
 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمالبين مذكرة تفاهم  قيعتو
  وهيئة أستانا للخدمات المالية 

 لتعزيز العالقات الرقابية
 

هيئة أستانا وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تّم التوقيع على مذكرة تفاهم بين  :2018يوليو  3الدوحة، قطر، 

 الفتتاح الرسمي لمركز أستانا المالي الدولي.على هامش اللخدمات المالية، 

بين السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم والسيد ستيفن غلين، الرئيس وقد جرى التوقيع على المذكرة 

هدف إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات الرقابية بين ما ي فيالتنفيذي لهيئة أستانا للخدمات المالية، 

 الجهتين.

مركز قطر للمال ومركز أستانا المالي الدولي عالقة قوية وقد سبق للجهتين أن وقّعتا مذكرة هيئة تنظيم وتربط 

أن أفضل ، وبادرتا إلى تبادل المعلومات حول الصيرفة اإلسالمية والتعاون بش2016تفاهم في أغسطس 

الممارسات والمعايير الرقابية المعتمدة في المراكز المالية. كما دخلت هيئة التنظيم في مذكرة تفاهم مع بنك 

 .2015كازاخستان الوطني في أكتوبر 

ورّحب السيد راين  بتوقيع هذه المذكرة وقال:"تربط هيئة التنظيم عالقة وثيقة مع كازاخستان ومركز أستانا المالي 

 ويسعدنا توسيع هذه العالقة لتشمل هيئة أستانا للخدمات المالية". الدولي،

هيئة أستانا للخدمات المالية وقال السيد غلين: "يسعدنا توقيع هذه المذكرة التي من شأنها أن تعّزز العالقة ما بين 

لى المؤسسات حول مسائل ذات اهتمام مشترك مثل تبادل المعلومات واإلشراف عهيئة تنظيم مركز قطر للمال و

 المالية وتعزيز بيئة رقابية عادلة وآمنة في الجهتين".

 
 ---انتهى---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2صفحة 

 

 مركز أستانا المالي الدولي

تأّسس مركز أستانا المالي الدولي بمبادرة من رئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نازارباييف ويعمل بموجب 

. يهدف هذا المركز إلى استقطاب 2015المالي الدولي" الصادر في ديسمبر القانون الدستوري بشأن "مركز أستانا 

االستثمارات إلى كازاخستان من خالل إنشاء بيئة جذّابة تسّهل أعمال الخدمات المالية وأسواق المال ومنها األوراق 

 المالية والتأمين واألعمال المصرفية والتمويل اإلسالمي.

    www.aifc.kz 

 

 هيئة أستانا للخدمات المالية
إن هيئة أستانا للخدمات المالية هي الجهة الرقابية المستقلّة لمركز أستانا المالي الدولي، وهو كيان قانوني وشخصية 

"مركز أستانا المالي الدولي" في جمهورية كازاخستان، وقد تأّسست بموجب القانون الدستوري بشأن  اعتبارية
لتنظيم األنشطة المرتبطة بالخدمات المالية القائمة في المركز. فتتولّى هيئة أستانا للخدمات المالية مسؤولية إدارة 

قرار واإلشراف المتعلّقة بالشركات المالية األنظمة والقواعد التي تنّص على مسائل التصريح والتسجيل واإل
 ومؤسسات السوق إضافة إلى غيرها من المسائل.

www.afsa.kz  
 

 
 المسؤول اإلعالمي في هيئة أستانا للخدمات المالية

 ألغيا أيتباييفا
 المشرف على االتصاالت

 65 72 61 (7172) 7+هاتف: 
     51 11 156 777 7+جوال: 

 pr@afsa.kz   البريد االلكتروني 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال
قانون مركز قطر من ( 8مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم ) رقابيإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان 

 التنظيم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه.  وتملك هيئةللمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم 
عند الضرورة.  معاقبتهالشركات واألفراد واإلشراف عليها والتصريح لكبيرة من السلطات التنظيمية ب مجموعة

ذج القوانين وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماأعمالها الرقابية تنظيم الهيئة  تمارسو
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:   المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

 www.qfcra.com 
 

 
 المسؤول اإلعالمي في هيئة التنظيم

 االتصاالت المؤسسية إدارةرئيس  –السيدة بتسي ريتشمان 
 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
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