
 

                                                         

 الثالثهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن عن تعيين مجلس إدارتها 

 

 2102مارس  13الدوحة، قطر، 

 

مجلس إدارتها الجديد على أثر تعيينهم المشاركين في عااء األ أسماء مركز قطر للمال عن هيئة تنظيمأعلنت 

ثالث سنوات، ويشكل المجلس  على مدىمجلس إدارة هيئة التنظيم  تمتد عاويةو. من قبل مجلس الوزراء

 .5002الجديد المجلس الثالث الذي يخدم هيئة التنظيم منذ إنشائها في العام 

 

وقد أعاد . محافظ مصرف قطر المركزي ويترأس المجلس الجديد سعادة الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثاني،

سوا لوبتي وروبرت أوساليفان اللذين خدما في المجلس منذ فران –مجلس الوزراء تعيين كل من السيدين جان 

الرئيس السابق لهيئة )جلس اإلدارة ثالثة أعااء جدد هم السيد جيفري كارمايكل ممن جهة أخرى، عّين . إنشائه

، والسيد ناصر الشيبي (الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم)، والسيد مايكل راين (ليةالرقابة االحترازية األسترا

 (.الرئيس التنفيذي لهيئة قطر لألسواق المالية)

 

إال . ا لمدة سبع سنواتله عن رئاسة هيئة التنظيم بعد قيادته وقفوأعلنت هيئة التنظيم أن السيد فيليب ثورب سيت

لمجلس  ا  رئيسبد هللا بن سعود آل ثاني، بصفته ة الشيخ عكمستشار لسعادأن السيد ثورب سيستمر في العمل 

 . إدارة هيئة التنظيم

ورها، طمؤسسة تساهم في نمو قطر وت في إنشاء شاركت ن أكون قديشرفني أ": في هذا اإلطار قال السيد ثورب

كما أتطلع إلى متابعة . ةالماليوالرقابة ملتزم بأعلى معايير التنظيم ووأنني عملت مع فريق عمل موهوب وكفوء 

العمل مع سعادة المحافظ ومجلس اإلدارة الجديد، في سعينا إلى االستمرار بتطوير مركز قطر للمال وتحديث 

 ".البنية التحتية للخدمات المالية واألعمال في الدولة عامة

 

مبادرة إن مركز قطر للمال ": بدوره علّق سعادة الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثاني على التعيينات الجديدة قائال  

إن مجلس . استراتيجية هامة للدولة وأنا أتطلع إلى االستمرار في تطوير المركز وتسجيل المزيد من النجاحات

أعااؤه يشكل جزءا  بارزا  من األساسات التي   مايمثله نيذللا التمّرسإدارة هيئة التنظيم بشمولية الخبرة وعمق 

وستكون هذه الخبرة وهذا التمّرس أياا  عامال  أساسيا  في عملنا لتعزيز التعاون . ترتكز إليها هيئة التنظيم

كما أوّد أن أشكر السيد فيليب ثورب على قيادته . والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في دولة قطر

وأتطلع . على مدى السنوات السبع الماايةه تطويرتازة  ومساهمته الملحوظة في إنشاء مركز قطر للمال والمم

 ."جديدةالتحديات الجهة اإلى متابعة العمل معه من خالل البناء على اإلنجازات المحققة ومو
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 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 تنظيم مركز قطر للمالهيئة  –السيدة فاليري ورد 

 +975 5944 6776: هاتف

 +975 4564 6666: فاكس
  v.ward@qfcra.com البريد االلكتروني

   
 
 

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

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

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

المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
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    .5002مايو  1لة قطر وقد بدأ أعماله في لدو( 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 . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  :التالي
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