
 

 
 

  
  تعّين مديرّا تنفيذيًا جديدًاهيئة تنظيم مرآز قطر للمال 

 
  للنشر الفوري

  
 

 2009سبتمبر  23 ، فيالدوحة
 

هيئة تنظيم مرآز قطر للمال اليوم تعيين السيد مايكل راين في منصب مدير تنفيذي يتولى شؤون أعلنت 
  .هيئة التنظيمالسياسة والشؤون القانونية وأيضًا في منصب نائب الرئيس التنفيذي ل

  
وينضم السيد راين إلى هيئة التنظيم قادمًا من منصبه الحالي آرئيس عمليات بنك أميرآا ميريل لينش في 

والسيد راين أخصائي في قطاع الخدمات المالية ويتمتع بخبرة واسعة حصل عليها من خالل عمله في . إيرلنده
آما أدى دورًا استشاريًا . ى متخصصة في االمتثالنيويورك ولندن ودبلن في مناصب إدارية وقانونية وأخر

أما . رياديًا مع الحكومة اإليرلندية حول تطوير إيرلنده لتصبح مرآزًا للخدمات المالية في االتحاد األوروبي
خبرته في تطوير السياسات المرتبطة بإنشاء بيئة ناجحة من الخدمات المالية فستعزز جهود هيئة تنظيم مرآز 

وخطط الدولة القطرية في االستمرار بتطوير موقع قطر آمرآز للخدمات المالية في منطقة الشرق قطر للمال 
  .األوسط وشمال إفريقيا

  
رّحب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مرآز قطر للمال بتعيين السيد 

  :راين وقال
  
للمال ويسعدني أنا شخصيًا توظيف اختصاصي بمستوى مايكل يسعد مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر "

وستضيف خبرته الواسعة في شؤون الخدمات المالية والتنظيم واالمتثال قيمة . راين لتولي هذا المنصب الهام
  ."آبيرة إلى هيئة التنظيم وجهودها في بناء سمعة قطر آوجهة رفيعة وبارزة في مجال الخدمات المالية

  
  .دأ السيد راين مهامه في هيئة التنظيم في نهاية شهر أآتوبرويتوقع أن يب
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 للمالز قطر لمحة عن مرآ

  
تم إنشاء . مقّره الدوحةإن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر و

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 أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيهوفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وب
  .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(مادة رقم إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب ال

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 طر للمال هيئة تنظيم مرآز قوتقوم . 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  تذاب المؤسسات الدولية للخدمات الماليةعلى اج

  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 
ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة

أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر  ويعّد االقتصاد القطري بين. لألمم المتحدة
مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 

  .االقتصادي
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