
 

 
U تستضيف دورة تدريبية معتمدة عالميًا للمنظّمين في قطرهيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 
 قطر لألسواق الماليةثورب يرحب بمشاركة مصرف قطر المركزي وهيئة 

 
للنشر الفوري 

 
 

 2008 سبتمبر 9الدوحة، في 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال مؤخرًا دور المضيف لدورة تدريبية معتمدة عالميًا للمنّظمين الماليين. أّدت
 

فقد حضر فريق تدريبي من هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة إلى الدوحة بغية إطالق برنامج التدريب 
"أّروو" إلى منظمين من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر لألسواق المالية.  

 
تستخدم هيئة الخدمات المالية برنامج "أّروو"، والذي يعني "إطار العمل التشغيلي المتقّدم المستجيب 

للمخاطر"، لتقييم المخاطر بحسب األهداف القانونية لهذه الهيئة (مثل الحفاظ على ثقة السوق، وتشجيع الوعي 
العام، وحماية المستهلكين، وتخفيض الجرائم المالية)، ولمساعدة هيئة الخدمات المالية على تحديد األولويات 

التنظيمية وتوزيع الموارد. ويعتبر "أّروو" عاّمة واحدًا من أكثر نماذج تقييم المخاطر شمولّية وتطورا، كما أن 
خبرة هيئة الخدمات المالية في تصميم وتشغيل نموذج "أّروو،" تقّدم عدة دروس قيمة للمنّظمين الماليين. 

 
إن الدورة التدريبية هي جزء من مبادرة هيئة تنظيم مركز قطر للمال لتشجيع التنسيق والمشاركة ما بين 

أجهزة التنظيم المالية الحالية في قطر تحضيرا لإلطالق المرتقب لهيئة تنظيم مالي موحدة. 
 

في ترحيب له بمشاركة المجتمع التنظيمي في قطر، قال السيد ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز 
قطر للمال ورئيسها التنفيذي: 

 
"إنني مسرور ألننا استطعنا وشركائنا المنّظمين الحصول على تجربة تدريبية قيمة. فيؤدي مثل هذه 

األحداث دورًا مهمًا في سعينا إلى إطالق تنظيم ذات مستوى عالمي في قطر. 
 

"باإلضافة إلى سماعنا من مصدر مباشر عن ممارسات وتجارب هيئة تنظيم عالمية رائدة، فإن هذا الحدث 
التدريبي أتاح لنا مشاركة هذه الفرصة مع زمالئنا المستقبلّيين من المصرف المركزي وهيئة قطر لألسواق 

المالية. 
 

"من الواضح أن أجهزة التنظيم المالي في قطر تتشارك أهدافا وغايات متماثلة. ونحن حريصون على 
توسيع جهودنا التعاونية من خالل التدريب المشترك ومبادرات أخرى. ومن األهمية بمكان أن نستغل كل 
فرصة لتعزيز التعاون والتفاهم بين األجهزة التنظيمية القائمة فيما نفترب شيئًا فشيئًا من  تأسيس هيئة 

 "تنظيم مالية موحدة ومتكاملة.
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للمال لمحة عن مركز قطر 

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

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

وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء 
. 2005 مايو 1) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 7مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (

 
لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

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

للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه.  وتملك 
الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم الضرورة. 
وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. 

 
لمحة عن هيئة مركز قطر للمال 

قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل  هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز
والشركات 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 شراكة
  www.qfc.com.qaُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي: 

 
لمحة عن قطر 

، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا كبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 
األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة. ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع 
لألمم المتحدة. ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أكبر 

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

 
للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

www.qfcra.com 
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