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  .ظيم مرآز قطر للمالخبير في الخدمات المالية العالمية ينضّم إلى هيئة تنأحدث السيد ريتشارد آولنز هو 
  
وآان آولنز .  لقسم التخويل في هيئة تنظيم مرآز قطر للمالالمدير التنفيذيسيشغل السّيد آولنز منصب و

  .بي.أس. رئيس قسم متابعة االمتثال في مجموعة لويدس تي عامًا48البالغ من العمر 
  

يوّظفها في منصبه الجديد على أعلى سمية،  بخبرة واسعة في مجال الخدمات المالية العال ريتشارد آولنز يتمّتع
 Priceتخّرج من جامعة آامبريدج، في إنجلترا، آمحاسب قانوني، وعمل في برايس واترهاوس، . مستوى

Waterhouse بي زي دبل يو ،BZW ،بي مورغن.جي JP Morgan ،رابوبنك إنترناشونال Rabobank 
International ، آما أنه عضو في جمعية . 2001بي في العام .أس.يدس تيلومجموعة قبل االنضمام إلى

  .في مجلس التحقيق والتأديب المحاسبي في المملكة المتحدةمحكمة الدراسات القانونية المتقدمة، وعضو 
  

الطلبات المقدمة من الشرآات واألفراد قسم التخويل، سيترأس القسم المسئول عن تقييم ل المدير التنفيذيبصفته 
 الحصول على تخويل من هيئة تنظيم مرآز قطر للمال لمزاولة األعمال المنظمة في مرآز الذين يسعون إلى

إلى جانب هذه الوظيفة األساسية، يدير القسم عملية تقديم الطلبات .. هذه الطلباتوالموافقة علىقطر للمال 
  .بالنيابة عن هيئة مرآز قطر للماللمزاولة أعمال غير منظمة 

  
  :، قال فيليب ثورب، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مرآز قطر للمالهذا التعيينب ًاترحيب

  
 خبرة مالية وتنظيمية متنوعة ذات  آهيئة تنظيميةظهرت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال في وقت قصير جدًا"

  .، وذات جودة عالمية حقيقيةومتجذرة
  
لمصارف والمؤسسات المالية األخرى التي تسعى إلى إن تعيين أناس من شأن ريتشارد آولنز يعني أن ا"

 في معامالتها مع هيئة تنظيمية مستقلة، شفافة، سالمةبالتشعر تأسيس قاعدة في الشرق األوسط، يمكنها أن 
  ."وتتمتع بذات الخبرة والمنهجية المعتمدة في المراآز الدولية الكبرى

  
  :وقال ريتشارد آولينز

  
لمساعدة على بناء في ائة تنظيم مرآز قطر للمال هي أنها تؤمن فرصة ال مثيل لها إن أآثر ما جذبني إلى هي"

يسعى إلى اجتذاب   ألي اقتصاد أساسيًاعنصرًامثل هذه الهيئة عتبر وُي .هيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي
  ." ومهارات ماليةةال عالميومرؤوس أ

 
  

###  



 

 للماللمحة عن مرآز قطر 
 

تم إنشاء . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة
المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 

يعمل مرآز قطر للمال . قةالمشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنط
تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه

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

 لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال
  

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

ألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات وا
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة

 .وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى
  

  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال
  

وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته ؤول قانونًا عن تطوير مرآزهيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المس
والشرآات 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 شراآة
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  لمحة عن قطر

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

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

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

  
 com.qfcra.www :ى زيارة الموقع اإللكتروني التاليللمزيد من المعلومات ُيرج

 


