
 

  
  هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تتحضر إلطالق موقعها اإللكتروني باللغة العربية

  
  السّيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذي

  "خطوة هامة لتعزيز الثقافة المالية في قطر "
  

  للنشر الفوري
  
  

  2008 يونيو 9الدوحة في 
  

 قطر للمال إلطالق موقعها اإللكتروني باللغة العربية آخطوة لتعزيز الوعي الثقافي تتحضر هيئة تنظيم مرآز
وعمل فريق من المتخصصين في اللغة العربية من الهيئة على .  لدى مستهلكي الخدمات المالية في قطر

ومات عن هيئة تطوير هذا الموقع الذي آان في مرحلة التخطيط منذ بداية العام الجاري والغاية منه توفير معل
تنظيم مرآز قطر للمال والمؤسسات المخولة في المرآز باإلضافة إلى معلومات عامة عن الخدمات المالية 

  . تستهدف عمالء مؤسسات الخدمات المالية
  

تأتي هذه المبادرة في وقت تزايدت فيه نسبة استخدام اإلنترنت في الخليج آما أنها تبلور موضوعًا رئيسيًا في 
ية الهيئة وهو التعرف إلى طرق جديدة تأتي بقيمة مضافة إلى قاعدة الخدمات المالية في قطر من استراتيج

  .  خالل دعم المستهلكين القطريين للمنتوجات والخدمات المالية
  

وفي سياق تحّضر قطاع التنظيم المالي في قطر للخطوة المنتظرة وهي االنتقال إلى هيئة تنظيمية موحدة 
تنظيم مرآز قطر للمال في تأدية دور أساسي في هذه الرؤيا االستراتيجية  ر،  تلتزم هيئةومتكاملة في قط

  . للحكومة، إلى جانب وزارة المالية ومصرف قطر المرآزي  وهيئة قطر لألسواق المالية
  

 وأفاد السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيسها التنفيذي من خالل مقال صحفي سيتم نشره في
  .  يوليو بأنه يحّيي عمل المؤسسات الثالث في تحضرها لهذا التكامل

  
وعبر السيد ثورب من خالل المقال الصحفي الذي سيتم إصداره في نشرة أوآسفورد لألعمال، بأن مصرف 

وأشاد بمخططات الحكومة المتعلقة " مؤسسة رسمية محلية وإقليمية"قطر المرآزي يستحق امتيازه في آونه 
  ". الشفافية والنزاهة في األسواق"طر لألسواق المالية التي تهدف إلى حماية بهيئة ق

  
وأبدى السيد ثورب إعجابه برؤيا القيادة العليا القطرية، وأّيد خطة إنشاء هيئة تنظيمية موحدة فهي على حّد 

ختصة في استراتيجية مدروسة إلنشاء مؤسسة من مستوى عالمي تجمع بين الموارد والخبرات الم: "وصفه
  ."مجال التنظيم وتعود بالفائدة إلى دولة قطر

  
في خالل إعالنه عن إطالق موقع الهيئة باللغة العربية خالل األسابيع اآلتية من هذا  واستطرد السيد ثورب

  : الشهر قائًال
  
فهمه تكمن إحدى أولوياتنا في األشهر القادمة في العمل على مساعدة المستهلك من خالل تطوير معرفته و"

ستسنح هذه الخطوة الفرصة للمستهلك في القيام باختيارات . للمنتوجات والخدمات المالية المتوفرة في قطر
  ."  واعية ومدرآة ما بين الخدمات المصرفية المتوفرة له ومساعدته على فهم حقوقه آمستهلك



 

  
ستّتخذ خطة العمل هذه مظاهر متعددة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية في قطر وسيكون اإلطالق القادم لموقع "

  ".الهيئة باالغة العربية من أهم هذه المظاهر
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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

المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات 
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
  .2005 مايو 1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(نون مرآز قطر للمال رقم مرآز قطر للمال بموجب قا

 
  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 .  ية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المال. 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
  .ن المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرىوفقًا لنماذج القواني

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

  
وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز

واحدة والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية
  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
  

د نّص على إجراء االنتخابات التشريعية ، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جدي2005عام 
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
لعالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع مصدر للغاز المسّيل في ا

  .االقتصادي
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