
 

 
Uهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن عن تعيينات عليا جديدة 

 
 المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية، ورئيس دائرة الشؤون المالية ينضّمان إلى هيئة التنظيم

 
للنشر الفوري 

 
 2005 يونيو 13الدوحة، في 

 
 

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، تعيين السّيد جايمي أوركارد رئيسًا لقسم العمليات، ومديرًا تنفيذيًا 
للشؤون القانونية والتنظيمية، والسيد جاي بيرومل رئيسًا لقسم الشؤون المالية. ويدخل التعيينان حّيز التنفيذ 

على الفور. 
 

رّحب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم ورئيسها التنفيذي، بالتعيينين الجديدين قائًال: 
 

"يسعدني الترحيب بالعضوين الجديدين في فريق عمل هيئة التنظيم. ويرمز هذا التعيين إلى التوّسع المتزايد 
للقدرة التشغيلية لهيئة التنظيم، ويظهر التقّدم السريع والمستمر الذي يشهده مركز قطر للمال عامة. ويتمتع 

المعّينين بخبرة عالمية كبيرة، تضمن تحقيق أعلى مستوى من الشفافية وأفضل الممارسات العالمية التي يسعى 
إليها المستثمرون والمؤسسات المالية." 

 
وكان السيد أوركارد يعمل في هيئة دبي للخدمات المالية قبل انضمامه إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث 

كان مسئوًال عن اإلشراف على كافة نشاطات اإلنفاذ التنظيمية في المركز المالي العالمي في دبي. وقد شغل 
السيد أوركارد سابقًا، منصب مدٍع عام فدرالي في أستراليا، وبنى مهنته التنظيمية ضمن لجنة األوراق المالية 

واالستثمار االسترالية، حيث كان مسئوًال عن كافة نشاطات االنفاذ التي تقوم بها اللجنة في أربع واليات في 
أستراليا. 

 
أما السيد بيرومل فكان يعمل في هيئة دبي للخدمات المالية أيضًا قبل انضمامه إلى هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون المالية. وأدى دورًا أساسيًا في تأسيس األنظمة المالية، 

وشغل السيد بيرومال سابقًا، عددًا من الوظائف المصرفية والمالية  واإلدارية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
في مكاتب بنك "أش.أس.بي.سي،" في الشرق األوسط، وهونغ كونغ، وكندا، وكان مدير التخطيط والتطوير 

ألحد مصارف دبي. 
 

تستمّر هيئة تنظيم مركز قطر للمال في تعيين موظفين وبناء عملياتها، وتتوّقع أن تمأل غالبية الوظائف 
الشاغرة من خالل حملة التوظيف العالمية التي بدأت في نهاية شهر أبريل. وللحصول على مزيد من 

المعلومات في ذلك الخصوص، يمكن تقديم الطلبات عبر الدخول إلى الموقع االلكتروني التالي لهيئة التنظيم: 
Uwww.qfcra.com U 
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http://www.qfcra.com/�


 

للمال لمحة عن مركز قطر 
 

إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء 
المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 

المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال 
وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء 

. 2005 مايو 1) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 7مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (
 

لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 

) لقانون مركز قطر 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (
للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه.  وتملك 

الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم الضرورة. 

وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. 
 

لمحة عن هيئة مركز قطر للمال 
 

قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل  هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز
والشركات 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 شراكة
Uwww.qfc.com.qaُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي:  U  

 
لمحة عن قطر 

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

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

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

 
Uwww.qfcra.comللمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  U 
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