
 

                                                        

 
 

مجددال هاشعارقطر للمال تطلق مرآز هيئة تنظيم   

 خالل قمة الهيئات التنظيمية الخليجية
 

  2010فبراير  21الدوحة، في 

  

للهيئات التنظيمية الخليجية الرابعة المجدد في قمة آوبلينت شعارها اليوم  مرآز قطر للمال هيئة تنظيم أطلقت
   .التي استضافتها الدوحة هذا األسبوع

  
باللغتين العربية واالنكليزية بصورة تعكس القيم الجوهرية وتطّور هيئة تنظيم مرآز قطر ّمم الشعار وقد ُص

  .2005سها في العام للمال منذ تأّس
  

  :بهذه المناسبةالسيد فيليب ثورب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذي  وقال
  
 ناالقرار بأن اتخذنانوات الخمس األخيرة، لستنظيم مرآز قطر للمال في افي ضوء التطور الذي شهدته هيئة "

  .بلغنا الوقت المناسب لتطوير الشعار عبر تجديده
على مضمون عملنا فيما يعّزز في الوقت نفسه ارتباطنا  حيشّدد بوضو المجددوعملنا على التأآد من أن شعارنا "

 ."ببيئة مرآز قطر للمال
 

للهيئات التنظيمية الخليجية التي تنظم  الرابعةلقمة آومبلينت  رئيسيالراعي الهي طر للمال وهيئة تنظيم مرآز ق
والقمة حدث سنوي يّتسم بسمعة متنامية على أنه منصة فريدة للحوار بين المدراء . في الدوحةهذا األسبوع 

  . الكبار في هيئات التنظيم الخليجية والدولية والمؤسسات المالية الرائدة
  
صفة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال الراعي الرئيسي للقمة، نتطلع إلى االلتزام مع المجموعات التنظيمية ب"

لى توفير إتهدف القمة . ونرحب بالمجموعات الكائنة خارج المنطقة يةومجموعات الخدمات المالية الخليج
 ء عملنا بالمعلومات والمساعدةإلى إثراأنه سيؤدي آّلنا ثقة بالفرصة إلقامة حوار ونقاش رفيع المستوى، 

  ."السنة القادمة خالل في الالزمة
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  للماللمحة عن مرآز قطر 
تم إنشاء المرآز . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

لمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشارآة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العا
يعمل مرآز قطر للمال وفقًا لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

قطر للمال تّم إنشاء مرآز . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه
  .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(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 .  قّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي ت. للمال
وتقوم . سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة

قًا لنماذج القوانين بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفهيئة تنظيم مرآز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي.المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى

www.qfcra.com 
 
 

  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 لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة

 www.qfc.com.qa  :االلكتروني التالي
  
 

 
 


