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Higher Organising Committee of Annual Investment Meeting (AIM) 
2016 calls for larger Kazakhstani presence at the three-day global 

event 
 

UAE investments in Kazakhstan jumps over AED 2 billion 
 

Kazakhstan underscores the importance of the UAE participation at 
forthcoming Expo Astana 2017 

 
Dubai, UAE, 28 February 2016: HE Kairat Lama Sharif, the Ambassador of 
Kazakhstan to the UAE emphasized the importance of strong UAE-
Kazakhstan relations, revealing that the UAE investments in Kazakhstan 
crossed AED 2 billion according to the Kazakhstani Ministry of Investment 
and Development. He elaborated that trade exchange recorded USD 135 
million by the end of 2015. 
 
HE Lama Sharif unveiled that Kazakhstan is willing to extend the validity of 
the UAE visitors stay to 30 days, instead of the regular 15-day permit. This 
is in addition to the fact that UAE nationals are exempted from visa to 
Kazakhstan since July 2014. 
 
This was revealed on the sidelines of a delegation visit headed by HE Lama 
Sharif to Dawood Al Shezawi, President of Annual Investment Meeting (AIM), 
one of the world’s leading Foreign Direct Investment (FDI) - focused 
platform. AIM Higher Organising Committee, in collaboration with the 
Embassy of the Republic of Kazakhstan to the UAE, presented to around 70 
of Kazakhstani businessmen and investors details about 14 additional 
investment activities to be added during the 6th edition of AIM, calling them 
to take part in the region’s most prominent FDI event. 
 
HE Kairat Lama Sharif assured their eagerness to facilitate Kazakhstani 
delegations to attend AIM annually, pointing out that the Kazakhstani 
participation in the 6th edition of AIM will be of broader scale. HE Lama 
Sharif revealed that the city of Almaty, the largest city and financial center 
in Kazakhstan, is seeking to establish bilateral relations with Dubai 
Municipality to help businessmen in Kazakhstan to activate economic 
relations with Emirati investors. 
 
HE Lama Sharif says Kazakhstan sees great importance in UAE presence in 
Expo Astana 2017, which will be held in the capital ‘Astana’ from 10th of June 
until the 10th of September 2017. “The expo's official theme "Future Energy" 
will be on focus, so we see the UAE as an essential participant in this event, 



in the sense that the country will be hosting the World Expo 2020. The UAE 
is home to the IRENA – The International Renewable Energy Agency regional 
headquarters, and has prominent projects in this domain. In addition, 
Astana city will host the ‘Astana Expo-2017’ in conjunction with the opening 
of the Abu Dhabi Plaza, a development that is expected to be the tallest 
building in Central Asia,” added HE Lama Sharif. 
 
During his speech at the UAE–Kazakhstan Business Matching, Dawood Al 
Shezawi, President of AIM, called for larger Kazakhstani presence in the 
forthcoming global event. He stressed on the importance of Kazakhstan to 
participate in AIM this year by doing a Country Presentation, pointing out 
that Kazakhstan has recorded strong presence over the past years and 
provided many promising investment opportunities in the FDI sector. “We 
look forward to further collaboration, and share the same vision in building 
diversified, sustainable and knowledge-based economies,” he added. 
 
More than 15,000 attendees from over 140 countries will take part in the 6th 
edition of AIM, that will be held under the patronage of HH Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai. According to Al Shezawi, participating in AIM will enhance 
opportunities for investors and companies from Kazakhstan to strengthen 
their presence in the UAE, the region and the world, and will enable Kazakh 
companies to establish new partnerships and expand its business in global 
markets through Dubai. 
 
He added that AIM is the first event of its kind in the Middle East region in 
terms of presenting wide number of investment opportunities in a single 
platform. It plays a dominant role in promoting investment in emerging 
markets and fast-growing economies. He pointed out that the AIM works to 
stimulate FDIs across the world markets, contribute to strengthening the 
countries' economies, and establish partnerships in various sectors and 
fields. 
 
The event also witnessed participation of a delegation from the city of 
Almaty, the largest city in Kazakhstan, seeking to establish bilateral relations 
with the UAE in sectors such as energy, oil, real estate, infrastructure, 
telecommunications, transportation and logistics. 
 
The Business Matching, which was also attended by businessmen from the 
UAE, saw series of presentations related to AIM 2016. Various aspects and 
investment opportunities in both countries were highlighted. 
 

-ENDS- 
	  



االلجنة االعليیا االمنظظمة لملتقى ااإلستثمارر االسنوويي  تددعوو لتعززيیزز االحضوورر االكاززااخستاني في 
 ملتقى 2016 .

 مليیارريي ددووالرر  ااإلستثماررااتت ااإلماررااتيیة في كاززااخستانن .

