
                                                                                                      
                                                                                                                          

 
 

 
 

 سوق أبوظبي العالمي واالتحاد للطيران يصبحان شريكين استراتيجيين عالميين
 
 
 

تتيح هاّمة اتفاقية وسوق أبوظبي العالمي  عت االتحاد للطيرانوقّ : 2016يونيو  27اإلمارات العربية المتحدة،  –أبوظبي 
رين ألبوظبي ياقية أدوار المؤسستين كسفلالتحاد للطيران أن تصبح الشريك الرسمي لسوق أبوظبي العالمي. وتحدد االتف

 .أعمال ووجهة سياحية وثقافية عالمية المستوى أبوظبي كوجهةرؤية والعبيّن رئيسيين في تحقيق 
 

بن محمد ، من جانب ظاهر س مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميوتم توقيع االتفاقية في حضور سعادة أحمد الصايغ رئي
ي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وبيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي لالتحاد الرئيس التنفيذ، ظاهر المهيري

 للطيران.
 
الذي سيعزز األعمال لكال المؤسستين، كما وتسويق الوجهات لتعاون عميق على صعيد التطوير التجاري تؤسس الشراكة و

للطيران وشركات الطيران الشريكة لها بما في ذلك لخدمات االتحاد  تفضيليًاوصوالً أبوظبي العالمي توفر ألعضاء سوق 
 منافع فريدة على امتداد شبكتها المشتركة.

 
 

وبهذه المناسبة، قال بيتر بومغارتنر: "إنه لشرف أن نصبح الشريك الرسمي لسوق أبوظبي العالمي، أحد األعمدة الرئيسية 
ً لنم. نحن فخورون بالربط مع هذه الم2030 لرؤية أبوظبي االقتصادية و قطاع الخدمات ؤسسة التي تعتبر حافزاً رئيسيا

  "دولة اإلمارات العربية المتحدة.أبوظبي وعلى امتداد الدولية في  المالية والتجارة
 
ومع شبكتنا العالمية، يمكن ألعضاء سوق أبوظبي العالمي الوصول إلى المراكز المالية للعالم مباشرة من أبوظبي، "

وسوف تكون شركات السفر الخاصة بنا، هال إلدارة السفريات  .عالمية المستوى وضيافتها الشهيرة واالستمتاع بتجربة سفر
األمر الذي من شأنه أن يوفر خدمات إدارة السفر المتخصصة لمجتمع األعمال العبين رئيسيين في الشراكة. وهال أبوظبي، 

. وسوف تساعد هذه الشراكة سوق أبوظبي العالمي ا تقدمهإلمارة وكل ملترويج المتنامي لسوق أبوظبي العالمي إلى جانب ال
 ."في تحقيق نجاح أكبر ألبوظبي كمركز مالي دولي ووجهة سياحية

 
 

ما في وسعنا للعمل عن قرب مع المساهمين كل بن ظاهر المهيري: "في سوق أبوظبي العالمي، نبذل محمد وقال ظاهر 
تكمل االتحاد للطيران، كونها ناقلنا الوطني، هذه الجهود مع فئتها. عضاء بالخدمات األفضل في لتزويد مؤسساتنا األ

لمؤسسات المحلية أن تعزز التي يمكن بها ل يةكيفالعروضها وتميّز خدماتها. وتشهد هذه الشراكة العالمية االستراتيجية على 
 االقتصاد."إزاء التضافر الطبيعي لبعضها البعض لدعم رؤية أبوظبي األوسع وااللتزام 

 
ياة كوننا مركزاً مالياً عالمياً، يوفر سوق أبوظبي العالمي وجهة أعمال وترفيه حيوية تشمل بنية تحتية وأسلوب حوأضاف: "

ا االستراتيجي، يمكن ومرافق سكنية عالمية المستوى، في بيئة مصاحبة لألعمال وحيوية. ومع االتحاد للطيران، كونها شريكن
بوظبي العالمي مع الوصول المباشر إلى أ وظبي العالمي في جزيرة المارية بمزايا الربطأن يستمتع أعضاء وأعمال سوق أب

 "ومن أبوظبي إلى المنطقة.
 
 
 
 

 -انتهى-
 
 



                                                                                                      
                                                                                                                          

 
 

 نبذة عن مجموعة االتحاد للطيران:
حاد للطيران، الناقل ) هي مجموعة طيران وسفر عالمية متنّوعة النشاط تضم أربعة قطاعات أعمال تشمل، االتEAGمجموعة االتحاد للطيران (

الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة االتحاد الهندسية، ومجموعة هال، وشركاء الحصص. تمتلك المجموعة استثمارات في حصص 
أستراليا، سبع شركات طيران تشمل، طيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، وأليطاليا، وجيت آيروايز، وفيرجن  أقلية لدى

 و"داروين آيرالين" التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتعمل تحت اسم "االتحاد اإلقليمية".
 

تتألف من الوجهات قيد -وجهة ركاب وشحن  117انطالقاً من مركز عملياتها التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي، تتولى االتحاد للطيران خدمة 
على على مستوى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، معتمدة  –التشغيل الفعلي أو المعلن عنها 

طائرة بوينغ  25، و787طائرة بوينغ  71طائرات، من بينها  204طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، مع طلبيات مؤكدة لشراء  122أسطول يضم 
777-Xطائرة إيرباص من طراز  62، وA350طائرات إيرباص  10، وA380 . :لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني

www.etihad.com. 
  

 لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

 مسؤول العالقات اإلعالمية

 االتحاد للطيران

 9596 818 50 971+هاتف: 
 dutymediaofficer@etihad.aeبريد إلكتروني: 

 
  :وق أبوظبي العالمينبذة عن س

 
وفتح السوق أبوابه .  2013عامتأسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في 

  .2015أكتوبر من عام  21لممارسة األعمال في يوم 
 

م معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشّكل السوق جزءاً وجاء إطالق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساه
اً محورياً من رؤية أبوظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دور

صعيد الدولي، يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على ال
  .وجنوب آسيا

 
سوق أبوظبي العالمي يتيح  العالمي، ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي

محاكم مستقل وبنية ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام عضائه من الشركات المسجلة ممارسة نشاطاتها أل
  .تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام

 
صول، علماً بأن وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالثة مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة األ

  .السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً الحتياجات السوق
 

ل وتتضمن مرافق عالمية متميزة مث ،هكتار 114، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ الماريةيقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة 
فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج الواليات المتحدة األمريكية للمستشفى التخصصي "كليفالند 

، ومساحات مكتبية من الدرجة األولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية واالقتصادية على "كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا
للمزيد  .دى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبيالم

  com.adgm.www:من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
 

 وظبي العالمي:يُرجى التواصل مع سوق أبلالستفسارات اإلعالمية، 
 

 ميرنا حجازي
 العالقات اإلعالمية

 8888 333 2 971+رقم الهاتف: 
   mirna,hijazi@adgm.comالبريد اإللكتروني: 

www.adgm.com 
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