
 

  
  رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ينظر 

  إلى مستقبل تطوير سوق رأس المال في قطر
  

  مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذيالسيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
يجب النظر إلى إنشاء سوق أسهم متين . إن تطوير سوق رأس المال هو عامل أساسي في نمو دولة قطر"
  ."سواق رأس مال مترابطة باعتباره أساس بنية من الخدمات المالية التحتية الحيوية في دعم نمو االقتصادوأ
  

  للنشر الفوري
  
  
    2008 يونيو 12 لدوحة فيا
   

على هامش محاضرته في مؤتمر األسواق العالمية الذي أقيم في واشنطن هذا األسبوع، أفاد السيد فيليب 
هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذي بأن اإلطالق المرتقب لهيئة التنظيم ثورب، رئيس مجلس إدارة 

  .  المالي الموحدة والمتكاملة في قطر سيشجع االتجاه نحو اإلصالح الضروري لسوق رأس المال في المنطقة
  

غير مسبوقة في وأفاد السيد ثورب أمام جمهور من االختصاصيين الدوليين في التنظيم بأننا نشهد نسب نمو 
وأدت هذه العوامل إلى استقطاب رؤوس . دول مجلس التعاون الخليجي وأن اآلفاق االقتصادية مشجعة جدًا

ولكن أسواق رأس المال الخليجية ستواجه عددًا من التحديات إن أرادت . األموال ونسب عالية من السيولة
  .  في المنطقةاستخدام آل إمكانياتها وقامت بتلبية احتياجات المستثمرين

  
أشار السيد ثورب إلى الحاجة إلى التطوير في عدة مجاالت ومنها تطوير قاعدة المهارات والخبرات في 
السوق باإلضافة إلى ضرورة معالجة مواضيع مثل توفير معلومات وتحاليل جديرة بالثقة ومعايير أعلى في 

فاؤله، نظرًا إلى اإلرادة السياسية في دعم هذه وأبدى ثورب ت.  الحوآمة المؤسسية ومقدار أآبر من الشفافية
وتوقف بالتحديد عند إحدى . التطورات مشيرًا إلى أن جميع األسواق الناشئة تواجه مثل هذه التحديات

  . الخطوات الهامة التي تتخذها قطر والتي تتمثل في إنشاء هيئة تنظيم موحدة
  

صالح تبلور في تطوير مرآز قطر للمال باإلضافة إلى ورأى ثورب بأن حكومة قطر قد أمنت دعمًا ثابتًا لإل
  . إصالحات حديثة أخرى متعلقة بتأسيس هيئة تشرف على السوق

  
  : واستطرد آالمه قائًال 

  
اتبعت حكومة قطر حملة إصالحية ثابتة ومنها السعي إلى تأمين بيئة تنظيمية وقانونية تعمل على أساس "

 عن خطتها إنشاء 2007وُيعتبر إعالن الحكومة في عام .  رآز قطر للمالالمعايير الدولية من خالل تأسيس م
  ." هيئة تنظيم متكاملة الخطوة المنطقية التالية في هذا االتجاه  من التطور

  
يجب النظر إلى . إن تطوير سوق رأس المال هو عامل أساسي في نمو دولة قطر: "وأآمل السيد ثورب قائًال 
واق رأس مال مترابطة باعتباره أساس بنية من الخدمات المالية التحتية الحيوية في إنشاء سوق أسهم متين وأس

  ."دعم نمو االقتصاد
  



 

ويتطلب المستهلك والعميل الفرد أيضًا . تتطلب األعمال في قطر خدمات مالية متطورة وذات جودة عالية"
وأنا على ثقة من أن . اته الطويلة األمدبيئة خدمات مالية تؤمن له الثقة وتخدم احتياجاته االستثمارية وادخار

وسيكون التزام . الهيئة التنظيمية المتكاملة ستأتي بفوائد عديدة للشرآات القطرية والمستهلكين على السواء
  ."الحكومة القطرية بالمعايير العالية نموذجًا لتطوير أسواق رأس المال في المنطقة

  
  

###  
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 للماللمحة عن مرآز قطر 

  
تم إنشاء . سيسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأ

المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
يعمل مرآز قطر للمال . المشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

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

  
  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

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

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

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب يئة تنظيم مرآز قطر للمال هوتقوم . الضرورة
  .وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

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

والشرآات 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 شراآة

  qa.com.qfc.www: ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي



 

  
  لمحة عن قطر

  
، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 

ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة
القتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر ويعّد ا. لألمم المتحدة

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