
  

 

 
 

 خبر صحفي
 

سوق أبوظبي العالمي يلتقون المستثمرين الصينين خ��ل مؤتمر  مسؤولو
 2016 الصين ل��ستثمار

  
يشارك مسؤولون من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الجديد  :2016أغسطس  17شنغهاي، 

الذي تنعقد فعالياته في مدينة شنغهاي الصينية  2016في أبوظبي، خ��ل فعاليات مؤتمر الصين ل��ستثمار 
" كل من الحزام الواحد والطريق الواحدضمن جلسة " المؤتمرمن الشهر الجاري. ويتحدث خ��ل  20يوم 

د تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وراشد البلو��، ريتشار 
الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي ل��وراق المالية، حيث يستعرضان الفرص ا��ستثمارية المتاحة في دولة 

 ارية العابرة للحدود.الجهود المبذولة لتعزيز الع��قات ا��ستثميسلطان الضوء على ا��مارات وأبوظبي، و 
 

بالمائة من  60وتعد الصين ثاني أكبر ��يك تجاري لدولة ا��مارات، كما تشكل الدولة بوابة ��كثر من 
مليون  63الصادرات الصينية ��سواق المنطقة. ونمت الع��قات التجارية الوثيقة بين الجانبين بشكل كبير من 

 .2015دو��ر في مليار  60لتصل لحوالي  1984دو��ر في عام 
 

بدعم ا��ستراتيجية الصينية ه والتزامه جهودل استمراراً مشاركة سوق أبوظبي العالمي في المؤتمر  وتمثل
لتعزيز الع��قات التجارية والروابط ا��قتصادية طويلة المدى في آسيا وال��ق ا��وسط. ونجح السوق منذ 

ظيمية في السوق الصيني المعنية بعمل القطاعات في بناء ع��قات مع أهم الهيئات التن 2015شهر أكتوبر 
مركز مالي دولي قائم على ركائز كإطار عمل السوق وخدماته التجارية والمالية، يقدم كما التجارية والمالية. 

��بوظبي، منصًة استراتيجية لل��كات والمستثمرين  القوة المالية والبنية التحتية ا��قتصادية الصلبة
 في أسواق الدولة والمنطقة. متوسيع أعمالهم واستثماراتهالصينيين الباحثين عن 

 
تحقيق أهداف ا��مارة نحو  تأتي مشاركة سوق أبوظبي ل��وراق المالية في المؤتمر في إطار مساهمته فيو

و أيضا ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي  وجذب ا��ستثماراتالترويج للبيئة التنافسية لممارسة ا��عمال 
    نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في ا��مارة.

  
 249من الجدير بالذكر أن عدد المستثمرين الصينين المسجلين في سوق أبوظبي ل��وراق المالية قد بلغ و 

مليون  279 السوقية ل��سهم المملوكة من قبلهم حواليوصلت القيمة , فيما 2015مستثمر مع نهاية عام 
مليون درهم في نفس الفترة مع صافي  326وبلغت قيمة تداو��تهم ا��جمالية حوالي  2015درهم في نهاية 

  مليون درهم. 88 استثمار بلغ
 

اليات ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي ل��وراق المالية على هامش فع
المؤتمر، بمجموعة من أبرز رجال ا��عمال والمستثمرين الصينين وقادة الصناديق ا��ستثمارية لتباحث 
الفرص والمبادرات ا��ستثمارية المتاحة، وتبادل ا��فكار والخبرات التي تدعم مجا��ت ا��ستثمار المتنامي بين 

 الجانبين.
 

 



 
سنوية ينظمها معهد "�� إف إيه"، ويجمع قادة ا��عمال يذكر أن مؤتمر الصين ل��ستثمار هو فعالية 

والمفكرين وا��كاديميين، والخبراء والمعنيين  وا��ستثمار وصناع القرار من الصين ومختلف أنحاء العالم،
  والمهنيين العاملين في القطاع المالي.

 
 -انتهى  -

  
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أكتوبر من  21المالي الدولي في عاصمة دولة ا��مارات، أبوابه لممارسة ا��عمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز  فتح
 .2015عام 

وجاء إط��ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا��مارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما 
يلعب السوق، من خ��ل موقعه ا��ستراتيجي في قلب أحد أكبر يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا��قتصادية، حيث 

الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد ل��عمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط 
 مع ا��قتصادات المتنامية في ال��ق ا��وسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

قلة الث��ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ومن خ��ل سلطاته المست
سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من ال��كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من ال��ائب، وأطر 

 تستمد قواعدها من القانون ا��نجليزي العام.تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ت��يعية 

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ث��ثة مجا��ت رئيسية، هي: الخدمات الم��فية الخاصة، وإدارة الثروات، 
، وإدارة ا��صول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط��ق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت

 وفقاً ��حتياجات السوق.

كلم  1.14هكتار ( 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 
مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج 

ا��مريكية للمستشفى التخص�� "كليف��ند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات الو��يات المتحدة 
مكتبية من الدرجة ا��ولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية وا��قتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه 

 ، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.
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