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بمزاولة  .م.م.ين إلدارة األموال قطر ذيغاردمنحت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخويًال إلى شرآة 
مرآز قطر للمال أو من خالله، خاصة األنشطة المتعلقة بترتيب اتفاقيات األنشطة المنظمة في 

 .االستثمار وتقديم خدمات االستشارات االستثمارية الخاصة بعقود التأمين
 
 

  .113رخصة مرآز قطر للمال رقم  .م.م.ين إلدارة األموال قطر ذيغاردُمنحت شرآة 
  

مرآز قطر للمال هيئة تنظيم رئيس التنفيذي لورّحب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس اإلدارة وال
  :مرآز وقالالإلى . م.م.ين إلدارة األموال قطر ذيغاردشرآة بانضمام 

  
يسّرنا أن نرى أن البيئة القانونية والتنظيمية التي يقدمها مرآز قطر للمال تستمر باجتذاب أشهر "

في النمّو البّناء لقطاع التأمين في قطر  ويسرنا أيضًا أن نساهم. المؤسسات اإلقليمية والدولية إلى قطر
من خالل شرآات تقدم اليوم خدمات متنوعة تضّم التكافل ومنتجات التأمين العامة ومن خالل العدد 

  ."المتزايد للشرآات المتمرسة في الوساطة التأمينية التي تتأسس في قطر
  

  :قائًال. م.م.ن إلدارة األموال قطر ذييغاردرآة بدوره، أضاف السيد دايفيد هاول، المدير التنفيذي لش
  
يسّرنا أن نكون أولى الشرآات من المملكة المتحدة والمسّجلة في هيئة الخدمات المالية فيها آشرآة "

أن تكّونت الفكرة لقد آانت الطريق طويلة أمامنا منذ . استشارات مالية مستقلة التي تخّول في قطر
ي خالل آل هذه الفترة، تلقينا دعمًا رائعًا من آال هيئة التنظيم وف. لدينا إلى أن حصلنا على التخويل

نتطلع إلى تطوير شرآة استشارات مالية ناجحة تساهم بصورة إيجابية . وهيئة مرآز قطر للمال
  ".بالنسبة إلى الزبائن في قطر وإلى دولة قطر عامة
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  للماللمحة عن مرآز قطر 

تم إنشاء . سه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسي
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 . نية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيهوفقًا لمعايير عالمية ويوّفر ب

  .2005مايو  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(سيسه بموجب المادة رقم إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأ

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 

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

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

ي تعمل وه. 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 قائمة على إرساء شراآة
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  لمحة عن قطر

، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 
عّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في وي. األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة

أآبر مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن  العالم وتتجه قطر إلى أن تكون
  .في االستثمار البنيوي والتنويع االقتصادي
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