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 بيان صحف 

  إطار جهوده لتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية
 
 ف

سوق بوظب   العالم  يوقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح لدعم التنمية 

  إطار مبادرة الحزام والطريق
 
 الصناعية واالستثمار ف

 

: 2019يوليو  24 /بكي   ي نائب القائد  ، أبوظب   بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظب 

ن الشعبية، خالل زيارة صاحب السمو برفقة وفده  ن بينغ، رئيس جمهورية الصي  ي جي 
األعىل للقوات المسلحة والسيد ش 

ي 
ن
، المركز المالي الدولي ف ي العالمي ن الشعبية، أعلن سوق أبوظب  ، عن توقيعه مذكرة الوزاري لجمهورية الصي  ي  أبوظب 

ن ودعم جهود تطوير القطاع  ن دولة اإلمارات والصي  تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح بهدف تعزيز التعاون بي 

ن   . 2019يوليو  22الصناعي والمالي عىل مسار مبادرة "الحزام والطريق" يوم اإلثني 

ع عىل االتفاقية كل  
ّ
ي العالمي والسيد هي  من معالي أحمد عىلي الصايغ، وزير  وقد وق دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظب 

ي لتحقيق اليفنج، رئيس مجلس إدارة 
 لدعوة الرئيس الصيبن

ً
ي هذا التعاون استجابة

اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح، ويأت 

ن اقتصادا اتيجية بي  اكة است  كة وش  ن ودولة اإلمارات والمنطقة كافة. التعاون الشامل والتنمية المشت   ت الصي 

مة،  ، بموجب مذكرة التفاهم الُمت  ي العالمي مركز بتأسيس ستقوم كل  من اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح وسوق أبوظب 

ن ‘الحزام والطريق’استثماري ومالي تابع لمبادرة  ن الصي  كة بي   ، يضطلع بخدمة ودعم المشاري    ع والمبادرات الرئيسية المشت 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة. كما سيعمل الطرفان عىل تشجيع ودعم المؤسسات الصينية واإلماراتية لزيادة حضورها 

ن واستكشاف الفرص االستثمارية المتاحة فيها من خالل توفت  الدعم الالزم للتعامل مع الهيئات  ي أسواق الدولتي 
ن
ف

ي العالمي مع اللجنة الوطنية للتنمية الحكومية والتنظيمية إلتمام إجراءات تأسيس ا ألعمال. وسيعمل سوق أبوظب 

ي المنطقة كافة. 
ن
كات الصينية من االستفادة من منصة السوق لدعم أعمالهم ومبادراتهم ف ن الش   واإلصالح لتمكي 

 باسم هيئة التخ
ً
ن الشعبية، والمعروفة سابقا ي جمهورية الصي 

ن
عتت  اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ف

ُ
طيط الدولي وهيئة ت

، وكالة تتول مهمة إدارة االقتصاد الكىلي وتعمل تحت مظلة مجلس الجمهورية، الذي يتمتع  التخطيط واإلنماء الدولي

 بسلطات إدارية وتخطيطية واسعة عىل اقتصاد الدولة. 

ي العالمي واللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح بتعزيز الع ام سوق أبوظب  ن ن دولة يعكس هذا التعاون الت  القات الثنائية بي 

ن من خالل إطالق مبادرات وخطط عدة ضمن مبادرة الحزام والطريق بما يدعم القدرات الصناعية  اإلمارات والصي 

ق األوسط وشمال إفريقيا.  ن ودولة اإلمارات ومنطقة الش  ي الصي 
ن
 واالستثمار والتعوان المالي ف

 انتىه

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال في يوم 
. وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما 2015

من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر يشّكل السوق جزءا محوريا 
الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع 

نوب آسيا. ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وج
تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبيُ  سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 
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وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل 
القانون اإلنجليزي العام. وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، 

شاطات مع مرور وإدارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من الن
 الوقت، وفقا الحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

www.adgm.com لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع: 
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