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 في مرآز رئيس محكمة، في منصب سابقًاوويلز في إنكلترا ، رئيس المحكمة العليا اللورد وولفن ييعتّم ت
  .قطر للمال الجديد

  
 رفيعة المستوى في هيئة تين قضائيتينئدة، إلى جانب تعيين شخصي تعيين هذه الشخصية القضائية الراعكسوي

، نموًاالعالم دول الطاقة في   التي تعتبر واحدة من أسرع، قطر دولةاالستئناف التابعة لمرآز قطر للمال، عزم
ن ووال  لندالمعتمدة فيذاتها السوق الحرة ومبادئ الثقة، والشفافية،  بيئة خدمات مالية مبنية على تقديمعلى 
  .ستريت

  
على ، يعزز مصداقية قطر  قطر للمال من قبل مجلس الوزراء لمحكمة مرآزن اللورد وولف رئيسًاإن تعيي

 سابق في هيئة الخدمات المالية، وهو مدير تنفيذي، 2005 السيد فيليب ثورب عام  تعيين، بعدالصعيد الدولي
تنفيذي، وتعيين أربعة منظمين ال ها ورئيسلجديدة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال افي منصب رئيس مجلس إدارة

  .2005ر بفي سبتم  في عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيمخبرة عالية،ماليين عالميين يتمتعون ب
  

مل  للع2005 في أآتوبر Blackstone Chambersانضّم اللورد هاري آينيث وولف أوف بارنز إلى 
وأصبح رئيس المحكمة  1979ن قاضيًا في المحكمة العليا عام وآان قد عّي. في الوساطة القانونية والتحكيم

 وهو ثالث أهم منصب قضائي Master of the Rollsآما شغل منصبي . 1992االسئنافية العادية عام 
  .2005في إنكلترا وويلز ورئيس المحكمة العليا في إنكلترا وويلز قبل أن يتقاعد في سبتمبر 

  
  :آخرين بين قضائيينمنصملء عن أيضًا  قطروأعلنت 

  
  رئيس هيئة االستئناف –ويليام بلير، مستشار الملكة  •

هو أستاذ زائر و. في مجال األعمال المصرفية والماليةبين مستشاري الملكة  ًاويليام بيلر رائديعتبر 
محكمة األسواق والخدمات يرأس بدوام جزئي  و.محاضر في القانون في آلية االقتصاد في لندن

قوانين التنظيمية النظر في دعاوى االستئناف التنظيمية بموجب  التي ت المملكة المتحدة،المالية في
     .المطبقة في المملكة المتحدةاإلصالحية 

 لجنة قانون  حاليًايرأس، و2005 و2003 ينآما ترأس جمعية نقابة المحامين التجاريين بين العام
التي تتضمن أعضاء من مؤسسات دولية رائدة ملتزمة ية لدول التابعة لجمعية القانون االنقد الدولية

  .بالحفاظ على االستقرار النقدي والمالي
  

  عضو ورئيس مناوب في هيئة االستئناف –مايكل توماس، مستشار الملكة  •
. مايكل توماس هو مّدعي عام سابق في هونغ آونغ، وهو متخّصص في القانون التجاري والبحري

، وترأس شبونةنيويورك، ولوهونغ آونغ، وسنغافورة، واآم في إنجلترا، ترافع السيد توماس أمام مح
  .في عدد آبير من دعاوى التحكيمالس تحقيق، وعمل آمحّكم مج

  



 

التي تشمل م في القضايا احك المحكمة التجارية حيث يتم إصدار األ، ستكون محكمة مرآز قطر للمال هيفعلّيًا
ل من لة أو مصرف مخّونشأ نزاع بين شرآة تأمين مخّوي حيث ل،قوانين مرآز قطر للمال؛ على سبيل المثا

  . ماأحد عمالئهبين قبل مرآز قطر للمال، و
  

تنظر هيئة االستئناف في دعاوى االستئناف التي تطعن بقرارات هيئة تنظيم مرآز قطر للمال؛ على سبيل 
خرق قواعد هيئة يبية نتيجة سة مالية أو فرض عقوبات تأدالمثال، الطعن في رفض منح رخصة تشغيل لمؤس

