
 

 
  "بنك قطر األول لالستثمار"هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخّول 

Qatar First Investment Bank  
 

  "قطر األول لالستثماربنك " يبعث على السرور هو أن ًاإن ما يجعل هذه اإلضافة إلى مرآز قطر للمال أمر"
  ، اون الخليجي يتمتع بقاعدة مساهمين واسعة في دول مجلس التعهو بنك استثماري إسالمي قطري

  "ويشكل مثاًال لطموح قطر، وطاقتها، وخيالها
  

  للنشر الفوري
  

  2008 سبتمبر 8 في ،الدوحة
  

ة       "قطر األول لالستثمار  بنك  "في حديث له اليوم عقب تخويل هيئة تنظيم مرآز قطر للمال             ، وهو مؤسسة مالي
ضمام      إسالمية، أعرب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم ور           ذي، عن سعادته بان ئيسها التنفي

  .  مالية إسالمية بارزة أخرى إلى مرآز قطر للمالمؤسسة
  

راد                ،يهدف البنك االستثماري   دعم من أف ة ب ة المرموق  الذي تأسس من قبل عدد من األفراد والمؤسسات القطري
ة            ة هام ة قطري روز آمؤسسة مالي ى الب اون الخليجي، إل نح بنك    . ومؤسسات من دول مجلس التع د م قطر وق

  .91 رخصة مرآز قطر للمال رقم األول لالستثمار
  

ي قطر،               ة ف ة الجودة ضمن قطاع الخدمات المالي شرآات العالي ستمر لل  مشددًا على ضرورة تشجيع النمو الم
ل مرآز قطر                          ة من قب سهيالت المقدم ة الت ستخدم المؤسسات القطري ألقى السيد ثورب الضوء على أهمية أن ت

ة          ف. للمال اخ خدمات مالي ق من ال لخل قد رأى أن ذلك سيضمن استفادة البالد القصوى من جهود مرآز قطر للم
  .قوي وعالي الجودة

  
  :قال السيد ثورب

  
ضمام  " عيد بان ا س ك "أن تثمار بن ر األول لالس ال   "قط ر للم ز قط ى مرآ تقطاب   . إل ان اس ة بمك ن األهمي فم

  .ى توسيع قاعدة الخدمات المالية في قطرمؤسسات مالية إسالمية بارزة آجزء من سعينا إل
  
ى   " على مدى السنوات الثالث السابقة، نجحنا في اجتذاب بعض من أهم شرآات الخدمات المالية في العالم إل

اء               . مرآز قطر للمال   وأقامت هذه الشرآات مكاتب لها في الدوحة نظرا إلى التزام قطر القوي بالتطوير واإلنم
ال            وإلى القوانين واألنظمة   نحن  .  الخاصة بالخدمات المالية ذات المستوى العالمي التي يقدمها مرآز قطر للم

ة الناتجة عن                     ة التجاري د للقيم شكل متزاي ة ب ضا مدرآ ة أي ة واإلقليمي شرآات المحلي ة أن ال سعداء جدا لرؤي
  .االلتزام بمعايير تنظيمية عالمية ضمن إطار عمل قانوني حديث

  
سرور هو أن                    إن ما يجعل هذه اإلضافة      " ى ال رًا يبعث عل ال أم ز قطر للم ى مرآ رة إل ك  "األخي قطر األول  بن

تثمار ري،  "لالس تثماري اسالمي قط ك اس و بن اون   ه ي دول مجلس التع عة ف ساهمين واس دة م ع بقاع يتمت
  ." ويشكل مثاًال لطموح قطر، وطاقتها، وخيالهاالخليجي
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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 . قةالمشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنط

تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه
  .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
ألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات وا

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة 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 ؤول قانونًا عن تطوير مرآزهيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المس

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

  qa.com.qfc.www: لموقع االلكتروني التاليُيرجى زيارة ا
  

  لمحة عن قطر
  

، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 
 في مجلس األمن الدولي التابع ودولة قطر هي حاليًا عضو. 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
مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 

  .االقتصادي
  

  :ى زيارة الموقع اإللكتروني التاليللمزيد من المعلومات ُيرج
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