
 

                                                         

 

ل كروغر مديراً تنفيذياً لدائرة اإلشراف والتخويلوهيئة التنظيم تعّين إير  
 

 

ٌ  : 3122مايو  23الدوحة، قطر،  ل كروغر مدٌراً تنفٌذٌاً وهٌئة تنظٌم مركز قطر للمال السٌد إٌرنت ع
ى وبصفته المدٌر التنفٌذي، سٌكون السٌد كروغر مسؤوالً عن اإلشراف عل. لدائرة اإلشراف والتخوٌل

، باإلضافة إلى تخوٌل الشركات التً (البنوك، شركات التأمٌن، وشركات إدارة األصول)المؤسسات المخولة 
السٌد كروغر سٌنضم إلى تجدر اإلشارة إلى أن و. تسعى إلى مزاولة أعمالها فً مركز قطر للمال أو من خالله

 .أغسطس 1هٌئة التنظٌم فً 
 

عاماً من الخبرة فً المصرف اإلحتٌاطً  34ز قطر للمال حامالً معه ٌنضم السٌد كروغر إلى هٌئة تنظٌم مرك
وخالل عمله فً هذا المصرف طوال هذه السنوات، أمضى عقدٌن "(. المصرف اإلحتٌاطً)"لجنوب إفرٌقٌا 

أمنها فً اإلشراف والتنظٌم بحٌث  منصب المدٌر العام، وأمٌن سجل البنوك ورئٌس اإلشراف المصرفً فً  تبو 
وخالل هذه السنوات التً أمضاها كرئٌس لإلشراف المصرفً، حرص السٌد كروغر . الثمانً األخٌرة السنوات

على أن ٌعمل إطار العمل اإلشرافً والتنظٌمً فً جنوب إفرٌقٌا على تعزٌز استمرارٌة سالمة النظام 
ر اإلشرافٌة والتنظٌمٌة المصرفً واستقراره من خالل التطبٌق الفعال من حٌث الوقت والنوعٌة والكمٌة للمعاٌٌ

 . الدولٌة
   

مث ل السٌد كروغر جنوب إفرٌقٌا كعضو أساسً فً لجنة بازل لإلشراف على المصارف،  2009ومند العام 

 . ، حاز على جائزة مدٌر المخاطر من معهد جنوب إفرٌقٌا إلدارة المخاطر2010وعام 
 

تنفٌذي لهٌئة تنظٌم مركز قطر للمال، على هذا وعل ق السٌد فٌلٌب ثورب، رئٌس مجلس اإلدارة والرئٌس ال
 :التعٌٌن قائالً 

 
نحن مسرورون للغاٌة بانضمام إٌرول إلى هٌئة التنظٌم فً هذا الوقت المهم فً قطر، إذ أن إٌرول شخصٌة "

معروفة ومحترمة فً مجال التنظٌم المالً الدولً، وستكون خبرته ورؤٌته الفرٌدتان واللتان ٌأتً بهما من 
 ".صرف اإلحتٌاطً ولجنة بازل ثمٌنتان للغاٌة لهٌئة التنظٌم وقطر على السواءالم
 

وٌحل  السٌد كروغر، وهو خرٌج جامعة برٌتورٌا، محل السٌد ماٌكل لٌسر الذي سٌتقاعد من هٌئة تنظٌم مركز 

 .سنوات من العمل كمدٌر تنفٌذي لدائرة اإلشراف والتخوٌل 5بعد  2011قطر للمال فً ٌونٌو 
 

ى ماٌكل لٌسرعلى مدى السنوات الخمس : "أما فً ما ٌتعلق بتقاعد ماٌكل لٌسر من هٌئة التنظٌم، فقال ثورب أد 
األخٌرة دوراً أساسٌاً فً وضع الحجر األساس إلنشاء الوظائف اإلشرافٌة من الدرجة األولى فً هٌئة التنظٌم، 

 ."توفٌق فً تقاعدهنتمنى لماٌكل كل ال. ونحن بغاٌة االمتنان لمساهمته فً ذلك
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +974 495 6831: هاتف
 +974 483 0894: فاكس

  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 
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 حة عن هيئة تنظيم مركز قطر للماللم

. نقبٌَٕ يشكض قطش نهًبل( 8)إٌ ْيئخ رُظيى يشكض قطش نهًبل كيبٌ رُظيًي يسزقم رى رأسيسّ ثًٕجت انًبدح سقى 

ٔرًهك انٓيئخ سهسهخ .  رقٕو انٓيئخ ثزُظيى انششكبد انزي رقّذو انخذيبد انًبنيخ في يشكض قطش نهًبل أٔ اَطالقبً يُّ

ٔرقٕو ْيئخ . طبد انزُظيًيخ ثزخٕيم انششكبد ٔاألفشاد ٔاإلششاف عهيٓب ٔرأديجٓب عُذ انضشٔسحكجيشح يٍ انسه

رُظيى يشكض قطش نهًبل ثبنزُظيى ٔفقبً نًعبييش قبََٕيخ عبنًيخ، رًذ صيبغزٓب عٍ قشة ٔفقبً نًُبرج انقٕاَيٍ 

  :نًٕقع اإلنكزشَٔي انزبنينهًضيذ يٍ انًعهٕيبد يُشجٗ صيبسح ا. انًعزًذح في يشاكض يبنيخ ثبسصح أخشٖ
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 لمحة عن مركز قطر للمال

رى إَشبء انًشكض . ثزأسيسّ حكٕيخ قطش ٔيقّشِ انذٔحخقبيذ إٌ يشكض قطش نهًبل ْٕ يشكض يبني ٔيشكض أعًبل 

كخ في ثٓذف اجززاة يؤسسبد انخذيبد انًبنيخ انعبنًيخ ٔأْى انششكبد انًزعذدح انجُسيبد ٔثٓذف رشجيع انًشبس

يعًم يشكض قطش نهًبل ٔفقبً نًعبييش . سٕق انخذيبد انًبنيخ انًزُبييخ في قطش ٔفي أجضاء أخشٖ يٍ انًُطقخ

رّى إَشبء يشكض قطش نهًبل . عبنًيخ ٔيٕفّش ثُيخ قبََٕيخ ٔثُيخ أعًبل يٍ انذسجخ األٔنٗ نكبفخ انششكبد انعبيهخ فيّ

 www.qfc.com.qa.   2002يبيٕ  1ٔقذ ثذأ أعًبنّ في  نذٔنخ قطش( 7)ثًٕجت قبٌَٕ يشكض قطش نهًبل سقى 

 


