
 
 

 

 للتعاون حول تطوير الأسواق المشتركة وتبادل الخبرات

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومركز أستانا المالي 

 الدولي
 

وّقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، : 2018مايو  24أبوظبي، 

وسلطة الخدمات المالية لمركز أستانا المالي الدولي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك 

حول اطلاق البرامج والمبادرات وتبادل الخبرات ومجالات المعرفة بما يدعم نمو وتطور 

وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الأسواق المالية في أبوظبي وكازاخستان، 

 للمنظمة الدولية لهيئات التأمين الذي احتضنته العاصة المجرية بودابست مؤخراً. 

 

وتشارك  ،وتسهم المذكرة في تأسيس إطار عمل استراتيجي للطرفين لتعزيز الخبرات

المعلومات ذات الصلة بالخدمات المالية، والشؤون والممارسات التنظيمية المعمول بها في 

المذكرة  تتيحوالجوانب الرقابية. كما ل عمل الأنشطة العابرة للحدود أسواق الجانبين بما يسهّ 

لكلا الهيئتين بحث المشاريع ذات النفع المتبادل والأنشطة التي تدعم نمو وتطوير قدرات 

 رأس المال البشري والأسواق المالية.

 

فيليب ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق وقال 

انة علاقاتنا وتعاوننا المستمر "يؤكد توقيع هذه المذكرة الجديدة على مت أبوظبي العالمي:

مع مركز استانا المالي الدولي وسلطته التنظيمية. وتساهم هذه المذكرة عبر تفعيلها 

الوثيق بين الجانبين في دعم احتياجات المؤسسات المالية الباحثة ولجوانب العمل المشترك 

 المتكاملة لكلا الطرفين".عن تعزيز عملياتها التجارية العابرة للحدود من خلال المنصة 

 

: "نحن سعداء من جانبه، قال مختار بيبيف، مدير السياسات في مركز استانا المالي الدولي

بتعزيز مجالات تعاوننا مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي عبر توقيع 

ني والتنظيمي هذه المذكرة. وهناك العديد من الجوانب المشتركة في إطار العمل القانو

للجانبين، كما أن سوق أبوظبي العالمي يعد داعماً مستمراً لهدفنا بأن نصبح مركزاً مالياً 

 ".دولياً 

 

 -انتهى  -

 
 

 

 

 



 
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن مركز استانا المالي الدولي:

نزارباييف، وهو يعمل وفقاً تأسس مركز استانا المالي الدولي بمبادرة من رئيس كازاخستان نور سلطان 

. ويهدف المركز لجذب الاستثمارات لاقتصاد كازاخستان عبر 2015للتشريع الدستوري الصادر في ديسمبر 

تأسيس بيئة عمل حيوية ومتكاملة وصديقة للأعمال تستهدف قطاعات الخدمات المالية وأسواق رأس المال 

أعمال المصرفية والتمويل الإسلامي. للمزيد من المعلومات، بما يشمل، أسواق الأوراق المالية، والتأمين، وال

   www.aifc.kzالرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

ممارسة  سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأ

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

رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي 

قتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الا

 وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

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

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

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 

فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  الثروات، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة

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 

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

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة 

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

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

  www.adgm.com زيارة الموقع الإلكتروني
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