لتأسيس بورصة "الحزام والطريق" في أبوظبي

مذكرة تفاهم بين "أبوظبي العالمي" وبورصة شنغهاي
أبوظبي 23 ،أبريل  :2018و ّقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
وبورصة شنغهاي ،أكبر سوق للأوراق المالية في الصين ،اليوم مذكرة تفاهم للتعاون حول
تأسيس بورصة "الحزام والطريق" في سوق أبوظبي العالمي ،بما يعزز المكانة الاستراتيجية
لأبوظبي ضمن حزام اقتصاد طريق الحرير ،ومكانة السوق كهيئة تنظيمية عالمية ،ويدعم موقع
بورصة شنغهاي كأحد أكبر وأسرع البورصات العالمية نمواً.
ويساهم تأسيس بورصة "الحزام والطريق" في تلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية لجهات
الإصدار ،والمستثمرين ،والمشاركين في السوق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وضمن مسار "الحزام والطريق" ومختلف أنحاء العالم .كما يؤكد توقيع المذكرة على عمق علاقة
التعاون بين الطرفين  ،وهي تشمل الزيارات الميدانية ،والمشاركة الفعالة مع أبرز الأطراف
المعنية في كلا السوقين بما يغطي مجموعة واسعة من مجالات التركيز المشترك مثل،
المتطلبات التنظيمية ،والأطر القانونية ،ومتطلبات الاستثمار للمشاركين المحتملين في
الأسواق المحلية والعالمية.
ومن المقرر أن تصبح البورصة الجديدة في أبوظبي عند تأسيسها ،بمثابة منصة عالمية رئيسة
لزيادة رأس المال تدعم الشركات الصينية ،والشركات الأجنبية والمنظمات الدولية في تمويل
مشاريعها بما يشمل المشاريع الممتدة على طول شبكة طريق الحرير .وتعكس شراكة سوق
أبوظبي العالمي مع بورصة شنغهاي ،التزام السوق المستمر تجاه الصين ،كما تعزز روابط
الاحترام المتبادل بين الطرفين ،والعلاقات الطويلة بين السوق والعديد من الهيئات والأطراف
المعنية الصينية.
وقال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي:
"يؤكد توقيع هذه المذكرة على دعمنا المستمر لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد" ،وسعينا
لتعزيز علاقاتنا مع بورصة شنغهاي عبر تأسيس بورصة "الحزام والطريق" في أبوظبي .ونتطلع
للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بورصة شنغهاي لتلبية احتياجات زيارة رأس المال
والاستثمار للمتعاملين وقطاعات الأعمال الدولية في أسواق الجانبين".
وأضاف " :نحن كمركز مالي دولي في أبوظبي ،سنواصل التزامنا المستمر بدعم وتشجيع
المبادرات الرائدة التي تعزز بيئة الخدمات المالية المحلية ،وتساهم في تسريع وتيرة فرص
النمو الاقتصادي في أبوظبي ،ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".
من جانبه قال ،كيو بو ،نائب رئيس بورصة شنغهاي" :نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع
سوق أبوظبي العالمي .وسنواصل عملنا الوثيق مع السوق وشركائنا الاستراتيجيين للوصول

لنموذج عمل محدد ،وطرح متكامل للخدمات ،وتحديد طريق إنجاح هدفنا المشترك لتأسيس
بورصة الحزام والطريق وفق أفضل الممارسات العالمية".
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي و ّقع منذ  2015عدة اتفاقيات تعاون مع هيئات ومؤسسات
صينية بارزة مثل ،بنك الشعب الصيني ،وهيئة تنظيم البنوك الصينية ،وهيئة تنظيم الأوراق
المالية الصينية ،ومنطقة شنغهاي للتجارة الحرة ،وسلطة كيانهاي ،وإدارة النقد الأجنبي
والمجتمعات المالية وغيرها من الهيئات ،حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز التعاون حول
الشؤون التنظيمية والمشتركة ،والأنشطة العابرة للحدود ،ودعم نمو وتوسع الأعمال بين
أبوظبي ودولة الإمارات والصين .وتساهم هذه الاتفاقيات في تمكين السوق من تلبية
الاحتياجات المالية والمصالح الاستثمارية طويلة الأجل لدولة الإمارات والصين.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن بورصة شنغهاي:
تأسست بورصة شنغهاي في عام  1990ل تعمل تحت اشراف مباشر من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
وتعد بورصة شنغهاي أكبر سوق للأوراق المالية في الصين وأحد اثنين من البورصات الصينية ،كما تعد رابع أكبر
بورصة في العالم بعد بورصة نيويورك ،وناسداك ،وبورصة اليابان ،وذلك برأس مال سوقي يتجاوز الـ  5ترليونات
دولار أمريكي استنادا ً لتصنيف الاتحاد العالمي للبورصات لعام  .2017ولدى بورصة شنغهاي أكثر من 1300
شركة مدرجة وتقوم بإدراج أكثر من  100شركة جديدة كل عام .وهي تعد أسرع البورصات نمواً حول العالم ،بما
يرشحها لتحقيق تقدم في تصنيف أكبر البورصات العالمية خلال السنوات القليلة القادمة.
للمزيد من المعلومات حول بورصة شنغهاي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيenglish.sse.com.cn :
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز
رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب
آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق
السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في
مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار
المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر
تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم
الإنجليزي.

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في
أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية،
وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة
الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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