
 

                                                         

 

  تعاونهيئة تنظيم مركز قطر للمال توقع على اتفاق 

 دمات المالية اليابانيةخمع وكالة ال

 

 3122أكتوبر  6الدوحة، قطر ، 

 5الٌابانٌة فً طوكٌو فً  ةالٌركز قطر للمال ووكالة الخدمات المم هيئة تنظيمبٌن  تعاونتم التوقٌع على اتفاق 

 .2100أكتوبر 

 

وكٌل الخدمات المالٌة الٌابانٌة والسٌد فٌلٌب ثورب، رئٌس  ،رٌوتارو هاتاناكااالتفاق كل من السٌد على وقع 

بها اللجنة  تقوممجلس إدارة هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال ورئٌسها التنفٌذي، وذلك خالل الزٌارة السنوٌة التً 

تم التوقٌع بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، . القطرٌة الٌابانٌة المشتركة إلى الٌابان االقتصادٌة

س عبد هللا بن حمد العطٌة نائب رئٌس مجل السٌدسعادة ٌشارك فً ترأس اللجنة و. وزٌر الطاقة والصناعة

 .وٌشارك فٌها وفد قطري رفٌع، الوزراء ورئٌس الدٌوان األمٌري

 

ما ٌتعلق باإلشراف على فً رغبة الطرفٌن فً تطوٌر العالقات والتعاون بٌنهما خاصة على االتفاق  نصو

 .المؤسسات المالٌة

 

 :ٌلٌب ثوربفقال السٌد فاالتفاق، ترحٌباً بهذا أما 

. الٌابانٌة ةعلى توفٌر أساس قوي للتعاون المستقبلً بٌن هٌئة التنظٌم ووكالة الخدمات المالٌٌساهم االتفاق "

تعمل حالًٌا فً مركز قطر للمال أربع شركات ٌابانٌة وهً الشركة المصرفٌة سومٌتومو مٌتسوي، ومٌتسوي ف

. مٌتسوبٌشً ٌو أف جً المحدود، ونومورا إنترناشٌنل -المحدودة، وبنك طوكٌو( أوروبا)سومٌتومو للتأمٌن 

أٌضًا فً مجاالت تهم الطرفٌن ومات المالٌة الٌابانٌة إلى العمل عن كثب مع وكالة الخد وٌدفعنا ذلك إلى التطلع

 ."تكثٌف فرص االستثمار بٌن البلدٌنؤسسات الٌابانٌة إلى الدوحة لإلى استقطاب المزٌد من الشركات والم
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6838: هاتف

 +975 583 4895: فاكس
  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 
 

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

وتملك الهيئة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةسلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

يع المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشج
يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
هيئة مركز قطر    .2115مايو  0لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغيله وإدارته للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية

للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر شراكةإرساء 

 www.qfc.com.qa  :التالي
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