
 

  
 بيان صحف 

اتيجًيا مع حكومة مقاطعة هاينان بشأن التنمية المالية  ا استر
ً
سوق أبوظب   العالم  يشكل تعاون

 منطقة هاينان للتجارة الحرةتطوير و 

  األول من نوعه بي   
 العربية المتحدةاإلمارات الصي   و التعاون التاريخ 

 
، اإلمارات العربية المتحدة: 2019مارس  31 ي العالمي  أعلنت ، أبوظب   توقيع مذكرة عن حكومة مقاطعة هاينان وسوق أبوظب 

ن واإلمارات من خالل منطقة هاينان للتجارة الحرة  ن الصي  والمنطقة المالية الحرة التابعة تفاهم لتعزيز التعاون االقتصادي والمالي بي 

ي العالمي سوق ل ي  المركز المالي الدولي ، أبوظب  ي أبوظب 
ن
 تلك الخطوة  وجاءت. ف

ا
لمقررات المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو  استكماال

ن حكومة مقاطعة هاينان األول من نوعه قتصادي المالي واالتعاون ال بوصفه 2019اآلسيوي لعام  ن الشعبية ببي  جمهورية الصي 

ق األوسط.   ومنطقة الشر

قاطعة هاينان، لموالتنظيم التابع تشن يانغ، المدير العام لمكتب الرقابة المالية كلٍّ من ل  ب  مذكرة التفاهم من ق   تم التوقيع عىل

ن فو  ي العالمي رئيس مكتب تمثيل ، وكالفي  ن  سوق أبوظب  ي الصي 
ن
ن ، بحضور ليو سيغويو ، ف التابعة لجنة مقاطعة هاينان العام ل األمي 

ي المركزية للحزب إل اللجنة 
ن
ن / ر  الحاكم ف ، الرئيس ريتشارد تنغو  ،مقاطعة هاينانئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب عن الصي 

ي تنظيم الخدمات المالية  لسلطةالتنفيذي 
ن
ي العالمي ف ي سوق أبوظب 

ن
ية عىل هامش منتدى بوآو الصين مقاطعة هاينان. أقيم الحفل ف

 . 2019مارس  28 يوم اآلسيوي

 بة تعتب  مذكرة التفاهم بمثاو 
 
  مرجعا

 
ن يمكنهما االنطالق منها للعمل عن كثب فيما يخص لكلتا  رسميا الجوانب الرئيسية  الجهتي 

ي  قكتوسيع آفا
ي منطقة هاينان للتجارة الحرة، وتطوير البنية التنظيمية والمالية والتجارية وهيكلها العام فن

القطاع المالي وتطويره فن

يعي وتسوية   لمبادرة الحزام والطريق، والدعم التشر
 
ن البلدين دعما كة بي 

منطقة التجارة الحرة، ومبادرات االستثمار والتمويل المشبر

ن اإلدراج المتبادل للمنتالمنازعات من سوق أب ي منطقة التجارة الحرة وتمكي 
ك فن ، وتطوير التبادل المشبر ي العالمي ، جات الماليةوظب 

ن هاينان واإلمارات. إقامة المشاري    ع التجارية المزيد من فرص  إتاحةو    بي 

 عىل هذا الحدث،
ً
  المركزية للحزب اللجنة إىل العام للجنة مقاطعة هاينان التابعة  السكرتت  ليو سيغوي،  قال وتعليقا

 
 الحاكم ف

ي وتعزيز العالقات الدولية. الصي    ي العالمي خطوة هامة نحو توطيد أوارص تعاوننا الخارج  : "يمثل هذا التعاون مع سوق أبوظب 

المناخ المالئم  وإلنشاء منطقة تجارة حرة عىل أعىل الطرز العالمية، سنقوم بتعزيز البنية التحتية لمزاولة األنشطة االقتصادية وتهيئة

ي دوليإنشاء سلطة قضائية و  تشجيعسنعمل عىل الزدهارها، و 
ن إطار قانونن بمقاطعة لتعزيز القدرة التنافسية لمنطقة التجارة الحرة  ي 

ي النمو االقتصادي ل ،هاينان
 . "مقاطعةلوالمساهمة فن

  سوق أبوظب   العالم  تنظيم الخدمات المالية  لسلطةالرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ، من جانبه، قال 
 
 تمثل هذه االتفاقية" : ف

هن جديدةشهادة  ن قادة عمق عىل  تب  اتيجية والتحالف القوي بي  اكة االسبر ن اإلمارات العربية المتحدة الشر  ، السيما وأنوالصي 

