
 

  قسم اإلشراف في مرآزها المالي الجديدل ًاقطر تعّين خبيرًا أمريكيًا في التنظيم رئيس
  

  الفوريللنشر 
  
 

  2006 أآتوبر 17 في ،الدوحة
  

  .قسم اإلشرافمدير تنفيذي لطر للمال آقإلى هيئة تنظيم مرآز قريبًا ينضّم مايكل ليسير 
  

 .عة لوالية نيويوركإدارة المصارف التابمصرفي في  منصب رئيس قسم اإلشراف الر حاليًاييشغل السّيد ليس
، .أ. د تريليون1,5تملك أصوًال بقيمة  هذه اإلدارة مؤسسات اإليداع الخاضعة إلشرافتجدر اإلشارة إلى أن 

  .في نيويوركأآبر البنوك في العالم المؤسسة مكاتب األصول الخاصة ب شملوت
  

يمّثل  المصرفي، بما فيها ثالث سنوات في أوروبا حيث آان  في مجال التنظيم عامًا35يتمتع ليسر بخبرة 
  .إدارة المصارف التابعة لوالية نيويورك

 عن العالقات التنظيمية اليومية بين هيئة تنظيم مرآز وًالؤ مسسيكونقسم اإلشراف، تنفيذي لالمدير ال وبصفته
  .سريع النمّوعمال في مرآز قطر للمال الاألمزاولة بقطر للمال والشرآات المخولة 

  
في العالم، وتتضمن األنماط المتعددة من المسّيل  ألن تصبح أآبر مصّدر للغاز الطبيعي هاطريقفي قطر و

 ومن . مليار دوالر أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة130مبادراتها المالية، تمويل مشروع بقيمة 
وآانت . تراخيص إلى هيئة تنظيم مرآز قطر للمال من طلبات ال آبيرًاشأن حجم هذه األعمال أن تجذب عددًا

، AXA Investment Managers ، Barclays Bankقد منحت التراخيص إلى مؤسسات رائدة مثل 
Credit Suisse ،Morgan Stanley.  

  
  :وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنظيمي، السّيد فيليب ثورب

 أفضل القوانين  تعكس فيهأنبتقضي آز قطر للمال، آانت استراتيجية حكومة قطر تأسيس مرمن خالل "
وخبرة إدارته من قبل خبراء تنظيم ذات مصداقية أن تضمن والمالية، دوائر التنظيم واللوائح الموجودة في أهم 

  . تينعالمي
  
 اجتذابإلى  دولة تسعى ة إلى أيبأهمية آبيرة بالنسب  المتميزةوجود هيئة تنظيم مستقلة بهذه الجودةيّتسم و"

ية متنوعة ومتطورة، خدمات مال إلى توّسع االقتصاد السريع، والحاجة إلى ونظرًا. خبرات ورأس مال عالمي
  . ومحترمة ألهمية أن يكون لدينا هيئة تنظيم فعالةنحن واعون تمامًا

  
 ال نظير لها في اإلشراف على يتمتع بخبرةفهو أنا سعيد النضمام مايكل ليسير إلى مرآز قطر للمال، "

 الشرآات الراغبة في ان، آما أن معرفته وخبرته ستمنح اآتسبها في إحدى أآبر األسواقالمؤسسات المالية
تماثل تلك عتمد على معايير يومستقل صلب وثقة بأن التنظيم في قطر الأعمالها في مرآز قطر للمال مزاولة 

  ." في نيويورك، ولندنةمطّبقال
  
  :قال مايكل ليسيرو
 في هيئة تنظيم مرآز قطر العاملينخبراء اإلشراف المالي الدولي من فريق ال إلى االنضمام إلىأتطّلع "

  ."للمال
###  



 

 للماللمحة عن مرآز قطر 
 

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

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

  .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 .   الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم. للمال

الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 
عالمية، تمت صياغتها عن قرب بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية 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 هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز
الشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة و على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة
   qa.com.qfc.www: ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي

 
  لمحة عن قطر

  
ي استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية ، أجر2005عام 

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

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