
 

                                                         

 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال توّقع مذكرة تفاهم مع بنك اإلحتياط الهندي

 

مركز قطر  هيئة تنظيمو بنك اإلحتٌاط الهندي ، وقع3122أغسطس  5فً  :3122أغسطس  9الدوحة، قطر، 
تفاهم كل قام بالتوقٌع على مذكرة الو. لتعزٌز التعاون وتبادل المعلومات الرقابٌة بٌنهماللمال على مذكرة تفاهم 

، المدٌر التنفٌذي لبنك اإلحتٌاط الهندي، والسٌد ماٌكل راٌان، نائب الرئٌس التنفٌذي فٌجاٌا بهاسكارالسٌد من 
 .لهٌئة التنظٌم فً مبنى المكتب المركزي للبنك اإلحتٌاط الهندي فً مومباي

 
 ;قائلا  وأشار السٌد ماٌكل راٌان، نائب الرئٌس التنفٌذي لهٌئة تنظٌم مركز قطر للمال

 
لنشاط إقتصادي أكبر  مهم   عمل إطار تشكل فهًنحن سعداء جداا إلبرام هذه االتفاقٌة مع بنك اإلحتٌاط الهندي، "

نحتاج  والمعلومات التعاون منمهماا ، مستوى تؤمن لنا هذه االتفاقٌة، كجهتٌن تنظٌمٌتٌن كذلك،. بٌن قطر والهند
 ".روابط إقتصادٌة أكبر بٌن بلدٌناوتسهٌل  لرقابتنا ت الخاضعةامؤسسالإلٌه لتأمٌن أمن وسلمة 
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 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

 هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال –السٌدة رٌتا القصٌر 
 +85: 5:6 7942; هاتف
 +85: 594 19:5; فاكس

  assir@qfcra.comr.alk البرٌد االلكترونً
   

 لمحة عن بنك االحتياط الهندي
على االستقرار فٌها المؤتمن وبصفته المصرف المركزي للبلد  2:46تأسس بنك االحتٌاط الهندي فً العام 

 .النقدي وإدارة العملة واإلشراف على القطاع المصرفً إضافة إلى نظام الدفع
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون مركز قطر ( 9)ٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌان تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه بموجب المادة رقم إن ه
م الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو انطلقاا منه. للمال وتملك الهٌئة .  تقوم الهٌئة بتنظٌم الشركات التً تقد 

وتقوم . اد واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورةسلسلة كبٌرة من السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واألفر
بالتنظٌم وفقاا لمعاٌٌر قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاا لنماذج القوانٌن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال 

ٌُرجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً .المعتمدة فً مراكز مالٌة بارزة أخرى   ;للمزٌد من المعلومات 
 www.qfcra.com 

 
 للماللمحة عن مركز قطر 

ه الدوحة تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالً ومركز أعمال قامت بتأسٌسه حكومة قطر ومقر 
ة فً بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات وبهدف تشجٌع المشارك

ٌعمل مركز قطر للمال وفقاا لمعاٌٌر . سوق الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أجزاء أخرى من المنطقة
تم  إنشاء مركز قطر للمال . عالمٌة وٌوف ر بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فٌه

هٌئة مركز قطر    .3116ماٌو  2وقد بدأ أعماله فً لدولة قطر ( 8)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 
وهً تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغٌله وإدارته للمال هً الجهاز المسؤول قانوناا عن تطوٌر مركز

والشركات الكبرى المتعددة الجنسٌات، لتتشارك رؤٌا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولٌة للخدمات المالٌة
ٌُرجى زٌارة الموقع االلكترونً . ألمد وذات فائدة متبادلة مع قطرطوٌلة ا إرساء شراكة للمزٌد من لمعلومات، 

 www.qfc.com.qa  ;التالً
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