
 

الطريق"يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي ويدعم مبادرة "الحزام و  

 أبوظبي العالمي يؤسس أول مكتب تمثيلي في الصينسوق 
 

 

أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2018مايو  11أبوظبي، 

كبار اليوم أول مكتب تمثيلي خارجي للسوق في العاصمة الصينية بكين، بحضور عدد من 

المسؤولين الصينين وقادة الأعمال والمستثمرين من الإمارات والصين. وتأتي هذه الخطوة 

، وترسيخ علاقات عم الاستراتيجية التنموية للدولةلتعزيز الدور المتنامي الذي يلعبه السوق لد

التعاون والشراكات الفعالة لأبوظبي مع الحكومة الصينية ومجتمع المال والأعمال في 

 الصين. 

 

ويؤكد افتتاح المكتب الجديد في بكين على التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر بتقوية 

تعزز جوانب التواصل لحزام والطريق" التي ودعم مبادرة "ا ،الروابط مع الاقتصاد الصيني

البري وطريق طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على والتعاون في المنطقة الواقعة 

الحرير البحري اللذان يربطان أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث تركز 

الرئيسة ذات الأولوية مثل البنية استراتيجية مبادرة "الحزام والطريق" على عدد من المجالات 

التحتية، والتجارة والاستثمار، وتدويل اليوان الصيني، والتعاون في مجال السياسة العامة 

 والتنسيق، والتبادل الثقافي.

 

ويتماشى افتتاح المكتب التمثيلي الجديد في الصين مع حرص سوق أبوظبي العالمي، 

المالية، على تطوير مجالات تعاون أكبر في  كمركز مالي دولي وهيئة تنظيمية للخدمات

الجوانب التنظيمية، وتعزيز الروابط وخلق فرص استثمارية جديدة مع الاقتصادات والأسواق 

ذات الأهمية الاستراتيجية. وقام السوق على هامش حفل اطلاق المكتب الجديد، بتأسيس 

شركة التعاون منها  ،ينيةشراكات تعاون جديدة مع عدد من أبرز السلطات والمؤسسات الص

 ".الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية، وشركة "جوتاي جونان سكيوريتيز

 

، على أهمية وأكد سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

افتتاح أول مكتب تمثيلي للسوق في العاصمة الصينية بكين بما يساهم في دعم الخطط 

 سيفّعلالتنموية على المدى الطويل لكل من الإمارات والصين، مشيراً لأن المكتب الجديد 

، وسيعمل على اطلاق مشاريع مع السلطات الصينية جوانب التعاون في الشؤون التنظيمية

مشتركة جديدة لتعزيز الأنشطة والفرص التجارية العابرة للحدود بين ثمارية وفرص است

 اقتصاد الجانبين.

 

تمثل في تفعيل التعاون مع السلطات يبأن أحد أهم التزامات سوق أبوظبي العالمي  وأوضح

والأطراف المعنية في الصين وأبوظبي لدعم استراتيجية تدويل الرنمينبي الصيني، وتأسيس 

رجي للرنمينبي بما يخدم المنطقة من خلال منصة السوق، معرباً عن أمله بمساهمة مركز خا

المكتب الجديد في تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز المصالح المالية والاستثمارية على 

 المدى الطويل لدولة الإمارات والصين.

 



قافية ممتدة على تصادية وثتتمتعان بعلاقات وثيقة وشراكة اقيذكر أن دولة الإمارات والصين 

تعد الإمارات أكبر وجهة استثمارية للصين في المنطقة، كما تعد مدار عقود طويلة، حيث 

الصين أكبر شريك تجاري للدولة. وتتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز، وسياسة اقتصادية 

ق" التي قوية تتناسب بشكل متكامل مع خطط النمو الصينية عبر مبادرة "الحزام والطري

 . 2013أطلقتها الحكومة الصينية في عام 
 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً 

في ترسيخ مكانة أبوظبي  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يرؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، للمال والأكمركز رائد 

 .وغيرها من مناطق العالم ياوأفريقيا، وجنوب آس

 

سلطة تنظيم الخدمات وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على 

الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  ار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي، والابتكالثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد عمل تتمتع ب

  الإنجليزي. قانون العمومقواعدها من 

ئز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوا

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في 

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

نطقة مالية حرة تمتد على مساحة وهي مويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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