
 

                                                         

 أي.مورغان تشايس، أن .بي.هيئة تنظيم مركز قطر للمال تخّول بنك جاي
 
 

 1111يناير  13الدوحة، قطر، 
 

" آي.مورغان تشاٌس، أن .بً.جاي"التخوٌل لبنك  3122ٌناٌر  5فً هيئة تنظيم مركز قطر للمال منحت 

 . بمزاولة األنشطة المنظمة فً مركز قطر للمال أو من خالله

ضمن الخانة الرابعة من الشركات المدرجة فً فً مركز قطر للمال أعماله  "مورغان .بً.جاي"ٌزاول فرع و

، وهو مخّول بترتٌب دلٌل القواعد االحترازٌة والمؤقتة حول االستثمار والوساطة التأمٌنٌة واألعمال المصرفٌة

 .ل االستثماراتالتسهٌالت االئتمانٌة، وصفقات االستثمار، وتقدٌم خدمات الوصاٌة  واالستشارة حو

 
 .بً.جاي"فً هذا اإلطار، رّحب ماٌكل راٌان، نائب الرئٌس التنفٌذي لهٌئة تنظٌم مركز قطر للمال بتأسٌس 

 :وقالفً مركز قطر للمال، " مورغان

 

فً األسواق  المكتسبة إلى مركز قطر للمال، فهو ٌأتً بخبرته الكبٌرة" مورغان  .بً.جاي" ٌسّرنا انضمام "

 هذه السوق الهامة أنه سٌؤدي دورًا بارزًا فً  من جات لتوظٌفها فً السوق القطرٌة، ونحن على ثقةوالمنت

 ."تحدٌدًا وفً المنطقة عموماً 

 

  ٌكون قد وصل مجموع عدد الشركات المرخصة فً مركز قطر للمال إلى " مورغان .بً.جاي"مع تخوٌل 

مركز اقلٌمً للخدمات المالٌة  على أنه اخه التنظٌمًومنشركة مما ٌؤكد أن االعتراف بمركز قطر للمال  218

 . ومتصاعد فً نمو مستمرّ 

 
 

-- النهاٌة  --

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال –ة رٌتا القصٌر السٌد

 +975 594 6838: هاتف

 +975 583 4895: فاكس
  r.alkassir@qfcra.com االلكترونًالبرٌد 
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 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون مركز قطر ( 8)بموجب المادة رقم  إن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌان تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه

وتملك الهٌئة .  تقوم الهٌئة بتنظٌم الشركات التً تقّدم الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . سلسلة كبٌرة من السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واألفراد واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورة

بالتنظٌم وفقاً لمعاٌٌر قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانٌن ٌم مركز قطر للمال هٌئة تنظ
ٌُرجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً .المعتمدة فً مراكز مالٌة بارزة أخرى   :للمزٌد من المعلومات 

 www.qfcra.com 
 
 
 
 

 للمالمركز قطر  لمحة عن
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالً ومركز أعمال قامت بتأسٌسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات وبهدف تشجٌع المشاركة فً 
ٌعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعاٌٌر . اء أخرى من المنطقةسوق الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أجز

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمٌة وٌوّفر بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فٌه
هٌئة مركز قطر    .1002ماٌو  2لدولة قطر وقد بدأ أعماله فً ( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

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

ٌُرجى زٌارة الموقع االلكترونً للمزٌد من لمعلوما. طوٌلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر إرساء شراكة ت، 

 www.qfc.com.qa  :التالً
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