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 هيئة تنظيم مركز قطر للمال توقع مذكرة تفاهم مع لجنة اإلشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغ
 

 :2102 األول من أبريل الدوحة، قطر، 
 

المسؤولة عن  لجنة اإلشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغوقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع 

 .لمصارف واألوراق المالية في لوكسمبورغالتنظيم االحترازي لقطاعي ا

 

لجنة اإلشراف على القطاع المالي في وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من السيد جون غيل، المدير العام ل

  . والسيد مايكل رايان، الرئيسي التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال ،لوكسمبورغ

الجهتين يشتمل على تبادل المعلومات والموارد، وتقديم العون في ما بين  يللتعاون المستقبل تضع هذه المذكرة قاعدة

 . يتعلق بالمؤسسات المالية العاملة في كل من مركز قطر للمال ولجنة اإلشراف

 

 :السيد مايكل رايان الرئيسي التنفيذي لهيئة التنظيم بتوقيع المذكرة قائلا رحب 

 

ات إيجابية مع أعضاء المجتمع التنظيمي في العالم والحفاظ على هذه تلتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء علق"

ومن شأن هذه االتفاقية أن تضع األساس . لموارداالعلقات بغية ضمان التبادل المنتظم والمثمر للمعلومات الرقابية و

 ".لعلقة عمل بناءة بين لجنة اإلشراف وهيئة التنظيم
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 :ـل بلمزيد من المعلومات الرجاء االتصا
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة فاليري وارد السيد

 +274 4424 6776: هاتف
 +274 4424 4224: فاكس

  v.ward@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
. لقانون مركز قطر للمال( 8)قل تم تأسيسه بموجب المادة رقم إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مست

وتملك الهيئة سلسلة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلقاا منه
هيئة تنظيم وتقوم . كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة

بالتنظيم وفقاا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاا لنماذج القوانين المعتمدة في مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .مراكز مالية بارزة أخرى
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 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 
يعمل مركز قطر للمال وفقاا لمعايير عالمية . قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقةسوق الخدمات المالية المتنامية في 

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب . ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
مركز قطر للمال هي الجهاز هيئة    .5002مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات . قطر للمال وتشغيله وإدارته المسؤول قانوناا عن تطوير مركز
طويلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالية

 www.qfc.com.qa  :من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي للمزيد. متبادلة مع قطر
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