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      2009مارس  2 في ،الدوحة
  

رئيسية التي أحد أهم المواقع ال اعتبارهاو جامعة قطرعلى التعامل مع هيئة تنظيم مرآز قطر للمال  ترّآز
عمل  هذه االستراتيجية في نوتكم. جديدةالتواصل الو ماعياالندماج االجتاستراتيجية  هاتطبيق فيتوجه إليها ت

في الجامعة لتقديم سلسلة من المحاضرات المختصة  آبار األساتذةإلى جانب  التنظيمخبراء الهيئة في حقل 
  .طالبوورش العمل إلى ال

  
يسمبر في د، الذي قدم آان أول المحاضرين شانكار جاريابارثي، وهو مدير رئيسي في دائرة اإلشراف

 فكاراألعض تزويد الطالب ببهدفت المحاضرة إلى . في التأمين المخاطر تطبيق إدارة عن محاضرة 2008
وقال شانكار في هذه . المعارف المكتسبة من دروسهموإضافتها إلى  العملية حول استراتيجيات إدارة المخاطر

أن أقدم لهم فكرة عن التطبيقات العملية  أوّد أن أشكر جامعة قطر وطالبها الذين وفروا لي فرصة"المناسبة، 
ورغم أننا عرضنا . بتفاعل الطالبوأود التعبير عن سروري لتمّيز المحاضرات . في إدارة مخاطر التأمين

أعطت الطالب فكرة أوسع عن إال أننا نأمل أن تكون األمثلة العملية قد  في إدارة المخاطر للنقاط األساسية
المزيد من هذه الفعاليات التواصلية فرصة المشارآة في وأتطلع إلى . بهذا الموضوع المسائل العملية المرتبطة

  ".في المستقبل
  

االسالمية  مصارفال بعنوان، محاضرتين مدير رئيسي معاون في دائرة التخويلوهو رزاق بوسري، وألقى 
ية وآيفية تأثيرها على إلى أسباب األزمة المالية الحالالسيد بوسري وتطرق . واألزمة المالية الحالية

، والفرص المستقبلية، والتحديات الفريدة االسالمية مصارفالآما تحدث عن ميزات . االسالمية لمصارفا
  .  اإلسالميةلمصارف لاألساسية، وإطار العمل التنظيمي 

  
  :البرنامج اهذقال الدآتور محمد نجداوي، عميد آلية التجارة واالقتصاد في جامعة قطر، في تعليق له على و
  
عملية إذ تقدم لهم أمثلة  دروسهمإضافات مفيدة إلى  تشكلأن هذه المحاضرات بال شك أن الطالب شعروا " 

الجديدة التي  الخطوةتنظيميين في قطر ونشجع هذه  خبراءنرحب بهذه الفرصة للعمل مع و. من الحياة الواقعية
  ."وندعمها اتخذتها هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

  
تجاه التواصل المشترك  الكبير هماستحسان عن بدواأه المحاضرات عدد ملحوظ من الطالب الذين حضر هذ
  .  جامعة قطر إلى جانب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال الذي تبنته
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 للماللمحة عن مرآز قطر 

  
تم إنشاء . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

ية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالم
يعمل مرآز قطر للمال . المشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه
  .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(ر للمال بموجب قانون مرآز قطر للمال رقم مرآز قط

  
  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

  
لقانون مرآز قطر ) 8(إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك .  م الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّد. للمال
الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة
  .لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى وفقًا

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز
، لتتشارك رؤيا واحدة والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة
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  لمحة عن قطر

بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية  ، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا2005عام 
ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة

ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر . لألمم المتحدة
المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع مصدر للغاز 

  .االقتصادي
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