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   تعّين جورج بيكرينغ مديراً تنفيذياً لدائرة السياسة والتنفيذهيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 
 

 :0202نوفمبر  8الدوحة، قطر، 
 

ٌّنت  مركز قطر للمال السٌد جورج بٌكرٌنغ مدٌراً تنفٌذٌاً لدائرة السٌاسة والتنفٌذ، األمر الذي  هيئة تنظيمع

أفضل األخصائٌٌن فً تنظٌم قطاع الخدمات المالٌة المعروفٌن على الصعٌدٌن  ٌعكس التزام هٌئة التنظٌم بتعٌٌن

 .المحلً والدولً

 

السٌاسة والتنفٌذ، سٌكون السٌد بٌكرٌنغ مسؤوالً عن ضمان استمرار هٌئة التنظٌم  دائرةلوبصفته مدٌراً تنفٌذٌاً 

لمبادرات الجدٌدة الواردة من السوق إلى ا فً تصدر التطورات على الساحة المالٌة والتنظٌمٌة، واالستجابة

 .والمؤسسات الفردٌة، باإلضافة إلى اإلشراف على كافة األنشطة المتصلة بالتنفٌذ

 

تمتد خبرة السٌد بٌكرٌنغ فً مجال التنظٌم والخدمات المالٌة على أكثر من ثالثٌن عاماً، عمل خاللها فً كندا، 

منصب شغله، أسس السٌد بٌكرٌنغ وترأس دائرة إدارة األموال وفً آخر . والوالٌات المتحدة، وأوروبا، وآسٌا

كما شغل قبل ذلك، مناصب مهمة فً بنك التسوٌات الدولٌة فً هونغ كونغ . واألعمال المصرفٌة فً بنك كندا

 .، وفً صندوق النقد الدولً فً واشنطن العاصمة(سوٌسرا)وبازل 

 

 :لرئٌس التنفٌذي فً هٌئة التنظٌم، قائالً فً هذه المناسبة علّق السٌد ماٌكل راٌان، نائب ا

 

نحن مسرورون النضمام جورج إلٌنا كمدٌر تنفٌذي لدائرة السٌاسة والتنفٌذ، فهو ٌحمل معه إلى هٌئة التنظٌم "

ٌّمة للغاٌة  ."خبرة كبٌرة ورؤٌة ثاقبة، أما مساهمته فً تطوٌر النظام التنظٌمً فً هٌئة التنظٌم فستكون ق

 

لى أن السٌد بٌكرٌنغ ٌحمل شهادة بكالورٌوس فً التجارة وماجستٌر فً االقتصاد من جامعة وتجدر اإلشارة إ

 (. كندا)كارلتون، فً أوتاوا، أونتارٌو 

 

  

 



 

 

 

 الدوحة، قطر. 88222. ب.ص
 6868 4495 974+  :فاكس  6888 4495 974+  :هاتف

 info@qfcra.com :برٌد إلكترونً

 www.qfcra.com 
  

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب

 قسم العالقات العامة - السٌدة ندى مغربل

 +267 7724 7676: هاتف

 +267 7724 4227: فاكس

    n.mogharbel@qfcra.comلكترونًالبرٌد اال

 
 

 
 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

لقانون مركز قطر ( 8)إن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌان تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه بموجب المادة رقم 
وتملك الهٌئة .  تقوم الهٌئة بتنظٌم الشركات التً تقّدم الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال

وتقوم . فراد واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورةسلسلة كبٌرة من السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واأل
بالتنظٌم وفقاً لمعاٌٌر قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاً 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 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالً ومركز أعمال قامت بتأسٌسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

لمشاركة فً بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات وبهدف تشجٌع ا
ٌعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعاٌٌر . سوق الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمٌة وٌوّفر بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فٌه
هٌئة مركز قطر    .2002ماٌو  1ة قطر وقد بدأ أعماله فً لدول( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

وهً تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغٌله وإدارته للمال هً الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوٌر مركز
والشركات الكبرى المتعددة الجنسٌات، لتتشارك رؤٌا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولٌة للخدمات المالٌة

ٌُرجى زٌارة الموقع االلكترونً . وٌلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطرط إرساء شراكة للمزٌد من لمعلومات، 
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