
  

 
 

شنغهاي منطقة مع هيئة  سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم

 لتعزيز التعاون المشتركالحرة  لتجارةل

 
منطقة وقع سوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع هيئة : 2016يوليو  13 ،شنغهاي/أبوظبي

 لاك لحرة لتعزيز التعاون المشترك، وتسهيل مجالات تطوير الأعمال في أسواقلتجارة اشنغهاي ل

 الطرفين.

 

جوي يوسونغ، مدير من جانب الجاري يوليو  13وتم توقيع المذكرة في مدينة شنغهاي الصينية يوم 

الية تنظيم الخدمات المإدارة الخدمات المالية في الهيئة، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة 

لسوق أبوظبي العالمي، وبحضور وانغ اكزلينغ، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة منطقة التجارة الحرة 

 التجريبية الصينية )شنغهاي(.

 

وق تؤكد على التزام سووتحدد المذكرة إطار عمل رسمي لتفعيل وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، 

مذكرة التسعى أبرز المراكز المالية العالمية. كما ثيقة مع ثنائية وأبوظبي العالمي ببناء علاقات 

بالإضافة لفتح مجالات تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، إلى بحث إمكانية إطلاق برامج 

 الحرة.  ةلتجار شنغهاي ل ومنطقةمشتركة تدعم مختلف جوانب تنمية عمل ومكانة السوق في أبوظبي 

  

"نحن  :الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،وقال ريتشارد تنغ

سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركائنا في شنغهاي، حيث أن كل من سوق أبوظبي العالمي وهيئة 

تحقيق التوسع العالمي واستغلال لالحرة تأسستا لدعم الأطراف المعنية  لتجارةشنغهاي لمنطقة 

تاحة في كلا المنطقتين. وسنعمل سوياً على تعزيز الخدمات المالية، وتسهيل تدفق فرص النمو الم

 الاستثمارات، وتشجيع الابتكار في مجالات الأعمال ضمن أسواقنا المحلية".

 

بين أبوظبي  ون المشتركوأضاف: "تمثل هذه المذكرة خطوة جديدة لتعزيز فرص ومجالات التعا

 ركائنا في شنغهاي لتعزيز التطوير والنمو المالي لأسواقنا".مع شوالصين. ونحن نتطلع للعمل 

–انتهى  –  

 

 لتجارة الحرة:شنغهاي ل نبذة عن هيئة منطقة

لتجارة الحرة قراراً مهماً من جانب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لمواجهة شنغهاي ل تأسيس هيئة منطقة يعد

وهي تسعى لبحث السبل والمسارات الجديدة وجمع الخبرات التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الجديدة. 

، حيث 2013سبتمبر  29المتميزة التي تدعم عملية الاصلاح الشامل والانفتاح الاقتصادي. وتأسست الهيئة رسمياً يوم 

ت اأطلقت استراتيجية من أربعة محاور للابتكار المؤسسي تستهدف إدارة الاستثمار، وتسهيل التجارة، ودعم الخدم

 المالية وتحول الأدوار الحكومية.

 



كم مربع، وتتألف من أربعة مناطق ذات اشراف ضريبي تضم، منطقة وايجوكياو  28.78وتمتد الهيئة على مساحة 

للتجارة الحرة، ومجمع وايجوكياو اللوجستي للتجارة الحرة، ومنطقة ميناء يانغشان للتجارة الحرة، ومنطقة مطار بيدونغ 
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 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

تأسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في عام 

 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 2013

مع المالي وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجت

العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي 

في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل 

 لاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون 

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

ق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السو

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

"روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول  كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ث ويل، حيومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الط

تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة 

 أبوظبي. 
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