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في إقليم هاينان  2019سوق أبو ظبي العالمي يشارك في منتدى بوآو األسيوي 
 في الصين

 
المركز المالي الدولي في  ،سوق أبوظبي العالمي يشارك: 2019مارس  27-هاينان، الصين ،أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة / بواو

 خالل الفترة، بالصين بواو بمقاطعة هاينان مدينةالذي يعقد في  2019و اآلسيوي لعام آالمؤتمر السنوي لمنتدى بو فعاليات ، في أبوظبي
مارة أبو ظبي، تمت دعوة سو 2019مارس  28 وحتى 26من  ق أبو ظبي . وتعزيزًا للروابط والتعاون بين الكيانات الحكومية الصينية وا 

 التعاون عبر الحدود.تعززي ونمو ومستقبل االقتصادات اآلسيوية و  طويرت مالمح الذي سيشكلالعالمي للمشاركة في هذا الحوار العالمي 
 تضافر، تقبل المشتركتحت عنوان "المسيقام المنتدى هذا العام 

 الوزراء لي كه تشيانغ رئيسمعالي  وسيلقي، ، التنمية المشتركة"الجهود
 الجاري، مارس 28 يومالكلمة الرئيسية في حفل االفتتاح  الصيني

قد افتتح فعاليات المنتدى  شي جين بينغوكان فخامة الرئيس الصيني 
 .العام الماضي

وباعتباره مركزًا ماليًا دوليًا وجهة التنظيم المعترف بها عالميًا، يلعب 
العالقات االقتصادية سوق أبو ظبي العالمي دورا رئيسيًا في تعزيز 

القوية والدائمة بين الصين ودولة اإلمارات، من خالل العديد من 
 المبادرات والتعاون التنظيمي.

  
 

الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات وانضم اليوم السيد ريتشارد تينغ 
قادة األعمال في الصين في جلسة  إلى ظبي العالمي المالية في سوق أبو

"مناطق التجارة الحرة الريادية، وموانئ التجارة الحرة:  وم بعنوانحوارية الي
الممارسة الصينية والتجربة الدولية" حيث استعرض أبرز إنجازات وأفضل 
ممارسات سوق أبو ظبي العالمي، وتناولت الجلسة انتشار مناطق التجارة 

الحرة، العابرة للحدود، في سبيل تحقيق نتائج وتطورات أفضل وتعود 
 النفع المتبادل.ب
  

الضوء على  اآلسيوي بوآو منتدىلي بوادونغ األمين العام ل وسلط السيد
بعض الموضوعات االستراتيجية الشائعة التي تؤثر بشكل كبير على 

وقال:  واالبتكار التكنولوجيا الرقميةالعولمة والتجارة الحرة واالستثمارات واالنفتاح واللوائح و جميع االقتصادات والسلطات القضائية، مثل 
 .للتوصل لتوافق حول الحوكمة العالمية"رسالة واضحة إلى العالم  2019 ويآلسياو آيرسل االجتماع السنوي لمنتدى بو  سوف"



 

بما في  على منصة واحدة مشتركة، دولي ممثل 2000، أكثر من آسيا"دافوس باسم " بفخر، الذي يشار إليه سيويو اآلآمنتدى بو  ويجمع
، األوساط القطاع، خبراء شركة عالمية 500للشركات المملوكة للدولة،  وكبار المسؤولين، الحكوميينذلك قادة الدول، كبار المسؤولين 

في إقليم  ،دولة إلى بواو 35 تمثلمؤسسة  186ممثل إعالمي من  1400، وصل أكثر من إلى ذلك. باإلضافة المرموقةاألكاديمية 
 المهمة. ةاالقتصادي التجمعات أحد أكبر ، ليكونوا جزًءا منهاينان

، والسيد تشو شياو لي كه تشيانغ الوزراء الصينياالجتماع السنوي الذي يستمر ثالثة أيام قادة بارزين من بينهم رئيس في  وسيشارك
 األمينو  ويآلسيا، رئيس منتدى بواو والسيد بان كي مونالمحافظ السابق للبنك المركزي الصيني،  ،تشيوان، رئيس الرابطة المالية الصينية

س مجلس إدارة ، رئيعبد العزيز الجربوع وسعادة، يطالياإل سعادة جيوفاني ترايا، وزير االقتصاد والماليةو ، ألمم المتحدةل العام الثامن
 .مستثمار في البنية التحتية وغيرهاآلسيوي لال، رئيس البنك سابك، والسيد جين ليكون

 
 http://english.boaoforum.org/en/index.htmlلمزيد من التحديثات، تفضل بزيارة: 
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