
 

 
تستضيف ندوة مكافحة غسل األموال حول مبادىء وواجبات هيئة تنظيم مرآز قطر للمال 

   "إعرف عميلك"
  

  فوريللنشر ال
  
 

  2009يوليو  07 –الدوحة، في 
 

مكافحة من بين سلسلة ندوات الندوة الثانية  2009يونيو  30 في يئة تنظيم مرآز قطر للمالهاستضافت 
  .ل أعمالها في مرآز قطر للمالغسل األموال للشرآات التي تزاو

  
هي تشجيع الحوار الناشط والشفاف مع شرآات مرآز قطر للمال في  هذه إن الهدف من ندوات التواصل

سعي إلى تشجيع التطبيق الفعال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال، وتعزيز تقدم قطر الملحوظ في 
  .هذا المجال والتزامها به

  
وتم افتتاحه بكلمة مختصرة ألقاها المدير الرئيسي في  شرآات مرآز قطر للمال ممثلون عن حضر الحدث

  .دائرة اإلشراف، براسانا هاران
  

وآريستيان  باإلنابة، خالل الندوة، رآزت آل من فانيسا ريد، رئيسة اإلشراف على مكافحة غسل األموال
وفر في التي يجب أن تتلواجبات ء واىشدياق، مديرة اإلشراف على مكافحة غسل األموال، على المباد

ذلك عنصرًا أساسيًا لتخفيف خطر استخدام  عّدوُي." إعرف عميلك" الشرآات بغية تطبيق إطار قوي لبرنامج
آما قدم موظفوا هيئة تنظيم مرآز قطر . الشرآة من قبل مجرمين لغرض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

  .إعرف عميلك"ند تطوير برنامج التنظيم من الشرآة ع للمال بعض األفكار العملية حول توقعات هيئة
  

شرآات و لمكاتب المحاماةستعقد ندوات أخرى خالل السنة حول مواضيع تتناول نظام مكافحة غسل األموال 
 .  ، والصفقات المشكوك بها واإلبالغ عنهاالمحاسبة
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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
المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع  اب مؤسسات الخدماتالمرآز بهدف اجتذ

يعمل مرآز قطر للمال . المشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة
إنشاء  تّم. وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه

  .2005مايو  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 .  الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم . للمال

الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 
غتها عن قرب بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياهيئة 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

لمتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة والشرآات الكبرى ا على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية
  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة

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

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

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

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