شراكة جديدة لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في التكنولوجيا المالية

سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع سلطة كيانهاي الصينية
أبوظبي 3 ،يوليو  :2017وقع سوق أبوظبي العالمي ممثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية ،مذكرة
تفاهم مع سلطة منطقة تعاون صناعة الخدمات الحديثة لكيانهاي شنتشن وهونغ كونغ "سلطة
كيانهاي" ،لبناء شراكة جديدة حول تطوير مجالات العمل والتعاون المشترك ،وتعزيز فرص الاستثمار
والابتكار في التكنولوجيا المالية للمشاريع والشركات المتواجدة في أسواق كيانهاي وأبوظبي ،بما
يدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ،و يعمق الروابط الاقتصادية الوثيقة والعلاقات التجارية
والاستثمارية المتبادلة بين الصين وأبوظبي.
وتم توقيع المذكرة خلال فعالية اقيمت في هونغ كونغ من جانب جينزا وانغ ،المدير العام بالوكالة
والمدير المشارك لسلطة كيانهاي ،وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية
لسوق أبوظبي العالمي ،وذلك بحضور عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين من حكومة شنتشين،
وا لحكومة الشعبية المركزية في هونغ كونغ ،ورئيس غرفة التجارة الصينية في هونغ كونغ.
وتتيح الشراكة الجديدة لكل من سلطة كيانهاي وسوق أبوظبي العالمي بحث الجهود والمبادرات
وأوجه العمل المشترك التي تدعم الفرص الاستثمارية بين الطرفين ،وتعزز تكامل مجتمعات
التكنولوجيا المالية بما يلبي الاحتياجات التجارية المحلية والدولية المتنامية لأسواق الجانبين .كما
تفتح لكلا الهيئتين مجالات واسعة لتبادل الخبرات والرؤى لتأسيس منصة استثمارية تواصلية شاملة
تسهم في استقطاب ودعم الأعمال والمشاريع في كيانهاي هونغ كونغ وأبوظبي بالتماشي مع
خططهم الاستثمارية والتنموية المحلية وتوجهات الأسواق العالمية.
وأكد جينزا وانغ ،المدير العام بالوكالة والمدير المشارك لسلطة كيانهاي على توفير كافة سبل دعم
الشراكة الجديدة الموقعة بين الطرفين ،والعمل على تعزيز مجالات التعاون الوثيق والجهود المشتركة
بين هونغ كونغ في الصين وأبوظبي.
من جانبه قال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي
العالمي ،بأن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة كيانهاي يدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ،ويعزز
مساعي سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي لتطوير أنشطة الخدمات المالية وتسهيل تدفق
الاستثمارات وتشجيع الابتكار في مجال الأعمال ،مشيراً للدور الحيوي الذي يلعبه سوق أبوظبي
العالمي لتعزيز المكانة المالية لأبوظبي ،وتوفير الروابط الاستراتيجية التي تربط الأعمال
والمستثمرين ومختلف الأطراف المعنية مع الفرص الاستثمارية ومجالات النمو المتاحة في أسواق
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعرب عن تطلعه للتعاون الوثيق بين الطرفين بما يحافظ على أعلى معايير الممارسات التنظيمية
المعمول بها في أسواق الجانبين ،ويسهم في تطوير مبادرات مشتركة تفتح فرص ومجالات
استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال ،مؤكداً على الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي بترسيخ
شراكته مع الجانب الصيني وبناء شراكات فاعلة جديدة مع مختلف الأطراف والهيئات المعنية حول
العالم لتعزيز تكامل وكفاءة المجتمعات المالية بما يعود بالنفع على شعوب واقتصادات الأطراف
الشريكة.

يذكر أن سلطة منطقة تعاون صناعة الخدمات الحديثة لكيانهاي شنتشن وهونغ كونغ "سلطة
كيانهاي" ،تعد منطقة اقتصادية متكاملة تتبع للحكومة الصينية وتهدف لتعزيز وتسهيل الابتكار في
قطاعات رئيسة تشمل التمويل ،والخدمات اللوجستية الحديثة ،والمعلومات والتكنولوجيا في منطقة
البر الصيني وهونغ كونغ.
 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
تعليق الصورة :جينزا وانغ وريتشارد تنج خلال توقيع مذكرة الفتهم بين سلطة كيانهاي وسوق أبوظبي العالمي
نبذة عن سلطة منطقة تعاون صناعة الخدمات الحديثة لكيانهاي شنتشن وهونغ كونغ "سلطة كيانهاي":
تعد سلطة "كيانهاي" التي تأسست في فبراير  2010من قبل حكومة شنتشن ،هيئة قانونية غير ربحية تتبع نموذج
الإدارة المؤسسية وتتولى مسؤولية تطوير وبناء وإدارة العمليات التشغيلية ،وتشجيع الاستثمار ،والابتكار المؤسسي،
والتنسيق الشامل وغيرها من المسؤوليات .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
http://www.szqh.com.cn/

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في
المجتمع المالي العالمي .كما يشكل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال
موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي 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 أبوظبي
سيمك ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،
ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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