
 

 
  أسماء آبرى عالمية تنضّم إلى مجلس إدارة هيئة التنظيم القطرية

  
  للنشر الفوري

  
 

   2006 أبريل 19 في ،الدوحة
  

  . دارتهاإتعيين أعضاء مجلس عبر اليوم، خطوة مهمة إلى األمام، اتخذت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال 
 امةيشّكلون دع التنظيمي والمصرفي، جالينيتألف المجلس من أربعة أسماء آبرى معروفة عالميًا في المو

  . رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذي السيد فيليب ثوربل ةأساسي
  

تعمل هيئة تنظيم مرآز قطر للمال بشكل مستقّل عن دوائر الحكومة، وقد جاءت التعيينات من قبل مجلس 
  . الوزراء

  
  : فهم المستقّلون األربعة،األعضاءأّما 

  
  جان فرونسوا لو بتي

، ثّم "أندوسويز"التنفيذي في بنك  خالل خبرته في الحقل المصرفي، توّلى السيد لوبوتي منصب الرئيس
أّما في الحقل التنظيمي، فقد عمل . مجموعة بي أن بي في" لجنة مخاطر السوق"منصب رئيس مجلس إدارة 

لجنة عمليات "، ورئيس "مجلس األسواق المالية"يس ، ورئ"العقود اآلجلة مجلس أسواق"في فرنسا آرئيس 
 لجنة مؤسسات االئتمان ومؤسسات"، وعضو "لجنة تنظيم األعمال المصرفية والمالية ، وعضو"البورصة
  ."االستثمار

  
  أو سوليفانروبيرت 

ي التابعة لبنك االحتياط" المصارف مجموعة اإلشراف على"عمل السيد أو سوليفان آنائب رئيس أول في 
على التحقيقات المالية التي شملت منظمات مصرفية  آما توّلى مسؤولية اإلشراف. الفدرالي في نيويورك

مسؤوًال عن اإلشراف على برامج المساعدات الفنية المختلفة لصالح  آما آان. أجنبية تعمل في نيويورك
  .المصارف العاملة في الخارج هيئات اإلشراف على

  
  براين آوين
والرقابة ومنصب مساعد نائب محافظ بنك  د آوين سابقًا منصب المدير التنفيذي إلدارة اإلشرافتوّلى السي
خبراء إنكلترا وصندوق النقد الدولي، وآان عضوًا في لجنة بازل لل آما توّلى مناصب سابقة في بنك. إنكلترا

 مستشارًا للبنك الدولي وعمل. اإلشراف الخاصة باللجنة التنفيذية للمحافظين ، ورئيسًا للجنةاإلشراف
  .النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وعدد من المصارف المرآزية ووآاالت اإلشراف وصندوق

  
  نغيأندرو ش

، ثم انتقل للعمل في "بنك نيغارا ماليزيا" خالل خبرته في الحقل المصرفي، شغل السيد شينغ مناصب عليا في
وعمل لمّدة سبع سنوات آرئيس لجنة األوراق المالية والعقود . اليالم البنك الدولي في إدارة تنمية القطاع

العديد من لجان  اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للجان األوراق المالية، إضافة إلى سوترأ. آونغ اآلجلة في هونغ
يعمل ومحافظي المصارف المرآزية، و االستقرار المالي، ومجموعة وزراء المالية االثنين والعشرين منتدى

  .آمستشار للجنة تنظيم المصارف الصينية



 

  
  : السيد فيليب ثوربفي هذه المناسبة صّرحو
  
 بخبرة متنوعة ومتجّذرة نادرة في ، مجلس إدارة عالمي يتمّتع هيئة تنظيم مرآز قطر للمال حاليًايدير"

تأسيس قاعدة في المنطقة، أما البنوك والمؤسسات المصرفية التي تسعى إلى .  التنظيمي والمصرفيالمجالين
  .فعال تدعم الطموحات باألية هيئة التنظيم التيفيمكنها أن تكون اآلن واثقة من شفافية واستقالل

  
 اتالفرصة أمام قطر الجتذاب الخبرفهي تتيح مستقلة بهذه الجودة، هيئة تنظيمية إنشاء  ومن األهمية بمكان"

  ." آالدولة الرائدة في العالم في تصدير الغاز الطبيعي السائل لدعم دورهاة المطلوبؤوس األموال ورالعالمية
    

###  
 

 للماللمحة عن مرآز قطر 
 

تم إنشاء . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة
جنسيات وبهدف تشجيع المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة ال
يعمل مرآز قطر للمال . المشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

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(ر للمال رقم مرآز قطر للمال بموجب قانون مرآز قط

  
 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 .  قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز . للمال
الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة
 .في مراآز مالية بارزة أخرىوفقًا لنماذج القوانين المعتمدة 

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

  
وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز

والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية
  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر  على إرساء شراآةقائمة
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  لمحة عن قطر
  

راء االنتخابات التشريعية ، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إج2005عام 
ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . 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
ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل 

  .االقتصادي
  

 com.qfcra.www :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي
  
  
 

  


