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 صحفي   خبر 

 

  معالي  برئاسة  فرنسياً  سوق أبوظبي العالمي يستقبل وفًدا

في زيارة تستهدف تعزيز العالقات الثنائية  الوزير برونو لومير 

 بين دولتي اإلمارات العربية المتحدة وفرنسا  

  ةيالصناع السيادةو الماليةواالقتصاد  وزير معالي برونو لومير الفرنسي الوفد ترأس •
دولي اإلمارات  قادةالمستمر بين  التواصلفي إطار  زيارةال تأتي. في فرنسا والرقمية

 . االستثمارات مجال فيبين البلدين  التعاون  تعزيزوفرنسا، وتستهدف 

سوق أبوظبي العالمي،   استقبل:  2023  يناير  30دولة اإلمارات العربية المتحدة،    أبوظبي،
الدولي   المالي  العربية    عاصمةلالمركز  اإلمارات  من    المستوى  رفيع  وفًدا  اليوم  ،المتحدةدولة 

  والرقمية  الصناعية  والسيادة  والمالية االقتصادوزير    برونو لو ميرمعالي    برئاسة  ،فرنسا  جمهورية
  بين البلدين  ةالقائم  ةالثنائي  العالقاتتطوير    في إطار  إلى أبوظبي،  وتأتي زيارة الوفد  .في فرنسا
من    ين القطاع  في  االستثمار  فرص  حول  اءالبن    الحوار   تعزيز وتستهدف كل  لدى    دولة الماليين 
  .وفرنسا المتحدة العربية اإلمارات

  واالقتصادي القطاع المالي    في  العاملة  المؤسسات والشركاتمجموعة من    اللقاء،   في  شارك
المحافظ  دراءمو والمصارفصناديق الثروة السيادية بينها،  من وفرنسا اإلمارات دولةلدى كل من 
ستراتيجية ومبتكرة بين  إشراكات    تأسيس   المالية، بهدفوالمستشارين والمراكز    يةاالستثمار
ودولة     أبوظبي  إمارةلتتخذ من    جهود الشركات العالمية الفرنسية  ودعم  ،وفرنسا  اإلمارات  دولتي

سوق أبوظبي    في  الفرنسي  اإلماراتي  اللقاء  وشهد.  اإلمارات العربية المتحدة مقراً إقليمياً لها
 واجتماعات  نقاش  جلسات  شهدجمع من المدعوين كما      أماممفتوحة   حوارية  جلساتالعالمي  
 . مغلقة

المؤسسات والشركات   لكبرى   ممثلينالوفد الفرنسي    ضم  برونو لومير،  وزيرالجانب معالي    إلى
بين الفرنسي هاالفرنسية من  العامة  "بي إن بي    بنكو  (فرنسا  أي  بي)بي   بنك االستثمارات 

جنرال"    بنكو"  باريبا إلى    ،"أرديان"  وشركة"سوسيتيه  لـ    ممثلينإضافة  صندوق    14ومدراء 
 لالستثمارات الخاصة. 

 في "أرديان"  شركة  مكاتب  برونو لومير  الفرنسيمعالي الوزير    دشنهامش زيارة الوفد،    وعلى
على مستوى    ةخاصال   اتستثماراال  مجال  في  رائدة  فرنسيةشركة  سوق أبوظبي العالمي، وهي  

إلى    العالم، الدولي،    متزايد  عددتنضم  المالي  المركز  تتخذ من  التي  الفرنسية  الشركات  من 
 العالمية المعروفة.  "بي إن بي باريبا"بنك سوق أبوظبي العالمي، مقراً لها، ومن بينها مجموعة

الرئيس التنفيذي لسلطة   ظاهر بن ظاهر المهيري  قال  ،الناجحة  الزيارة  هذه  على  تعليقاً و
. أبوظبي  إمارة  في  الفرنسي  بالوفدسوق أبوظبي العالمي    ُيرحب" سوق أبوظبي العالمي،

  قناعة   على  العالمي  أبوظبي   سوق  نفإ  السياسات  وصناعة  تنظيم   عن  مسؤولة   جهة   تهصفوب
بين    هو  ياالستثمار  النشاط  بأن  تامة اإلستراتيجية  للشراكة  األساسية  الركائز   دولتي أحد 

  رئيسي في تنويع وتوسعة مجاالت التعاون والعالقات الثنائية   مساهم  أنه  كما  ،وفرنسا  اإلمارات
البلدين و  دلق.  بين  اإلمارات  دولة   عبر  بينهم  القائمة  الشراكة   تعزيز  ىعل  فرنساأكدت كل من 

ستراتيجي الحوار اإل  دويع الدولتين.   في  العاملة  والمؤسسات  الشركات  بين  التعاون  من  المزيد
لالستفادة   أساسيًا  أمًرا  ، البارزة في كال البلدين  والشركات  المؤسساتو  القيادات  مستوى  على

   من اإلمكانات والقدرات الواسعة التي يختزنها البلدين لتوفير المزيد من برامج وخطط التطور."

 -انتهى-
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 العالمي أبوظبي سوق عن نبذة
العالمي،    سوق  منذ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   لعاصمة  الدولي   المالي   المركز  هوأبوظبي    2015  أكتوبر   21  في   افتتاحه. 
يشكل حلقة    كما  ،األعمال  لممارسة   متميز  ومقر   رائد  مالي  كمركز  أبوظبي  مكانة  ترسيخ  في  العالمي  أبوظبي  سوق  ساهم

 أنحاء العالم. وكافة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 
  

  ويعمل  أبوظبي،  إلمارة   الحرة  المالية   المنطقة  تشمل  التي بأكملها   الماريه   جزيرة   حوكمة   مهمة  العالمي  أبوظبي  سوق   يتولى
 .اإلنجليزي العموم  لقانون المباشر  التطبيق على  قائم دولي تنظيمي إطار  ضمن  العالمي أبوظبي  سوق

  
  كأكبر   اختياره  تم  كما  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدولية   المالية  المراكز  أبرز  من   كواحد  العالمي  أبوظبي  سوق  ُصنف
  العالم   في  وشموالً   تطوراً   المالية  المراكز  أكثر  أحد  بوصفه.  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  المالية  للتكنولوجيا  مركز
  أبوظبي   سوق  ويتيح  العالمية،  المالية  وغير   المالية  المؤسسات  تجتذب  وشاملة  متطورة  عمل  بيئة  العالمي  أبوظبي  سوق  يوفر

  العالمي  أبوظبي  سوق  بين   والتنوع   والتطور،  الشمول،  خصائص  من   االستفادة  السوق  في  العاملة   الكيانات  لكافة  العالمي
 .األخرى العالمية  واألسواق 

  

أو متابعة صفحاته على    www.adgm.comمن المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني    لمزيد

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@":إن"لينكد و  adglobalmarket@منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 
 

 :اإلعالمية المؤسسات قبل  من للتواصل 
 هيلز  سيمون

 األوسط   الشرق منطقة رئيس
 فيلد  سميث إدلمان شركة
  50 971+1173 973: جوال
 simon.hailes@edelmansmithfieldااللكتروني:  البريد

 
 الطنيجي  هاجر 

 العالمي أبوظبي سوق واإلعالم، المؤسسي االتصال رئيسة
 media@adgm.comااللكتروني:  البريد
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