  .التنظيم
  

 في تطوير هذه القوانين واإلجراءات الخاصة بكال ًا قياديآما يؤدي أعضاء المحكمة وهيئة االستئناف دورًا
الهيئتين، وبشكل عام، بالتوافق مع التشريعات التي تؤثر على إنفاذ األحكام، ومسائل القانون المقارن، 

  .اتالنزاعوفّض والتحكيم، 
  

  : وبالتعليق على هذه التعيينات، قال فيليب ثورب
  
إنه . اختاروا المشارآة في بناء مرآز قطر للمالقد  أفراد يتمتعون بهذه الخبرة والمكانة، يسعدني أن يكون"

 المالي الجديد، ودليل واضح على التزام حكومة قطر باحتضان هاالثقة في قطر وفي مرآزعلى تصويت 
  ."ية مستقلة وعالية المستوى لدعم نمّو الخدمات المالية في البالد والمنطقةهيئات تنظيمية وقانون

  
 على مدى العقد الماضي، استثمرت قطر بقوة في التكنولوجيا والبنى التحتية لتصبح أهم منتج للغاز الطبيعي

ك الدولة الخليجية الصغيرة إلى قمة التصنيفات دفع ذلوقد  .في عالم تّواق إلى الطاقةذلك  و في العالمالمسّيل
  .نصيب الفرد من الدخل القومي ونمو الناتج المحلي اإلجماليالعالمية من حيث 

  
 مليار دوالر 130إلى إعادة استثمار ثروتها الغازية والنفطية، األمر الذي يحتاج إلى اليوم دف قطر تهو

هو و. ة، والبنية التحتية العامةالصحوالتعليم، ونماء الصناعي، اإلومشاريع في قطاع الطاقة، الأمريكي لتمويل 
، والمصارف ستثمارعبارة عن برنامج تنويع وإنماء يقّدم مجموعة واسعة من الفرص إلى أآبر مصارف اال

قطر للمال فهو جزء من أما تطوير مرآز . في العالم األصول، وشرآات التأمينوشرآات إدارة التجارية، 
ع في لتي من شأنها أن تساعد على التنّوع البالد، وأداة لتشجيع تأسيس مؤسسات مالية في قطر، وابرنامج تنّو

  .أخرىمجاالت 
  

المصداقية ال شك أن بشفافيتها االستثمارية، مسبقًا  معروفة لم تكن منطقةإال أن حكومة قطر تدرك أنه في 
  .ويفسرون القوانينن ينظرون في القضايا القضاة الذيعلى استقاللية وسلطة رآز تعتمد العالمية ألي م

  
فإذا حظي المرآز بثقة الشرآات العاملة فيه، .  عامة التنظيم الماليات بالنسبة إلى هيئوهذا األمر صحيح أيضًا

ينبغي على هيئة التنظيم أيضا أن تتمّتع بخبرة، ومصداقية، وسلطة، واستقاللية ضرورية للقيام بمهامها على 
  .أآمل وجه

  
عدد آبير من وال يزال ومؤسسات مالية، لبنوك سبق وأصدرت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تسع رخص لقد 

لية مع مرآز قطر للمال، وقد انخرطت مجموعة واسعة من المؤسسات في محادثات أّو. الطلبات قيد اإلجراء
تجارية والخاصة، وإدارة الذي يتطور بسرعة آمرآز للعمليات المصرفية االستثمارية، والعمليات المصرفية ال

األصول، والتأمين، ومؤسسات التأمين والمؤسسات المصرفية اإلسالمية، وشرآات القانون والمحاسبة، 
      .والمهن األخرى ذات الصلة

### 



 

 للماللمحة عن مرآز قطر 
 

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

  .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
  

 مرآز قطر لقانون) 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

الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 
فقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب بالتنظيم وهيئة 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
والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  لية للخدمات الماليةعلى اجتذاب المؤسسات الدو

  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة
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  عن قطرلمحة 

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

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

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