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 هيئة تنظيم مركز قطر للمال توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمات المالية في مالطا
 

 :2102مارس  21الدوحة، قطر، 
 

المسؤولة عن تنظيم كافة أنشطة وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمات المالية في مالطا 

 .الخدمات المالية التي تتم مزاولتها في مالطا

 

هذه المذكرة، تضع كال الهيئتين نطاق عمل التعاون المستقبلي في ما بينهما والذي يشتمل على تبادل  من خاللو

. ية، والتأمينية وتنظيمهاالمعلومات والتعاون المشترك في األمورالمتصلة باإلشراف على األنشطة المصرفية، والمال

الطا في بانيستر، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية في م.وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من البروفسور جي

  . التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال والسيد مايكل رايان، الرئيس

 

 :المذكرة قائالا  التنفيذي لهيئة التنظيم بتوقيع السيد مايكل رايان الرئيسورحب 

 

نحن مسرورون للتوقيع على مذكرة التفاهم مع هيئة الخدمات المالية في مالطا فمن شأن هذه المذكرة أن توسع شبكة "

العالقات الدولية التي تبنيها هيئة التنظيم كما أنها تقدم المساعدة القيمة إلى كل من الهيئتين لإلشراف بشكل فعال على 

  ."  ي تزاول أعمالها ضمن نطاق اختصاص كل منهماالمؤسسات المالية الت

 
 

####  



 

2 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة فاليري وارد السيد

 +274 4424 6776: هاتف
 +274 4424 4224: فاكس

  v.ward@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
. لقانون مركز قطر للمال( 8)إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهيئة سلسلة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاا منه
هيئة تنظيم وتقوم . فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةكبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

بالتنظيم وفقاا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاا لنماذج القوانين المعتمدة في مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .مراكز مالية بارزة أخرى
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 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
يعمل مركز قطر للمال وفقاا لمعايير عالمية . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب . ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز    .5002مايو  1لة قطر وقد بدأ أعماله في لدو( 7)قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات . قطر للمال وتشغيله وإدارته المسؤول قانوناا عن تطوير مركز
طويلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالية

 www.qfc.com.qa  :للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي. متبادلة مع قطر
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