ت  مقاطعة هاينان  ختب 
ُ
ي اكمنطقة تجارة حرة وأول ميناء حر قد ا

ن فن ي العقود  ،لصي 
 فن
 
 ملحوظا

 
، لذا ةمقبلالقليلة الوستشهد تطورا

سوف نتعاون و . يالتجار تعزيز سبل التبادل المزيد من االستثمارات ورؤوس األموال و  جذبمقاطعة لالنتطلع إل العمل مع حكومة 

ي سبيل ل مكتب الرقابة المالية التابع لمقاطعة هاينان مع
الخدمات المالية. قطاع دعم النمو المتبادل وتطوير بذل كل جهد ممكن فن

اكتنا  تسفر ومن المرتقب أن  ن االستثمارية التجارية و  الفرصالمزيد من خلق  عنشر ن الصي  ي تربط بي 
ق األوسط البر  ومنطقة الشر

 . "وأفريقيا

اكة ثقافية واقتصادية راسخة الجذور تمتد  ن واإلمارات تربطهما شر عقود من الزمان. وتعد دولة اإلمارات العربية لجدير بالذكر أن الصي 

ي المنطقة، كما المتحدة 
ن فن يك التجاري األكب  لدولة اإلمارات العربية المتحدةأالوجهة االستثمارية األول للصي  ن هي الشر  ن الصي 

ي عام 14.7حيث شكلت 
ن اإلمارات 2017٪ من إجمالي التجارة الخارجية للبالد فن . ويشب  التقرير عن التبادل التجاري غب  النفطي بي 

ته وزارة  ن الذي نشر ن البلدين زادت بنسبة والصي  ي عام  53.3٪ إل 15.1االقتصاد اإلماراتية إل أن قيمة التجارة بي 
مليار دوالر فن

 للوزارة، تمثل تجارة اإلمارات مع المناطق الحرة 2017
 
. 52. ووفقا ن  ٪ من إجمالي التجارة الخارجية مع الصي 

ي عام درة الحزام مباو ومع إطالق الحزام االقتصادي لطريق الحرير 
  فمن المتوقع أن تلعب، 2013والطريق فن

 
دولة اإلمارات دورا

 
 
ي  محوريا
ن  فن ة الصي  اتيجيتها التنموية مسب   لما تتمتع به اإلمار األجل ةطويلواسبر

 
ي  من حيث الموقعت من مزايا ال تضاه ا، نظرا

الجغرافن

 . االقتصاديالسياسي و الثقل و 

 



 -انتىه-
 

 

 :نبذة عن سوق أبوظب   العالم  

ي يوم 
ن
ي عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال ف

ن
، المركز المالي الدولي ف ي العالمي . 2015أكتوبر من عام  21فتح سوق أبوظب 

ل السوق 
ّ
. كما يشك ي المجتمع المالي العالمي

ن
ي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول ف وجاء إطالق سوق أبوظب 

 
 
 محوريا

 
ي قلب أحد أكب  الصناديق السيادية جزءا

ن
ي ف اتيج  ي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االسبر من رؤية أبوظب 

ي 
ن
، يرتبط مع االقتصادات المتنامية ف ي كمركز رائد لألعمال والتمويل عىل الصعيد الدولي ي ترسيخ مكانة أبوظب 

ن
 ف
 
 محوريا

 
ي العالم، دورا

ن
 ف

ق األوسط، وأفريقيا، وج  .نوب آسياالشر

ُن 
ِّ
، سُيمك ي العالمي ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظب 

ائب، وأطر تنظيمية ذات  كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضن ي العالمي أعضائه من الشر سوق أبوظب 

ي العاممستويات عالمية، ونظام م ن يعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجلب   .حاكم مستقل وبنية تحتية تشر

وات، وإدارة  : الخدمات المضفية الخاصة، وإدارة البر ي ثالثة مجاالت رئيسية، هي
ن
ي ف

ي العالمي بشكل مبدن  وينشط سوق أبوظب 

 بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق ا
 
 الحتياجات األصول، علما

 
لمزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا

 .السوق

ي 
ونن ، الرجاء زيارة الموقع اإللكبر ي العالمي أو متابعتنا عىل حساب تويبر  www.adgm.comللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظب 

 . ADGMولينكد إن  adglobalmarket@الخاص 

 

 للمزيد من االستفسارات، يرج  التواصل مع: 

 جوان ليو

joan.lew@adgm.com  

 1774075 56 971+هاتف متحرك: 
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