
  

 توقيع اتفاقية التأسيس بحضور �� جين بينغ ومحمد بن زايد
حكومة جيانغسو الصينية تؤسس ��كة مالية حكومية في سوق 

 أبوظبي العالمي
 

الشعبية الصديقة وصاحب  الصين جمهورية شهد فخامة �� جين بينغ رئيس: 2018يوليو  20أبوظبي، 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا��على للقوات المسلحة، توقيع 

حكومية مملوكة  مالية اتفاقية تأسيس حكومة مقاطعة جيانغسو الصينية ��ول ��كة خدمات
ت ا��ستراتيجية والدعم المالي في سوق أبوظبي العالمي، لتوفير ا��ستثمارا للجمهورية الصينية

 والمشاريع الصينية في إطار دعم مبادرة "الحزام والطريق". والمستثمرين لل��كات
 

مجلس إدارة مجموعة "جيانغسو الصين الدولية"، وسعادة أحمد ووّقع ا��تفاقية ك��ً من بن وانغ، رئيس 
علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وذلك في ديوان صاحب السمو ولي العهد 
في أبوظبي ضمن إطار الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الصيني والوفد الرفيع المرافق له لدولة 

المنطقة الصناعية للتعاون " بيني أعقاب توقيع إطار عمل مشترك ا��مارات، حيث أتت ا��تفاقية ف
وسوق  مقاطعة جيانغسو الصينية بقيادة" ا��قتصادي والتجاري المشترك بين ا��مارات والصين

أبوظبي العالمي لتعزيز الع��قات ا��قتصادية بين ا��مارات والصين وتفعيل مجا��ت التعاون التجاري 
 المشترك.

 
وهي أول ��كة خدمات وتحمل ال��كة الجديد اسم "مجموعة التعاون الصناعي المالية المحدودة"، 

مالية صينية من نوعها تحصل على الترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق 
مان عبر منصة سوق أبوظبي العالمي، حيث ستسهم لمزاولة أنشطة منظمة لتوفير وترتيب حلول ا��ئت

ل��كة الجديدة بشكل هام في تقديم تسهي��ت إقراض فّعالة لدعم ا��ستثمار وا��حتياجات المالية ا
حزمة شاملة من تقديم لل��كات الصينية المتواجدة في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي "كيزاد" عبر 

في المنطقة، الخدمات المالية لدعم مبادرة "الحزام والطريق" وتمكين ال��كات الصينية من التوسع 
 ودعم جهود تدويل العملة الصينية "الرنمينبي" واستخدامها في المشاريع ا��ستثمارية والمالية.

 
 يوفر الموقع ا��ستراتيجي: "وقال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

�بوظبي في ممر "الحزام والطريق" حلقة وصل فّعالة ل��قتصادات ��يعة النمو في ال��ق ا��وسط �
ونفخر بأن يكون سوق وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، ومناطق جنوب ��ق آسيا والصين الكبرى. 

�كائنا ، وأن نعمل بشكل وثيق مع �أبوظبي العالمي مساهماً بناًء في دعم مبادرة "الحزام والطريق"
 الصينين لتحقيق أهدافهم ا��ستثمارية".

 
بأن تأسيس ال��كة الجديدة سيدعم تواجد المزيد من ال��كات الصينية في أبوظبي الباحثة  وأضاف

 مؤكداً على التزامعن فرص تجارية مواتية على طول طريق "الحزام والطريق" بما يشمل المنطقة، 
بتعزيز سهولة التعام��ت العابرة للحدود ومواصلة خلق فرص عمل واستثمار سوق أبوظبي العالمي 

 جديدة بين اقتصاد الدولتين الصديقتين. 
 



