة ووتتماشى مع االسوقق االعالمي٬، 
  ااألططر االمعمولل بهھا في االمرااكز االماليیة االعالميیة االراائدةة ااألخرىى.

 
 أأبوظظبي سوقق مقر أأنن شك ال" :االعالمي أأبوظظبي سوقق إإددااررةة لسمج ررئيیس االصايیغ٬، علي أأحمد قالل االمناسبة٬، هھھھذهه فيوو

ً  ووسيیشكل أأبوظظبي٬، في االمعمارريیة االصرووحح أأبرزز أأحد هھھھو االعالمي  هھھھذهه االتأجيیر ااتفاقيیة ووتعد. االقاددمة لألجيیالل باررززااً  معلما
 نستمكّ  وواالتي االثالثث٬، االسوقق سلطاتت حتضنيیس االمبنى أأنن سيیما ال االعالمي٬، أأبوظظبي سوقق تطورر مسيیرةة في فاررقة عالمة
ً  مركزااً  يیصبح أأنن من االعالمي أأبوظظبي سوقق ً  ماليیا   ".  أأبوظظبي مديینة قلب في رراائدااً  عالميیا

 
 أأبوظظبي سوقق سيیصبح: ""االتحتيیة وواالبنيیة للعقاررااتت مباددلة" وحدةةل االتنفيیذيي االمديیر ٬،االمهھيیريي عيید علي قالل جانبهھ٬، من

ً  عنصرااً  االعالمي  حي" ستريیت وووولل" إإلى بالنسبة االحالل يهھھھ كما ٬،أأبوظظبي في االمتنامي االماليیة االخدماتت قطاعع في أأساسيیا
 جزيیرةة تحولل مسيیرةة في مهھمة لحظة هھھھذهه االتأجيیر ااتفاقيیة توقيیع وويیعد .لندنن في "سيیتي ذذاا"وو نيیويیورركك٬، في ووااألعمالل االمالل
 االسكنيیة االمراافق إإلى بالنسبة بل فحسب٬، االماليیة االمؤسساتت صعيید على ليیس ٬،االعاصمة قلب في حيیوييٍ  مركزٍ  إإلى االمارريیهھ
".    االجزيیرةة في االفاخرةة وواالترفيیهھ وواالتجزئة  

 
إإجمالي االمساحاتت من متر مربع أألف  180بمساحة  ٬،للمكاتبأأرربعة أأبرااجج " االعالميأأبوظظبي سوقق  "مربعة تتضمنووهھھھذاا 

 هھاالمارريیجزيیرةة ووتعد االجوددةة ووااالستداامة ووااألددااء االوظظيیفي. معايیيیر على ووفقاً أل تصميیمهھا االتي تممن االدررجة ااألوولى٬، االتجارريیة 
 ً مباددلة االمن قبل شركة  ووتأجيیرهھھھا ٬، وويیجريي تطويیرهھھھاهھھھكتاررااً  114 يیمتد على مساحة٬،  متعددد ااالستخدااماتتمتكامالً مشرووعا
 ةةمتعدددوو االراائدةة االماليیةاالمناططق على غراارر ووذذلك ٬، بوظظبيأل مركز مالي عالميكيیتم تطويیر االجزيیرةة وو. (مباددلة) للتنميیة

حتويي على يیيي ذاال٬، "غاليیريیااال" مركز االتسوقق االفاخر ووتضم االجزيیرةةاالعالم. حولل  االتي تعمل على مداارر االساعة ااالستخدااماتت
ً طعمم 25وو متجرااً  130 االجديیدةة مشارريیع عن اال ٬، فضالً "كليیفالند كليینك أأبوظظبي"مستشفى ٬، وو"ررووززوووودد أأبوظظبي"ووفندقق ٬، ا
.باقة شاملة لزووااررهھھھا وواالمقيیميین وواالعامليین فيیهھا هھ٬، لتقدمم جزيیرةة االمارريی"فوررسيیزوونز أأبوظظبي"فندقق وو٬، "سنترااللهھ االمارريی"مثل   

 
 	  

	  


