
 

 ينالص في ناجًحا اجتماًعا تعقدان المالية لألوراق أبوظبي وسوق العالمي أبوظبي سوق إخباري: موجز
 المالي القطاع في المساهمين كبار مع
 

 واالجتماعات الزيارات من ناجًحا أسبوًعا المالية لألوراق أبوظبي وسوق العالمي أبوظبي سوق أنهت - 2016 فبراير 28
 الدعوة الميالع أبوظبي سوق فريق يتلقى الثانية وللمرة بالصين. شنغهاي في الكبرى المالية والمؤسسات السلطات مع

 صو األ ومديري المالية المؤسسات عن فضًل  صين،ال في الرئيسية الحكومية بالهيئات التقى حيث الصين، لزيارة
 فريق وفد مض ألبوظبي. الصينيين ورؤية فهم لتعزيز الفريق أمام الفرصة أتاح الذي األمر البارزة، الصناعية واالتحادات

 الخدمات ظيمنت لسلطة التنفيذي الرئيس تينغ، ريتشارد السيد/ من كًل  المالية لألوراق أبوظبي وسوق العالمي أبوظبي سوق
 المالية، ألوراقل أبوظبي لسوق التنفيذي الرئيس البلوشي، الكريم عبد راشد السيد/ وسعادة العالمي أبوظبي لسوق المالية

  المالية. الخدمات تنظيم سلطة وأعضاء
 

 22 نم أكثر من حاف  باستقبا  المالية لألوراق أبوظبي سوق العالمي/ أبوظبي سوق فريق حظي شنغهاي، رحلة خل 
 لسوق يالتنظيم للهيك  أفض  فهم على الوقوف إلى يسعون الذين الصين في األصو  إدارة جمعية أعضاء كبار من عضًوا
 يقالفر زار كما األوسط. الشرق منطقة في دولي مالي مركز أحدث باعتبارها منها واالستفادة ومكانتها العالمي أبوظبي
 بورصةو الصيني، والتجاري الصناعي البنك من ك  مسؤولي مع والتقى هاي،شنغ في التجريبية الحرة التجارة منطقة

 المالية التطورات لمناقشة المؤسسات من وغيرها بالصين، المعتمدين الماليين المحللين ومعهد شنغهاي، في المالية األوراق
     الممكنة. التعاون وُسب  العالمية

 
 تمرمؤ أعما  "جدو  - الدولي التموي  لمعهد المستوى رفيع الثامن ويالسن العشرين مجموعة مؤتمر في الفريق شارك

 القطاع التكنولوجي المستديرة المائدة اجتماع في الحاضرين ضمن تينغ السيد/ وكان - الصين" برئاسة العشرين مجموعة
 افواستكش أبوظبي اداقتص على الضوء تسليط هو الزيارة هذه من الهدف وكان الذكي. والتنظيم االبتكار حو  المالي
 ُتعد التي - يشنغها في المالي القطاع في العاملة الشركات وكبار الرئيسيين المساهمين مع التعاون لتعزيز المتاحة الفرص
    العالم. في ديناميكية األكثر المالية المراكز من واحدة

 
 وعقد شنغهاي، ومدينة بكين العاصمة يالعالم أبوظبي سوق فريق زار ،2015 عام في الصين إلى األولى رحلته خل 

 تنظيم ولجنة نيةالصي المصرفية التنظيمية واللجنة الشعبي الصين بنك مث  الرئيسية التنظيمية الجهات مع مثمرة اجتماعات
  المدينتين. كلتا في المالية والمجتمعات األجنبي للنقد الدولة وإدارة الصينية المالية األوراق

 
 الشركات الستقبا  أبوابها فتحت حيث 2015 أكتوبر في طاقتها بكام  العم  بدأت العالمي بيأبوظ سوق أن ُيذكر

 بين باطراد العالمية أبوظبي سوق مكانة زادت ذاته، الوقت في دولي. مالي مركز أحدث في والعالمية المحلية والمؤسسات
 سلطة توقع وقد العالمي. بحضورها ارتقت كما التنظيمية، الجهات من الشركاء مع تعاون لعلقات وأسست األجنبية، الدو 
  المالية. للخدمات جيرسي لجنة مع تفاهم مذكرة على مؤخًرا أبوظبي لسوق المالية الخدمات يمتنظ

 
 إنف واآلن، العالمي. أبوظبي سوق مكانة على العالمية المعايير بوضع مختصة هيئات عدة أكدت الدولي، الصعيد وعلى
 الما ، واقأس لهيئات الدولية المنظمة في عضًوا رهاباعتبا بها ُمعترف العالمي أبوظبي لسوق المالية الخدمات تنظيم سلطة

 وهو فية.المصر للرقابة باز  للجنة التابعة باز  االستشارية والمجموعة التأمين، على اإلشراف لهيئات الدولية والجمعية
 هدفب وذلك ئدة،الرا الدولية الممارسات أفض  واتباع التنظيمية المعايير بمواءمة العالمي أبوظبي سوق التزام يؤكد ما

 كك . المتحدة العربية اإلمارات ودولة أبوظبي إلمارة المالي االستقرار في المساهمة
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