
 

 

 

 خبر صحفي

 

نيكوس يستضيف سوق أبوظبي العالمي فخامة السيد 

 خريستودوليديس، وزير خارجية قبرص
 

 
 

سوق أبوظبي العالمي، المركز تشرف  ، جمهورية قبرص/ أبوظبي، الامارات العربية المتحدة:2018يوليو  1

نيكوس  صوزير خارجية جمهورية قبر لواستضافة الزيارة الرسمية المالي العالمي في أبوظبي، باستقبال 

ئيس مجلس إدارة ر الصايغ، علي أحمد  *. ولقد رحب سعادةينلوفريقه من كبار المسؤو، خريستودوليديس

س بالوزير نيكوسلطات سوق أبوظبي العالمي لسوق أبوظبي العالمي إلى جانب الرؤساء التنفيذيين 

 خريستودوليديس.

 

تزامنت الزيارة إلى سوق أبوظبي العالمي مع جدول أعمال الوزير خريستودوليديس لفهم دور سوق أبوظبي 

ة الامارات العربيدولة ي وأبوظبإمارة في  تطور الماليكمركز مالي عالمي في التنمية المالية والالعالمي 

للوزير خريستودوليديس حول إنجازات سوق أبوظبي العالمي  الصايغ موجزا  أحمد المتحدة. ولقد قدم سعادة 

عم دوالمبادرات المبتكرة التي قام بها سوق أبوظبي العالمي والتي ساهمت بشكل ايجابي في  الدولية

  والمنطقة.أبوظبي  إمارة في  الخدمات المالية تطويرو

 



ن الاتفاق عذا ه لقد نتجفي قبرص وأبوظبي. والتزامهما بدعم الفرص التجارية والتطورات المالية أكد الجانبان 

لسوق أبوظبي العالمي ولجنة الاوراق المالية والبورصة القبرصية  المبرم بين سلطة تنظيم الخدمات المالية 

(CySEC والذي تم توقيعه في شهر يوليو )2017 . 

 

 :الاطراف التاليةيشمل التفويض من جمهورية قبرص 

 .نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية جمهورية قبرص سعادة السيد

 .رصبكاكوريس، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة خارجية جمهورية ق اسآندري السيد

 الامارات العربية المتحدة. فيفاسيليس بوليميتس، سفير جمهورية قبرص  السيد سعادة

 جورجيا ابيتو، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية قبرص. السيدة

 ماريلينا رونا، المستشار الخاص للوزير. السيدة

 

 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

ه أعمالمارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسميا  

عمال الأللمال وفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاما  لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا  ، حيث يالاقتصادية

ناطق وغيرها من م على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم

 

مالية، سلطة تنظيم الخدمات الولطة التسجيل، سمستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد 

 ي، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتكزات قوة أبوظبي تشمل على مرت

، ونظام أطر تنظيمية ذات مستويات عالميةعمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي 

  الإنجليزي. لعمومقانون امحاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل 

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال 

 انفستور".بالمنطقة وفقا  لجوائز "جلوبال 

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114

علومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع للمزيد من المترفيهية ومساحات مكتبية. 
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