
 

                                                         

 المركزي يرلنداإل توقع على مذكرة تفاهم مع مصرف هيئة تنظيم مركز قطر للما

 

 عبر الحدود وتبادل المعلومات الرقابة التنظيمية تعزيز ل 
 
 

 :0202ديسمبر  12 الدوحة، قطر، 
 

وتسهٌل تهدف إلى تعزٌز التعاون مذكرة تفاهم المركزي إٌرلندا مصرف و ,وقعت هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال

 .بٌن الهٌئتٌنتبادل المعلومات الرقابٌة المناسبة 

 

توطٌد  المركزي إلى الدوحة بغٌةإٌرلندا مذكرة عقب زٌارة قام بها كبار الموظفٌن فً مصرف الأتى توقٌع وقد 

 .الجهتٌن التنظٌمٌتٌن الروابط بٌن

 

 :هذه المناسبةبفً تعلٌق له  ، نائب الرئٌس التنفٌذي فً هٌئة التنظٌمماٌكل راٌنالسٌد وقال 

 

لتشجٌع التعاون وتبادل بٌنها ما  شبكة دولٌة قوٌة فًبتأسٌس  ٌةالتنظٌمالجهات  تقومأن من األهمٌة بمكان "

على توقٌع نحن مسرورون بال. ، وذلك بالنظر إلى الطبٌعة العالمٌة لألسواق والخدمات المالٌةالمعلومات الرقابٌة

فً المجاالت التنظٌمٌة كثب لعمل معه عن إلى اركزي، ونحن نتطلع المإٌرلندا مع مصرف هذه مذكرة التفاهم 

  ".ذات المصلحة المشتركة

 

 

 
###انتهى###



 

                                                         

 
 المركزي يرلنداإمصرف 

 ةمنفردة جدٌدة مسؤولة عن األعمال المصرفٌة المركزٌوكهٌئة موحدة  المركزي ٌرلنداإتأسس مصرف 

الهٌكلٌة فحلت هذه . 0202المركزي الصادر فً العام  بموجب قانون إصالح المصرف ، وذلكوالتنظٌم المالً
للخدمات المالٌة، وهٌئة إٌرلندا المصرف المركزي، وهٌئة وهً الجدٌدة محل الهٌئات السابقة ذات الصلة، 

 . 0202أكتوبر  0دخل القانون حٌز التنفٌذ فً . التنظٌم المالً
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون مركز قطر ( 8)كز قطر للمال كٌان تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه بموجب المادة رقم إن هٌئة تنظٌم مر

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 .مراكز مالٌة بارزة أخرىلندن وفً  المعتمدة فً   :للمزٌد من المعلومات 

 www.qfcra.com 
 

 
 

 هم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمالمذكرات التفا
هٌئة تربطها بالتً والعالمٌة المتنامٌة هٌئات التنظٌم االقلٌمٌة المكّونة من قائمة الٌشكل هذا التوقٌع إضافة على 

تنظٌم المصارف الصٌنٌة، هٌئة النقد فً سنغافورة، مكتب ضبط لجنة ومن هذه الهٌئات  .تفاهمالالتنظٌم مذكرات 
الهٌئة العامة مالٌزي، المصرف المركزي ال، لجنة المصارف الفرنسٌة، (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)العملة 

 .، وهٌئة دبً للخدمات المالٌةًعمانال لسوق المال
 
 

  :بـ لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
 

 :ـعلومات الرجاء االتصال بلمزيد من الم

 قسم العالقات العامة - السٌدة ندى مغربل

 +967 794 7676: هاتف

 +967 794 2997: فاكس

    n.mogharbel@qfcra.comالبرٌد االلكترونً
 

http://www.qfcra.com/
mailto:n.mogharbel@qfcra.com

