
 

  
  "شرآة سامبا السعودية"هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخّول 

 
  السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذي

  تسعدنا رؤية االهتمام الكبير الذي تبديه شرآات إقليمية رائدة مثل سامبا"
  " في فرص النمو المتوافرة في قطر 

  
  للنشر الفوري

  
  

        2008مايو  26  في،حةالدو
  

منحت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال البارحة تخويًال لمجموعة سامبا المالية السعودية بمزاولة األعمال المنظمة 
  . في مرآز قطر للمال

  
  . 81وأعطيت مجموعة سامبا، التي تعد من أآبر شرآات الخدمات المالية في المنطقة، الرخصة رقم 

  
  : ثورب، رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيسها التنفيذي، عن تخويل شرآة سامبا قائًالعّلق السيد فيليب 

  
. االهتمام الكبير الذي تبديه شرآات إقليمية رائدة مثل سامبا في فرص النمو المتوافرة في قطر تسعدنا رؤية" 

مي وقد أبدت جميعها وتقّدر هذه الشرآات قيمة إنشاء أعمالها في إطار مرآز قطر للمال القانوني والتنظي
ونحن واثقون من أنه يمكن هذه الشرآات المساهمة إيجابيًا في . التزامها بالمعايير الدولية التي نفرضها عليها

  ."تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر
  

فبراير  12(هـ 26/3/1400تأسست مجموعة سامبا المالية بموجب المرسوم الملكي السامي الصادر في 
وآان . جدة والرياض لذي تولى سامبا بموجبه فرعي سيتي بنك اللذين آانا موجودين آنذاك فيوا) م1980

وقد . م1966فرع آخر في الرياض سنة  م، ثم تبعه1955سيتي بنك قد افتتـح أول فرع له في مدينة جدة سنة 
جبه على جميع السعودية وسط السبعينيات وفرضت بمو جاء تأسيس سامبا آجزء من برنامج تبنته الحكومة

  .لمواطنين سعوديين البنوك األجنبية بيع غالبية حصصها
  

  : وأضاف السيد ثورب قائًال
  
هدفنا هو تأمين بيئة تنظيمية تجذب المؤسسات العالمية واإلقليمية والمحلية وتؤدي إلى استفادة المستثمرين "

 81لدينا حاليًا . لخدمات الماليةوالشرآات القطرية من الوصول إلى عدد آبير من األسواق والمنتجات وا
بالنظر إلى أداء .  طلبًا ال تزال قيد الدرس20مؤسسة مرخصة تحت مظّلة مرآز قطر للمال باإلضافة إلى 

االقتصاد القطري القوي والطلب المتزايد على الخدمات المالية، نحن على ثقة من استمرار النمو على هذه 
  ."الوتيرة
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  للماللمحة عن مرآز قطر 

  
تم إنشاء . ز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآ

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 . ير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيهوفقًا لمعاي
  .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

  
لقانون مرآز قطر ) 8( تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان

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 هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة
  .وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

  
وهي تعمل .  وتشغيله وإدارتهقطر للمال 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

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

  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

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

  .االقتصادي
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