
 

                                                         

 

 البريطانيةع اتفاقية تعاون مع هيئة الخدمات المالية هيئة تنظيم مركز قطر للمال توق  

 
وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع هيئة الخدمات   : 1122ديسمبر  12الدوحة، قطر ، 

 .المتحدةالمالية البريطانية وهي الجهة الرقابية المخّولة تنظيم الخدمات المالية في المملكة 
 

وتقوم اتفاقية التعاون بوضع األساس لتبادل المعلومات، والموارد، والمعرفة التقنية بين هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال وهيئة الخدمات المالية، وهي تشكل عامالً مهماً يساعد في إنجاز عملية تخويل الشركات التي تزاول 

 .واإلشراف على هذه الشركات الخدمات المالية في كال من المملكة المتحدة وقطر
 

جهة رقابية  11وتؤكد اتفاقية التعاون على التزام هيئة التنظيم المستمر ببناء شبكة عالقاتها الدولية التي تطال 
 .مالية

 
 :ورحب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم، بتوقيع االتفاقية قائالً 

 
فقنند اسننتقطب مركننز قطننر . اون مننع هيئننة الخنندمات الماليننة البريطانيننةنحننن سننعداء جننداً لتوقيننع اتفاقيننة التعنن"

للمنننال ويسنننتمر فننني اسنننتقطاب الشنننركات المنظمنننة فننني المملكنننة المتحننندة وبالتنننالي منننن المهنننم  ن تتنننوفر لننندينا 
كمنننا تربطننننا عالقنننة عمنننل ممتنننازة . اآللينننات المناسنننبة لتبنننادل المعلومنننات والخبنننرات منننع الجهنننة الرقابينننة فيهنننا

".   لخنننننننندمات الماليننننننننة، ونتطلننننننننع إلننننننننى العمننننننننل معهننننننننا عننننننننن كثننننننننب فنننننننني المسننننننننتقبلمننننننننع هيئننننننننة ا



 

                                                         

 
 
 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6138: هاتف

 +975 513 4195: فاكس
  assir@qfcra.comr.alk االلكترونيالبريد 

   
 
 

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

وتملك الهيئة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . شراف عليها وتأديبها عند الضرورةسلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإل

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 
 
 

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

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

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
هيئة مركز قطر    .1112مايو  2بدأ أعماله في لدولة قطر وقد ( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغيله وإدارته للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية

للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني . وذات فائدة متبادلة مع قطر طويلة األمد إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  :التالي
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