بيان صحفي

شركة جوسيك المساهمة المحدودة تحصل على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي
العالمي


الشركة المالية الحكومية الصينية ستدعم الشركات الصينية في " مدينة خليفة الصناعية” في
أبوظبي

 29أبريل  ، 2019أبوظبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة :أعلن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في
أبوظبي ،عن منح شركة جوسيك المساهمة المحدودة رخصة تجارية من سوق أبوظبي العالمي ،حيث ستعمل الشركة
مع سوق أبوظبي العالمي لدعم مبادرة "الحزام والطريق" وخطط الشركات الصينية للتوسع في منطفة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا.
وقد ُمنحت الرخصة التجارية خلال زيارة السيد /لي كانزين ،رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح -جيانغسو إلى سوق
أبوظبي العالمي ،يوم الخميس  18أبريل  ،2019وكان في استضافته معالي /أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس
مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،والسيد /ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق
أبوظبي العالمي.
ويأتي هذا الترخيص ،عقب اتفاقية بين سوق أبوظبي العالمي و بين "المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري
المشترك بين الإمارات والصين" بقيادة مقاطعة جيانغسو الصينية" والتي تم الإعلان عنها في في ديوان صاحب السمو/
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،في إطار الزيارة التاريخية لفخامة
الرئيس الصيني ،جين بينغ والوفد الرفيع المرافق له لدولة الإمارات ،وذلك في يوليو  2018بهدف تعزيز العلاقات
الاقتصادية الإماراتية-الصينية وتطوير التعاون المشترك.
علق ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي" :.يجسد هذا الترخيص
تطوراً هاماً ضمن جهود التعاون المشتركة بين أبوظبي والصين وكما يعد إنجازاً هاماً لسوق أبوظبي العالمي في سوق
الأعمال الصيني ومجتمع الخدمات المالية .وبدوره ،كمركز مالي دولي ،يلتزم السوق في تطوير التواصل وإيجاد الفرص
بين اقتصاد البلدين .وسنستمر في في دعم المز يد من الشركات الصينية في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي في إطار
مبادرة "الحزام والطريق".
وفي هذه المناسبة ،ثمن السيد /لي كانزين ،رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح -جيانغسو ،جهود معالي /أحمد علي
الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي في قيادة سوق أبوظبي العالمي وتطوير العلاقات
الثنائية بين دولة الإمارات والصين خصوصاً في مجال التعاون المالي.

وصرح السيد /لي قائلاً" :يعد قطاع التمويل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الصناعية،
وإن التعاون بين أبوظبي وجيانغسو يضمن توفر الموارد والهيكل الاقتصادي اللازم كون
الطرفين حريصين على تعزيز التحول الاقتصادي وإعادة الهيكلة الصناعية ،والآن هو الوقت الأفضل لتطوير التعاون بين
الجهتين ضمن إطار عمل مبادرة "الحزام والطريق".
ومن منطلق دورها كسلطة إشرافية على المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الإمارات
والصين ،ستسمر اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح -جيانغسو في جهودها لتطوير منصة الخدمات المالية ضمن سوق
أبوظبي العالمي لدعم المنطقة الصناعية ،و إن حصول الشركة على الرخصة التجارية سيسهم في دعم قطاع ريادة
الأعمال في كلا البلدين".

انتهى

نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر
من عام  . 2015وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع
المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال موقعه
الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال
والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا .ومن خلال
سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي
العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وضمن أطر تنظيمية ذات
مستويات عالمية ،ونظام مح اكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام .وينشط سوق
أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة
الأصول ،علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت،
وفقا لاحتياجات السوق  .للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
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