".2017كاززااخستانن توولي أأهھھھميیة كبيیررةة لمشارركة ااإلماررااتت في " إإكسبوو أأستانا   

 

 

:2016 فبرراايیرر 28 االمتحددةة٬، االعرربيیة ااإلماررااتت ددبي٬،  

على متانة االعالقاتت  االددوولة لددىى كاززااخستانن جمهھوورريیة سفيیرر شرريیفف الما خيیررتت سعاددةةأأكدد  
 2 قدد سجلتت  كاززااخستانن في ااإلماررااتيیة ااالستثماررااتتااإلماررااتيیة االكاززااخستانيیة ووأأشارر إإلي أأنن 

 االتجارريي االتباددلل ٬، فيیما سجللاالكاززااخستانيیة وواالتنميیة ااالستثماررااتت ووززااررةة بحسبب  ددووالرر مليیارر
. 2015بنهھايیة  أأميیرركي ددووالرر مليیوونن 135 ووكاززااخستانن ااإلماررااتت بيینن  

 االقليیلة ااألشهھرر في تتجهھ منن جانبب آآخرر كشفف االسفيیرر االكاززااخستاني لددىى االددوولة على أأنن بالددهه
ً  30 االى االززاائرريینن إإلي كاززااخستانن ااإلماررااتيیيینن االمووااططنيینن بقاء فتررةة تمدديیدد االى االقاددمة  بددالً  يیووما
ً  15 االى تصلل كانتت االتي االسابقة االمددةة منن  منن معفيیوونن االددوولة مووااططني أأنن يیذذكرر٬، وو فقطط يیووما

  . 2014 يیووليیوو شهھرر منذذ كاززااخستانن إإلى مسبقة ددخوولل تأشيیررةة ااستصدداارر

االتنفيیذذيي  ررئيیسساالددااوودددد االشيیززااوويي  جاءتت على هھھھامشش إإستقبالل  االكاززااخستانيتصرريیحاتت االسفيیرر 
 في ااألبررزز ااالستثمارريي االحددثث ٬، 2016 االسنوويي ااالستثمارر ملتقى على االمشررفة االعليیا االلجنة لـ 

منن ررجالل ااألعمالل وواالمستثمرريینن   70نحوو ل ٬،االمباشرر ااألجنبي ااالستثمارر قططاعع في االمنططقة
 جمهھوورريیة سفاررةة مع بالتعاووننااللجنة االعليیا االمشررفة على االملتقى ستانيیيینن حيیثث قددمتت االكاززااخ

فعاليیة  سيیتضيیفهھا ملتقى ااإلستثمارر  14للووفدد االززاائرر شررحا وواافيیا  عنن  ااإلماررااتت٬، في كاززااخستانن
تانيیة منن ٬، وواالفائددةة االتي ستعوودد على االشرركاتت االكاززااخساالسنوويي في ددووررتهھ االساددسة هھھھذذاا االعامم 

.مشارركتهھمم في االحددثث ااإلستثمارريي ااألكبرر في االمنططقة  	  

 فيانيیة بشكلل سنوويي ووفوودد كاززااخست  مشارركة علىحررصهھمم ٬، خيیررتت الما شرريیفف سعاددةة  ووأأكدد
مشيیرراا إإلي أأنن االملتقى في ددووررتهھ االساددسة هھھھذذاا االعامم  سيیشهھدد مشارركة   االسنوويي ااالستثمارر ملتقى

 مدديینةالما شرريیفف عنن أأنن  سعاددةةأأعلى ووأأووسع نططاقا . ووكشفف  على مستووىىكاززااخستانيیة 
 ررجالل لمساعددةة ددبي بلدديیة مع ااتفاقيیة تووقيیع بصدددد كاززااخستانن٬، مددنن أأكبرر ووهھھھي ٬،"أألماتي"

.ااإلماررااتيیيینن االمستثمرريینن مع ااالقتصادديیة االعالقاتت تنشيیطط على كاززخستانن في االمقيیميینن ااألعمالل 	  



عنن ااألهھھھميیة االكبيیررةة االتي تووليیهھا بالددهه لمشارركة ااإلماررااتت في  شرريیفف الما خيیررتت سعاددةة ووأأعرربب
 آآستانا إإكسبوو" معررضض" آآستانا" ستانيیةاالكاززااخ االعاصمة تستضيیفف" حيیثث  2017" إإكسبوو أأستانا

 االعامم منن سبتمبرر شهھرر منن االعاشرر ووحتى يیوونيیوو شهھرر منن االعاشرر منن االفتررةة خاللل" 2017
" 2017. ووأأشارر االسفيیرر االكاززااخستاني إإلي أأنن بالددهه ستقددمم منن خاللل " إإكسبوو أأستانا  2017
 في ااإلماررااتت ددوولة مشارركة أأنن نررىى نحننقائال:"  ٬،"االمستقبلل ططاقة" حوولل جدديیددةة ووررؤؤىى أأفكاررااً 
٬، كما "2020 إإكسبوو" معررضض سنووااتت بثالثث بعددهه تستضيیفف االددوولة كوونن للغايیة هھھھامة االحددثث هھھھذذاا

