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 بيان صحف 

ي إطار جهوده لتعزيز 
 
 مع المؤسسات الصينية االقتصادي التعاونف

 لتنظيم القطاع المال  المحل  يعززان األنشطة 
  سوق أبوظب   العالم  ومكتب بكي  

 
كة ف المشتر

 التكنولوجيا المالية القطاع المال  و 

  

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

ي العالمي ومكتب بكي    القائد األعىل للقوات المسلحة ووفده الوزاري لجمهورية الصي   الشعبية، أعلن سوق أبوظب 

ة لتنظيم القطاع المالي المحىلي عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف ترسي    ع االستثمارات والتطوير المالي بي   بكي    وتي 

. وقد وقع عىل االتفاقية كل من و  اتيجية الشاملة بي   دولة اإلمارات وجمهورية الصي   اكة االسير ي كجزء من الرسر أبوظب 

ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق والسيد هوا زيون، رئيس مكتب بكي   

 .  لتنظيم القطاع المالي المحىلي

ي العالمي و مذكرة التفاهم إط ترسم لتنظيم القطاع المالي المحىلي لدعم المؤسسات  مكتب بكي   ار عمل سوق أبوظب 

ي االراغبة  المالية الرائدة
 
ي بكي   ف

 
ي مجاالت لتوسع ف

 
وات والتكنولوجيا المالية  بما فيها عدة ف إدارة االستثمار وإدارة الير

ي والمنطقة كافة. ومن جانب وال ي أبوظب 
 
ظيم القطاع المالي مل السوق ومكتب بكي   لتنآخر، سيعتمويل المستدام ف

ي و  ثقيلةالصناعية القطاعات اللألعمال وتعزيز  تطوير بنية تحتية متينةالمحىلي عىل 
 
استقدام المزيد من االبتكارات ف

 . ي ي مجال  وكما المجال التكنولوجيا المالية من بكي   إل أبوظب 
 
ة التطور ف يسىع الطرفان إل زيادة التعاون وترسي    ع وتي 

وات.   التكنولوجيا المالية وإدارة الير

 للعالقات : "لقد  ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوققال 
ً
 حافال

ً
كان أسبوعا

ي تحقيق إنجازات عدة ضمن مبادرة "الحزام والطريق" بالتعاون مع المؤسسات  -اإلماراتية
 
الصينية، حيث نجحنا ف

 الرائدة من البلدين. 

 لتنظيم القطاع المالي المحىلي منذ انطالق أعمال السوق  
ك مع مكتب بكي   اكة وتفاهم مشير ي تأسيس شر

 
نجح السوق ف

ي 
 
 لتنظيم القطاع المالي المحىلي كوننا تعزيز يرسنا و . 2015ف

ي  طموحال نتشاركالتعاون مع مكتب بكي  
 
تطوير بيئة  ف

كات والمؤسسات  ق األوسط و أعمال مستدامة بما يخدم الرسر ي البدين ومنطقة الرسر
 
نؤمن كما أننا   مال إفريقيا كافة. شف

ك كجهة تنظيمية للقطاع المالي من منطلق دورنا الموذلك  ومتكاملةبالدور الذي سيلعبه إيجاد بيئة عمل منظمة 
 "شير

 لتنظيم القطاع المال  المحل  ومن جانبه، قال 
"إن توسيع نطاق سوقنا المالي : السيد هوا زيون، رئيس مكتب بكي  

، ستعمل بكي   عىل اال  . وبدورها كمركز مالي عالمي
ي الصي  

 
ستفادة من انفتاح هو عامل أساسي لتطوير القطاع المالي ف

 . سنعمل عىل توفي  الفرص للمؤسسات المالية والتشجيع عىل  وإننا قطاعها المالي للعب دور أكي  عىل النطاق الدولي

ي السوق. 
 
 االنفتاح المالي وجذب المزيد من المؤسسات المالية وزيادة االستثمارات ف

ي المعا، سنعمل عىل تروي    ج التعاون المالي بي   الصي   
 
ي العالمي ف صي   واإلمارات ودعم نمو وتطور مكتب سوق أبوظب 

ي وذلك ضمن مبادرة حزام واحد طريق واحدة."يوتعز  ي بكي   وأبوظب 
 
ة نمو األسواق المالية واالستثمار ف  ز وتي 

 لتنظيم القطاع المالي المحىلي عىل إطالق إطار عمل 
وتنظيم فريق وخالل األشهر القادمة، سيعمل السوق ومكتب بكي  

اكة ويدعم آلية التعاون.  ف عىل تطبيق تفاصيل الرسر  عمل يرسر

 ، ي إطار الزيارة الرسمية إل الصي  
 
ّل من وف

ُ
اكات جديدة مع ك اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح عقد السوق شر

(NDRC( والمؤسسة الوطنية الصينية النووية ،)CNNC ومجموعة ،)’كة ‘ تشاينا إيفربرايت ‘ نيكتون كو ’وشر
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كة فرعية تابعة لمجموعة  ي مجال التكنولوجيا المالية ودعم ‘ بينغ آن’للتكنولوجيا المالية وهي شر
 
لتعزيز فرص التعاون ف

 مبادرة الحزام والطريق. 

 انتىه

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

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

في قلب أحد أكبر يشّكل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي 
الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع 
االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا. ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة 

الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبيُ  سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن  تنظيم
بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

ق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، القانون اإلنجليزي العام. وينشط سو 
وإدارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور 

 أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني الوقت، وفقا الحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق 
www.adgm.com لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع: 

 

 راوند القاضي

 0502627078رقم الهاتف: 

 rawand.alqadi@adgm.com :البريد اإللكتروني

 

 


