
 

 
  مصرف قطري يحصل على الرخصة رقم مائة من هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

  
  للنشر الفوري

  
  2008-12-3 في الدوحة

  
  

 شرآة ذات مسؤولية –احتفل مرآز قطر للمال اليوم بإصدار الرخصة رقم مائة التي ُمنحت إلى بنك المال 
  .محدودة

  
ال في التطوير المالي في قطر ومن األهمية بمكان ويشّكل هذا التخويل خطوة هامة في مساهمة مرآز قطر للم

  .أن ُتمنح الرخصة رقم مائة إلى شرآة مالية قطرية تملك مشاريع تطويرية طموحة
  

تقريبًا من % 20 شرآة ذات مسؤولية محدودة آمؤسسة مصرفية إسالمية أن نسبة –ويعني تخويل بنك المال 
ي مؤسسات ذات ملكية أو إدارة قطرية مما يعّزز نجاح رغبة الشرآات المخّولة أو المرخصة من قبل الهيئة ه

  .الهيئة  في تشجيع المؤسسات القطرية على التقدم بطلبات انتساب إلى مرآز قطر للمال
  

 مؤسسة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 18إضافة إلى الشرآات القطرية، يضم مرآز قطر للمال 
إلى جانب المؤسسات .  وإدارة األصول والتأمين والوساطة التأمينيةتعمل في قطاعات األعمال المصرفية

المالية القطرية واإلقليمية، منحت هيئة التنظيم التخويل إلى العديد من الشرآات األوروبية واألميرآية 
  .واآلسيوية ومن شبه القارة الهندية

  
آما أن . الدوحة آمرآز مهم لألعمالتستمر األسس االقتصادية الصلبة التي تقوم عليها قطر في دعم موقع 

الفرص التي تقدمها مبادرة مرآز قطر للمال وإنشاء بيئة قانونية وتنظيمية محترمة تعني أن قطر تقدم اليوم 
مرآزًا ماليًا ذا أهمية إقليمية ودولية متزايدة، يبدو أنه سيشهد على نمو مستدام بالرغم من الظروف االقتصادية 

  .العالمية الصعبة
  
ي تعليقه على هذا الحدث اليوم، عّبر السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر ورئيسها ف

التنفيذي، عن سعادته بهذا اإلنجاز، وآّرر دعوته إلى الشرآات القطرية للتقدم بطلبات التخويل من هيئة 
  :لوقا. التنظيم آوسيلة لتمكين البالد من تعزيز قطاع الخدمات المالية

  
وفيما حصد مرآز قطر للمال اعترافًا .  من نهايته2008أنا سعيد بتحقيقنا هذا اإلنجاز مع اقتراب العام "

فنحن ملتزمون بتشجيع . واهتمامًا دوليًا شامًال، يسّرنا خاصة بأن ُتمنح الرخصة رقم مائة إلى مؤسسة قطرية
ويتضح أن هذه . مالية ديناميكي هنا في الدوحةشرآات الخدمات المالية على العمل معنا لتطوير قطاع خدمات 

، وتقّدر فوائد العمل مع هيئات تنظيمية "معايير عالية"المؤسسات قد أدرآت قيمة العمل في بيئة تنظيمية تعتمد 
  .ذات مستوى عالمي لهيكلة أعمالها بصورة تضمن التخفيف من المخاطر وإدارتها بفعالية

  
فيضم مرآز قطر للمال اليوم . آز قطر للمال قد بدأت بإظهار نتائج عينيةإن أهداف الحكومة المتعلقة بمر"

عددًا من أهم الشرآات الرائدة في قطاع الخدمات المالية وبات قادرًا على تقديم فوائد جوهرية إلى المؤسسات 
  .المحلية التي يمكنها أن تتطلع إلى توسيع أعمالها والبناء على أسس تنظيمية صلبة

  



 

ق عالمية تتزايد فيها التعقيدات والمخاطر، ال يمكن التشديد آفاية على أهمية وجود أنظمة ذات في ظّل سو"
  .جودة عالية وإجراءات شفافة وبنى صلبة إلدارة المخاطر وفريق عمل مؤهل يتسم بالخبرة

  
 حيث أن قطاع يمكننا أن نفخر بما تم تحقيقه إلى اليوم في مرآز قطر للمال وأتطلع إلى المزيد من النجاحات"

  ."الخدمات المالية يقوم على االقتصاد القوي الذي تتمتع به قطر
  

 شرآة ذات مسؤولية محدودة، على هذا -بدوره عّلق الدآتور علي المري، رئيس مجلس إدارة بنك المال
  :الحدث قائًال

  
يكمن دور مجلس . شعبهايهدف بنك المال إلى توفير خدمات مالية ترتكز إلى القيمة العالية إلى دولة قطر و"

إدارتنا في ضمان أن تلتزم هذه الخدمات بأعلى معايير الحوآمة المؤسسية ضمن إطار نظام صلب يعتمد على 
  ."الشفافية وأفضل الممارسات

  
  :وأضاف

أننا سنتابع العمل عن قرب مع مرآز قطر للمال والتعاون معه بصورة تضمن أن فنحن ننوي ونؤمن في "
  ."تتحقق هذه األهداف ضمن إطار العمل والمعايير المحددة من قبل هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

  
  :وفي هذه المناسبة، قال السيد ناظم عمارة، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للبنك

  
بنك اإلسالمي األول الذي يحصل على تخويل من مرآز قطر للمال بإدارة حسابات يسعدنا أن نكون ال"

ويسّرنا أننا نحصد اليوم ثمار عملنا الدؤوب آما . استثمار المشارآة باألرباح وبتوفير التسهيالت االئتمانية
  .لنا" عالمة امتياز"نعتبر أن تخويل مرآز قطر للمال 

  
  

###  



 

  مالحظات إلى المحّرر
  

 47 شرآة منظمة و53، بينها 2005هيئة تنظيم مرآز قطر للمال التخويل إلى مائة شرآة منذ أبريل منحت 
  .شرآة غير منظمة

  
  :في ما يلي توزيع الشرآات بحسب المناطق والقطاعات

  
  التأمين

  
  2: قطر
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  1: شبه القارة الهندية
  

  إدارة الموجودات
  

  3: قطر
  6): باستثناء قطر(الشرق األوسط 
  1: الواليات المتحدة

  7: أوروبا
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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

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

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

  
  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 .  تقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منه. للمال
الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 

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

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز
والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة   الدولية للخدمات الماليةعلى اجتذاب المؤسسات
  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة

  qa.com.qfc.www: ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي
  

  لمحة عن قطر
، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 

ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة
دات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصا. لألمم المتحدة

مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 
  .االقتصادي

  
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي

omc.qfcra.www 
  
  


