لتعزيز التعاون والاستثمار حول مبادرة الحزام والطريق

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومكتب بكين للخدمات
المالية في الصين
أبوظبي 08 ،سبتمبر  :2018و ّقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
مؤخراً مذكرة تفاهم مع مكتب بكين للخدمات المالية ،لدعم وتطوير المراكز والأسواق المالية
في دولة الإمارات والصين ،وتعزيز التعاون والاستثمار حول مبادرة "الحزام والطريق".
وتم توقيع المذكرة في العاصمة الصينية بكين من جانب كل من ر يتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي
لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ،و لي يي ،نائب عمدة منطقة
شيتشنغ التابعة لحكومة بلدية بكين ،وذلك بحضور ممثلين من بنك الشعب الصيني ،ولجنة
تنظيم البنوك والتأمين الصينية ،ولجنة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية ،واللجنة الوطنية
للتنمية والإصلاح ،وحكومة بلدية بكين ،وحكومة منطقة شيتشنغ بكين ،وبنك أبوظبي الأول
وعدة مؤسسات معنية أخرى.
وت عكس المذكرة الالتزام الكبير والمستمر لسوق أبوظبي العالمي بدعم مبادرة "الحزام
والطريق" ،كما تأتي في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد الرفيع
المرافق له لدولة الإمارات في يوليو الماضي التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات
التفاهم الهامة بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين السوق ومكتب بكين للخدمات المالية ،منصة رسمية لتعزيز
التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة تشمل تطوير عمل المراكز المالية في الصين
وأبوظبي ،وتسهيل الأنشطة الاستثمارية ،والتعاون البحثي في مجالات الاهتمام المشترك،
وتبادل المعلومات والخبرات ،وجذب وتشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع التي تدعم مبادرة
"الحزام والطريق" في بكين وأبوظبي.
وأعقب توقيع المذكرة ،عقد سوق أبوظبي العالمي ومكتب بكين للخدمات المالية لأول اجتماع
مشترك للطرفين في العاصمة الصينية بكين لمناقشة سبل وآليات تعزيز العمل الثنائي
المستدام بين الجانبين ،وتطوير التعاون المالي المستمر بين دولة الإمارات والصين.
يذكر أن سوق أبوظ بي العالمي يواصل باستمرار تعزيز شراكاته الاستراتيجية وتعاونه المستمر
مع مؤسسات الحكومة الصينية بما يتماشى مع التزامه بدعم مبادرة "الحزام والطريق" ،وسعيه
لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية لشركات السوق الصيني الباحثة عن فرص توسعية في
أسواق الإمارات والمنطقة.
 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:
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
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