 في االرراائددةة االمرراافقق منن ووغيیررهھھھا االمتجددددةة للططاقة االددووليیة االووكالة مقرر ااإلماررااتت ددوولة تحتضنن 
 أأضفف. االمستقبلل هھھھذذاا صناعة في للمساهھھھمة تتقارربب االددوولتيینن ررؤؤىى يیجعلل ما ووهھھھوو االمجالل٬، هھھھذذاا
ً  2017 االعامم في االعالمي إإكسبوو معررضض تستضيیفف أأستانا مدديینة أأنن إإلى  أأبررااجج اافتتاحح مع تززاامنا

.االووسططى آآسيیا في ووااألبررااجج االمباني أأططوولل منن تعتبرر وواالتي بالززاا٬، أأبووظظبي 	  

في كلمة  االسنوويي  ااالستثمارر لملتقى االتنفيیذذيي االررئيیسس االشيیززااوويي٬، ددااوووودد ددعا  آآخرر  منن جانبب 
٬،  2016إإلي تعززيیزز االحضوورر االكاززااخستاني في ملتقى ااإلستثمارر االسنوويي أألقاهھھھا أأمامم االحضوورر 

لمشارركة أأهھھھميیة اا على كافة ااألصعددةة ٬، ووأأكدد على في ظظلل إإررتباطط االبلدديینن بعالقاتت ووططيیددةة 
 سجلتت مشيیرراا إإلي أأنن االمشارركة االكاززااخستانيیة هھھھذذاا االعامم ٬،  االكاززااخستانيیة في أأعمالل االملتقى

ً  ااً حضوورر االماضيیة االسنووااتت مدداارر على  في االووااعددةة ااالستثمارريیة االفررصص منن االعدديیدد ووقددمتت قوويیا
 االتي االددوولل مع االتقارربب منن مززيیدد إإلى نتططلع نحنن٬، قائال:" االمباشرر ااألجنبي ااالستثمارر قططاعع
 على ووقائمم وومستدداامم متنووعع ااقتصادد بناء إإلى االررااميیة ااإلماررااتت ددوولة لررؤؤيیة مشابهھة ررؤؤىى تحملل
.االمعررفة  

أألفف مستثمرر في أأعمالل ملتقى  15نن ددوولة ووأأكثرر م 140االشيیززااوويي أأنن مشارركة  قالل وو 
٬، بررعايیة كرريیمة منن صاحبب االسموو هھھھذذاا االعاممفي ددووررتهھ االساددسة  2016ااإلستثمارر االسنوويي 

االشيیخ محمدد بنن ررااشدد آآلل مكتوومم نائبب ررئيیسس االددوولة ررئيیسس مجلسس االووززررااء حاكمم ددبي ررعاهه هللا ٬، 
تعززيیزز تووااجددهھھھا في أأسووااقق لنن وواالشرركاتت االكاززااخستانيیة سيیضاعفف االفررصص أأمامم  االمستثمرريی

ااإلماررااتت وواالمنططقة وواالعالمم ٬، كما ستمكنن االشرركاتت االكاززااخستانيیة منن تأسيیسس شررااكاتت جدديیددةة 
 ووإإمكانيیة تووسيیع أأعمالهھا في أأسووااقق االعالمم إإنططالقا منن ددبي .

 مستووىى على نووعهھ منن ااألوولل االحددثث يیعدد االسنوويي ااالستثمارر ملتقى أأضافف االشيیززااوويي إإلي أأننوو
 ددووررهه ووتعززيیزز ووااحددةة منصة عبرر ااالستثمارر لفررصص عررضهھ حيیثث منن ااألووسطط االشررقق منططقة
ووااشارر إإلي أأنن . االنموو سرريیعة وولالقتصادديیاتت االناشئة ااألسووااقق في لالستثمارر كمحفزز االرريیادديي

 في وواالمساهھھھمةفي أأسووااقق االعالمم ٬،   االمباشررةة ااألجنبيیة ااالستثماررااتت تحفيیززاالملتقى يیعملل على 
إإقتصاددااتت االددوولل ٬، ووااإلسهھامم في تأسيیسس االشررااكاتت في مختلفف االقططاعاتت ووفي كافة  تعززيیزز

  .ااالقتصادديیة االمجاالتت



 خاللهھ تمم حيیثث كاززخستانن في االمددنن أأكبرر تعتبرر االتي" أألماتي" مدديینة منن ووفددووحضرر االلقاء 
 وواالعقاررااتت وواالنفطط االططاقة قططاعاتت تووفررهھھھا االتي االكبيیررةة ااإلستثمارر فررصص على االضووء تسليیطط

.االعالمم حوولل ااألجانبب للمستثمرريینن االكاززااخستانيیة االتحتيیة االبنيیة وومشررووعاتت 	  

االتعرريیفيیة  االعررووضض منن سلسلة تقدديیمم االلقاء االذذيي شارركك فيیهھ ررجالل ااألعمالل منن االددوولة  خاللل ووتمم
 أأووجهھ بعضض٬، ووُسلطط خاللل االلقاء االضووء على  2016االمررتبططة بملتقى ااإلستثمارر االسنوويي 

. االبلدديینن في لممكنةاا ااالستثمارر ووفررصص االتقارربب  

	  

 ‐-اانتهھى‐-

	  
	  


