المصرف المركزي يرأس وفد طوكيو لحضور ندوة التعاون المالي الثانية لدولة
اإلمارات واليابان
أبوظبي –  26مارس  ،2018التقى وفد دولة اإلمارات برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري محافظ
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في طوكيو اليوم بوزير المالية الياباني ،محافظ بنك اليابان،
وكبار المسؤولين في عدد من الكيانات الحكومية اليابانية األخرر والمؤسسرات الماليرة الرائردير ويرر
معااالي مبااارك راشااد المنصااوري محااافظ مصاارف اإلمااارات العربيااة المتحاادة المركاازي وفرردا مررن برررز
المؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدي إلرى اليابران لحضرور ننردوي التعراون المرالي ال راني
لدولة اإلمارات العربية المتحدي واليابانن التي تعقد اليوم في طوكيو تليها اجتماعات نائيرة دردا ال ال را
مع نظرائهم اليابانيين .
وتتناول الندوي موضوعات حول التطورات االقتصادية في دولة اإلمارات واليابران وتعزيرز اسرت مارات
ال بنيررة التحتيررة يتمويررل الم رراريعش وسرربل ت ررجيع تمويررل ال ررركات الصرربيري والمتوسررطة ،وابتكررارات
التكنولوجيررة الماليررة يمررع التركيررز علررى التكنولوجيررا الماليررة والرراكا االصررطناعيش والترردابير للرررد علررى
األنظمة المالية الدولية وتعزيز اإلصالحات الماليةر كما يبحث الوفد خرالل زيارترل لليابران سربل تحسرين
العالقات ال نائية بين البلدين ،وتعزيز التعاون التجاري والمالي ال نائي ،واالستفادي من تجربة اليابان في
تطوير األسواق المالية ور المال العالمية الرائدي.
وفي هاا السياق صرح معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف دولة االمارات العربياة المتحادة
المركزي قائال :نتعود العالقات االقتصادية الو يقة بين اإلمارات واليابان إلرى مرا يقررن مرن  50عامرا،
وهاه الزياري جز من الحوار المستمر بين بلدينار ومن هاا المنطلق ،نتطلع إلى التعاون لتعزيز تنمية و
معرفة دولة اإلمارات العربية المتحدي باالقتصاد القائم على المعرفة في عصر نما بعد النفط".
و ضررا معاليررل  :نتررم التعررر علررى ال ررركات الصرربيري والمتوسررطة كرردوافع للنمررو واالبتكررار فرري دولررة
اإلمارات العربية المتحدي وسنستفيد من التجربة اليابانية فري تطروير األنظمرة التري ت رجع علرى إقررا
ال ركات الصبيري والمتوسطة و تمويلها ماليار ونتطلع إلى تعزيز التنظريم الفعرال لمنتجرات التكنولوجيرا
الماليررة فرري دولررة اإلمررارات والتواصررل مررع مركررز التكنولوجيررا الماليررة التررابع لبنررك اليابرران للتعررر علررى
مساهمتل في تعزيز هاا القطاع".
تعود العالقات القوية بين دولة اإلمارات واليابان إلى السنوات األولى من تأسي دولة اإلمارات العربية
المتحرردي فرري عررام  1971واكت ررا الررنفط والبرراز الطبيعرري فيهررار وسرراعدت التكنولوجيررا واالسررت مارات
اليابانية في إطالق هاه الصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحردي فري تلرك األ نرا  ،و صربحت اليابران
مستوردا رئيسيا لمنتجات الطاقة من دولة اإلمارات.
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وتحتل العالقات التجارية بين البلدين مراكز متقاربة بفضرل تنافسرية المنتجرات اليابانيرة وانفتراح اقتصراد
اإلمررارات ووضررعها الجبرافرري االسررتراتيجي كمركررز لوجسررتى ،تجررار  ،مررالى وإقليمرري ،حي رث بلبررت
الواردات من اليابان 6ر 4مليار دوالر مريكي في النص األول من عام 2017
وي ارك في الندوي ال انية لدولة اإلمارات واليابان للتعاون المالي في طوكيو مم لين رئيسيين من وزاري
االقتصاد بدولة اإلمارات ومصر اإلمارات العربيرة المتحردي المركرزي ،وجهراز بروظبي لالسرت مار،
ومركز دبي المالي العالمي ،وسوق بوظبي العالمي ،ومصرر الم ررق ومصرر بروظبي اإلسرالمي
ودائري المالية في دبي ،باإلضافة إلى سفاري دولة اإلمارات العربية المتحدي في طوكيو ،فيما ي ارك في
الندوي مرن الجانرن اليابراني مم لرون مرن وزاري الماليرة اليابانيرة ومصرر اليابران ،ومؤسسرة سروميتومو
ميتسرروي المصرررفية ،ومصررر اليابرران للتعرراون الرردولي ،ونومررورا لررووراق الماليررة ،ووكرراالت يابانيررة
صرربيري ومتوسررطة الحجررم ،ومصررر ميزوهررو ،ومصررر طوكيررو-ميتسوبي رري يررو إ جرري ،ووكالررة
اليابان للخدمات المالية.
-انتهى-
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