نحن سعداء بتعزيز ": "من جانبه، قال بن وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جيانغسو الصين الدولية
لجديدة التي نتطلع لبدء ��اكتنا المستمرة مع سوق أبوظبي العالمي عبر تأسيس هذه ال��كة ا

لتعاون ا��قتصادي والتجاري المشترك بين الصناعية ل منطقةالنشاطها قبل نهاية العام الجاري. وتمثل 
ا��مارات والصين ج��اً حيوياً يربط بين اقتصاد الدولتين، ومبادرة رئيسة لدعم استراتيجية "الحزام 

فقات استثمارية تقدر قيمتها بحوالي ملياري دو��ر والطريق". ومن المتوقع أن تدير ال��كة الجديدة تد
، ونأمل أن يساهم أمريكي تقدم للهيئات وال��كات الصينية العاملة في إطار منطقة التعاون المشترك

أكبر من ال��كات الصينية  أعدادتوفر المزيد من الخدمات المالية المتكاملة والشاملة في تشجيع 
 مكينها من النمو والتوسع بنجاح لتحقيق أهدافها المرجوة".لتأسيس تواجدها في ا��مارات وت

 
ترسيخ مكانتها في دولة يذكر أن ��كة "مجموعة التعاون الصناعي المالية المحدودة" تستهدف 

توسيع نطاق خدماتها ا��مارات للمساهمة بشكل فعال في دعم استراتيجية "الحزام والطريق"، و
تعاون صناعي جديدة. ويواصل سوق أبوظبي العالمي، ولجنة مستقب��ً لتعزيز تواجدها ضمن مناطق 

التطوير وا��ص��ح لمقاطعة جيانغسو، و��كة "ا��ستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو 
ت التي تعزز فرص التعاون المحدودة" العمل المشترك لبحث مجا��ت التعاون الجديدة في المبادرا

 ا��قتصادي الفّعال بين الجانبين ا��ماراتي والصيني.
 

 -انتهى  -
 م��حظات للسادة المحررين:

 
 :"المنطقة الصناعية للتعاون ا��قتصادي والتجاري المشترك بين ا��مارات والصيننبذة عن "

متميز بقيادة حكومة  ا��مارات والصين، م��وع تعاونتعد المنطقة الصناعية للتعاون ا��قتصادي والتجاري المشترك بين 
سو الصينية تأسس من جانب الحكومتين ا��ماراتية والصينية لدعم مبادرة "الحزام والطريق"، وهو أول مقاطعة جيانغ

م��وع من نوعه تقيمه الحكومة الصينية. واتفق كل من سوق أبوظبي العالمي، واللجنة الوطنية للتطوير وا��ص��ح 
قاطعة جيانغسو، و��كة "ا��ستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة" على العمل المشترك لتوفير لم

الدعم المتكامل والخدمات المالية الشاملة لل��كات الصينية العاملة في إطار منطقة التعاون المشترك. ووقع سوق 
اعية للتعاون ا��قتصادي والتجاري المشترك بين ا��مارات والصين أبوظبي العالمي أول اتفاقية تعاون مع المنطقة الصن

 خ��ل فعالية إط��ق مكتبه التمثيلي في العاصمة الصينية بكين في مايو الما��.
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أعماله مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة ا��مارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ
جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال للمال وا��في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً لعب من خ��ل موقعه ا��ستراتيجي دوراً ، حيث يا��قتصادية
وغيرها من مناطق  صادات المتنامية في ال��ق ا��وسط، وأفريقيا، وجنوب آسياعلى الصعيد الدولي، يرتبط مع ا��قت

 .العالم

 
سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ث��ث

الصناديق السيادية في  حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبرومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 
العالم، وأحد أكبر تجمعات ا��شخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجا��ت رئيسة تعتمد 

 ، وا��بتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالخدمات الم��فية الخاصة، وإدارة الثرواتعلى مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 
أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  يهلل��كات المسجلة فالعالمي 

  ا��نجليزي. قانون العموممحاكم مستقل وبنية تحتية ت��يعية تستمد قواعدها من 



وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل 
كز مالي دولي للعام في ال��ق ا��وسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال مر 

 بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ويقع سوق أبوظبي العالمي وي��ف على إدارة جزيرة الماريه، 
وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومح��ت تجارية، وفنادق ومرافق كلم مربع)،  1.14هكتار ( 114

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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