
 

 

مجلس التعاون عالج المخاطر المالية في دول يهيئة تنظيم مركز قطر للمال تنّظم منتدى 
 الخليجي

 

 2132يناير  13الدوحة، قطر، 

التأمين وإدارة األصول،  ياع المصرفي وقطاعطقمن الخصائيين الماليين مجموعة من األ اجتمعت في الدوحة
منتدى انعقاد بمناسبة وذلك ، في المنطقة إدارة المخاطرونظيمية التالعاملين في المصارف المركزية، والجهات و

 03يوم االثنين  هيئة تنظيم مركز قطر للمال استضافتهالذي إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي 
 .يناير

شركات الخدمات المخاطر المالية الناشئة ضمن على تحديد في الفترة األخيرة رّكزت الجهات التنظيمية جهودها 
وذلك استجابة منها للدروس  المالية تحديداً وأسواق رأس المال عامة، وعلى تقييم هذه المخاطر وإدارتها

إال أنه وفي حين أنه تم النظر ملياً في أفضل ممارسات إدارة المخاطر . المستخلصة من األزمة المالية العالمية
دى أول منبر يعالج المسائل المرتبطة بإدارة المخاطر في منطقة هذا المنت اعتبرفي عدد من المنابر العالمية، 

 .الخليج العربي تحديداً 

تشمل و. سعادة الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزيوتم افتتاح المنتدى بكلمة من 
انتشار المخاطر المالية العالمية في دول مجلس التعاون  حتواءا مسائل المنتدى يطرحها هذاالمواضيع التي 

الخليجي والتطورات االحترازية الكلية الرئيسة في المنطقة، والفوائد والتحديات الناشئة عن تطبيق توجيهات 

 .في دول الخليج 0بازل 

القطاع وتعميق  يهدف المنتدى إلى توفير منصة للمناقشة وتبادل الحوار ولكن أيضاً لزيادة المعرفة ضمنو
 .العالقات بين القطاع وهيئة تنظيم مركز قطر للمال

 :في هذا اإلطار، قال السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال

تستمر هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتعزيز قدرتها على تحديد المخاطر االحترازية الكلية الناشئة في القطاع "
المالي، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المخاطر المالية في سياق الصناعة 

المسائل نا في الجمع بين أخصائيي هذا القطاع لمناقشة فقد بادرنا إلى تنظيم المنتدى برغبة م. المالية القطرية
 ."المرتبطة بإدارة المخاطر والتي قد تشكل محط بحث مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي

يعكس هذا المنتدى قدرة هيئة التنظيم على اتخاذ مقاربة استباقية في معالجة المخاطر " وأضاف السيد ثورب 
أيضًا إصرار قطر على أن تكون الرائدة إقليميًا في مجال أفضل ممارسات إدارة لكن و الناشئة في القطاع المالي

 ".المخاطر

 

 ---انتهى ---

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6108: هاتف
 +975 510 3195: فاكس

  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 

 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

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

وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من .  الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه

هيئة تنظيم مركز قطر وتقوم . فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةالسلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة للمال 

 www.qfcra.com   :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .أخرى

 

 

 

 للماللمحة عن مركز قطر 

تم إنشاء المركز بهدف . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

ع المشاركة في سوق الخدمات اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجي

يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية . المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال . وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه

هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير    .5002مايو  1دولة قطر وقد بدأ أعماله في ل( 7)رقم 

والشركات الكبرى  وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية. قطر للمال وتشغيله وإدارته مركز

للمزيد من . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر ةالمتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراك

 www.qfc.com.qa  :لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي
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