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ستتمكن الهيئة من التوسع بشكل آمن وسريع، ,وتسريع عجلة االبتكار، وتحقيق الفائدة القصوى من 
 التكاليف، مع ضمان تلبية السياسات واللوائح المحلية في قطاع الخدمات المالية

 
أعلنت اليوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن انتقالها إلى  – ؛ الدوحة ، قطر 2020سبتمبر ،  14

وقد شّجع على هذه  سحابة مايكروسوفت ضمن جهودها الرامية إلى دفع عجلتها نحو التحول الرقمي. 
ة شراكة بين وزارة المواصالت واالتصاالت مع مايكروسوفت في العام السابق، وبهذه الخطوة الخطو

ستتمكن هيئة تنظيم مركز قطر للمال من تحقيق فوائد كبيرة من الخدمات السحابية بما في ذلك قابلية 
باإلضافة التوسع ورفع مستوى اإلنتاجية واالستفادة القصوى من التكاليف إلى جانب ميزات األمان، 

 .تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية الصارمة للقطاع ومتطلبات نظم االمتثال إلى 
 

وبهذا الصدد قال السيد عيسى أحمد عبد هللا الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لدائرة الخدمات 
فقًا ألعلى معايير تبذل الهيئة قصارى جهودها للعمل و“المؤسسية لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال: 

اللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية، وذلك من أجل اتاحة بيئة مالية سليمة تشّجع على التنوع 
. وأود 2030االقتصادي والنمو المستدام، األمر الذي يعتبر بدوره ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 

الخاصة بنا إلى سحابة مايكروسوفت، سيمكننا من التنويه أن نقل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
المضي قُُدماً نحو تحقيق تطلعاتنا الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات بطريقة آمنة، فضالً عن المساهمة في 

 ”.سالمة واستقرار المشهد المالي في قطر
 

بر نقل العمل والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال ستواصل المسير في رحلتها السحابية ع
وبذلك ستتمكن الهيئة من تسريع ” مايكروسوفت أزور“وتطبيقات األعمال الحالية والجديدة على منصة 

وتيرة االبتكار واكتساب مرونة عالية للبناء على نطاق واسع، بالتزامن مع ضمان حماية أصولها 
 .ةالرقمية من خالل منظومة رائدة في األمان واالمتثال الخصوصية والشفافي

 
نحن متحمسون للشراكة التي تجمعنا مع هيئة “ومن جهتها قالت النا خلف مديرة مايكروسوفت قطر: 

تنظيم مركز قطر للمال والتي بدورها تهدف إلى دعم رحلة الهيئة نحو التحول الرقمي، وذلك عبر 
راكة سيكون تمكينهم من االنتقال إلى سحابة مايكروسوفت الذكية والقابلة للتطوير. ومن خالل هذه الش



بمقدورهم من التوسع بشكل آمن وسريع، إضافة إلى تسريع عجلة االبتكار، وتحقيق الفائدة القصوى من 
 ” .التكاليف، مع ضمان تلبية السياسات واللوائح المحلية في قطاع الخدمات المالية

 
جمعت بينهما علماً أن وزارة المواصالت واالتصاالت ومايكروسوفت دخلتا العام الماضي في شراكة 

بهدف تسريع أجندة التحول الرقمي في جميع أنحاء قطر عبر اختيار منصة مايكروسوفت أزور كمنصة 
 .سحابية لتحقيق هذه األهداف

 
باإلضافة إلى ذلك، أعلنت سباقاً شركة مايكروسوفت ووزارة المواصالت واالتصاالت عن إنشاء منطقة 

 2021تهل العمل فيمركز بيانات في قطر، ومن المتوقع أن يَس  
ستتمكن مؤسسات قطاع الخدمات المالية في الدولة من االرتقاء بقدراتها وإنجازاتها والتي ستلعب  حيث 

فيها سحابة مايكروسوفت دوراً أساسياً، مع ضمان توفير إقامة البيانات واألمان واالمتثال على نطاق 
 .واسع
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