
  

 
 

 الدوليبين السوق ومركز أستانا المالي  توقيع مذكرة تفاهم
 خستان يزور سوق أبوظبي العالميارئيس كاز فخامة 

 
 معاليباييف، يرافقه خستان، نور سلطان نزار ازار فخامة رئيس جمهورية كاز : 2017يناير  16أبوظبي، 

يع ووفد كازاخستاني رف ،جمهورية كازاخستان  سفير الدولة لدىالدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر 
المستوى، اليوم مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وذلك على هامش زيارة فخامته 

ي مد علوالوفد المرافق له، سعادة أح الرئيس الكازاخستانيالرسمية للدولة. وكان في استقبال 
 الصايغ، رئيس مجلس ا��دارة وعدد من كبار المدراء التنفيذيين. 

 
 توقيع تم ا��ع��ن خ��لها عنكما ، جمهوريّة كازاخستانالمستوى من الزيارة وفد رفيع  وشارك في

، لتعزيز التعاون والعمل دوليمذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومركز أستانا المالي ال
وقع المذكرة ك��ً من نور��ن كزوينوف، ن. والجانبيك�� المشترك لتطوير عمل السوق المالي لدى 

الرئيس التنفيذي لمركز أستانا المالي العالمي، وريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم 
 الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي.

 
لشراكة فّعالة بين الطرفين لتبادل ا��راء والخبرات المتصلة  يؤسسالمذكرة إطار عمل شامل  وتحدد

أسواق ا��وراق المالية. كما تفتح المجال لبحث بالمجا��ت المصرفية، والخدمات المالية، وأنظمة 
، ودعم نمو ةتنظيم الفعاليات المشتركة، والمبادرات التدريبية الهادفة لتطوير قدرات الكوادر المهني

 وتطور العمل في ك�� السوقين.
 

، عن فخره بزيارة فخامة وأعرب سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس للمركز المالي الدولي للعاصمةالرئيس الكازاخستاني والوفد الرفيع 

ر السائدة بين الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن سوق ا��هتمامات المشتركة وروح التعاون الكبي
لخطة أبوظبي لتنويع مصادر ا��قتصاد الوطني، يتشارك ذات  يمحرك رئيس أبوظبي العالمي 

المتمثلة في تعزيز التنويع المستدام ل��قتصاد، ما يعكس  دوليالا��هداف مع مركز أستانا المالي 
 .المشتركةتحقيق هذه ا��هداف أهمية التعاون الوثيق بين السوقين ل

 
مؤسسات وقطاعات العمل الكازاخستانية، ل��ستفادة من للترحيب ب"أبوابنا مفتوحة دوماً  وأضاف:

منصة العمل المتكاملة والبيئة الحيوية في سوق أبوظبي العالمي، كمدخل ��سواق الدولة المحلية 
 . "الشرق والغربوا��سواق الخليجية، وغيرهما من ا��قتصادات النامية في 

 
 ستوياتبم با��رتقاء سعداء نحن" :دوليال المالي أستانا مركز محافظ كليمبتوف، خيرت قال جانبه، من

 مالي زمرك لتأسيس نسعى إننا. المالية الخدمات قطاع اليوم لتشمل ا��مارات دولة مع الوثيق تعاوننا
. لنا نسبةبال تميز كمعيار الناجحة العالمي أبوظبي سوق لتجربة ننظر فإننا ولذلك أستانا، في عالمي

 وازدهار مةس�� وتعزيز المشترك، التعاون تفعيل في الطرفين بين الموقعة التفاهم مذكرة وستساهم
 ".منطقتنا واقتصاد اقتصادانا تخدم التي المالية ا��سواق

 

 



تمهد "ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: وقال 
هذه المذكرة الطريق لتعزيز شراكتنا مع مركز أستانا المالي العالمي، وتفعيل جوانب التعاون والعمل 

حن نتطلع ون المشترك لتحقيق التطوير المستمر وا��بتكار والتميز في عمل ك�� المركزين الماليين.
بما يحافظ على كفاءة واستجابة وحسن تنظيم بيئاتنا للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في أستانا 

جارية ر ا��عمال التيالمالية لتلبية احتياجات مختلف ا��طراف المعنية، والمستثمرين، وتمكين تطو 
 العابرة للحدود". 

 
 -انتهى  -

 

 م��حظات للسادة المحررين

 :الدولي أستانا المالينبذة عن مركز 

نور بموجب قانون دستوري موقع من فخامة رئيس كازاخستان  2015في ديسمبر  الدوليتأسس مركز أستانا المالي 
سلطان نزار باييف. ويهدف المركز لتأسيس وجهة عالمية للخدمات المالية، حيث يعد المركز المالي ا��ول الذي يطبق 

 السوفيتي السابق، وهو يعتمد اللغة ا��نجليزية كلغة تعامل معتمدة في كافة عملياته.قانون العموم في منطقة ا��تحاد 

وتتمثل أهداف المركز في جذب ا��ستثمارات ل��قتصاد الكازاخستاني عبر تأسيس بيئة عمل جاذبة للخدمات المالية، 
أسواق رأس المال العالمية، وتطوير وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وضمان تكامل ا��سواق المحلية مع نظيرتها من 

  أسواق لقطاعات التأمين، والخدمات المصرفية، والتمويل ا��س��مي.

 www.aifc.kzللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع ا��لكتروني: 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21المالي الدولي في عاصمة دولة ا��مارات، أبوابه لممارسة ا��عمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز  فتح
وجاء إط��ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا��مارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

يلعب السوق، من خ��ل المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا��قتصادية، حيث 
موقعه ا��ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 ل��عمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا��قتصادات المتنامية في الشرق ا��وسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

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

ن تستمد قواعدها مالضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية 
 القانون ا��نجليزي العام.

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

 ، وفقاً ��حتياجات السوق.مرور الوقت

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

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

ة ، وكوجهة حيوية في العاصمحيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي
 أبوظبي.

 في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي. ، تأسسسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدوليبأن ويذكر 

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا��لكتروني

http://www.aifc.kz/
http://www.adgm.com/


 

 ل��ستفسارات ا��ع��مية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:
 mom.cdga@rashid.shaali البريد ا��لكتروني:

  
 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:
    mocm.dg@amirna.hijazi البريد ا��لكتروني:
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