
 

                                                         

  ،أوتيلو ستورينوالسيد توسيع دور 
 لعملياتا رئيس

 في هيئة تنظيم مركز قطر للمال
 

 :2013مارس  27الدوحة، قطر، 
 

الذي عّين لسيد أوتيلو ستورينو عن توسيع المسؤوليات اإلدارية ل اليوم أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال

ُ رئيس الفعالية عن يكون السيد ستورينو مسؤوالً بالتالي . وةلتضّم الشؤون المالي 2012أكتوبر  14في للعمليات  ا

االتصاالت المؤسسية، والموارد البشرية، وتكنولوجيا  أقسامهيئة التنظيم من خالل إدارة التشغيلية في 

ويحّل السيد ستورينو محل السيد جاي بيرومال على أثر  والخدمات المؤسسية، والشؤون المالية. المعلومات،

يرومال بعد أن أمضى سبع سنوات في العمل كرئيس دائرة الشؤون المالية لهيئة تنظيم مركز قطر تقاعد السيد ب

 للمال.

 

شركة  سنة مع  18 فأمضىسنة،  30 منذفي قطاع الخدمات المالية  وظائف قياديةفي  السيد ستورينو وعمل

نضمامه إلى هيئة التنظيم شغل وقبل ا، وهي شركة رائدة في تزويد الخدمات المالية. كوربوريشن تيت ستريتس

في كندا والواليات  كوربوريشن السيد ستورينو عدداّ من المناصب الكبرى والقيادية في شركة ستيت ستريت

في ) SSgA( نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات لقسم إدارة األصول العالمية المتحدة، وبريطانيا، وبينها  

تكنولوجيا المعلومات،  عملياتشمل تلقسم إدارة األصول، و لميةمليات العاالعستيت ستريت، وكان مسؤوالً عن 

كما أدى  مكتب إدارة المشاريع، والتداول، واإللتزام.ووالموارد البشرية، والشؤون المالية، وعمليات اإلستثمار، 

جمعية األسواق المالية و لقطاع األوراق الماليةدوراً رائداً في قطاع الخدمات المالية كعضو في اللجنة التوجيهية 

بنك  عضو في مجلس إدارةهو عضو في اللجنة الدولية لجمعية شركات اإلستثمار، ووإلدارة األصول. 

Continuously Linked Settlements Bank (CLS)وفي مجموعة عمل اإلحتياطي الفديرالي ،  

Federal Reserve FX Working Group. 

 

 س التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بتعيين السيد ستورينو قائالً:ورّحب السيد مايكل راين، الرئي

في  العالمية ل. فخبرتهستورينو في هيئة تنظيم مركز قطر للما لتوسيع الدور القيادي للسيد"نحن مسرورون 
يئة تنظيم لى هإتضيف قيمة مهمة  لإدارة األصو مجال في ة التي يملكهاالمكثف قطاع الخدمات المالية والخلفية

 ". مركز قطر للمال
 

 ق السيد راين:، علّ التنظيموفي ما يتعلق بتقاعد السيد بيرومال من هيئة 

 



 

                                                         

في  عضواً قيماً  بيرومال، كان السيد خلت سنوات 7منذ أكثر من أي هيئة تنظيم مركز قطر للمال،  إنشاء"منذ 
تنظيم من خالل إنشاء وإدارة ممارسات الدوراً أساسياً في بناء األسس المالية لهيئة  أدى فريق اإلدارة. وقد

للمساهمات العديدة التي أضافها السيد  اية اإلمتنانالحوكمة القوية بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية. نحن بغ
 بيرومال ونتمنى له كل التوفيق في تقاعده." 

  



 

                                                         

 
 
 
 

 :ـجاء االتصال بلمزيد من المعلومات الر
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال – فاليري وردة السيد

 +974 495 6776هاتف: 
 +974 483 0894فاكس: 
  2TUv.ward@qfcra.comU2T االلكترونيالبريد 

   
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
) لقانون مركز قطر 8يمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظ

للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه.  وتملك الهيئة 
وتقوم ورة. سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضر

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

2TUcomwww.qfcra.U2T  
 
 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء المركز 
بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 

ية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير سوق الخدمات المالية المتنام
عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 

هيئة مركز قطر    .2005مايو  1) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 7بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (
قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب  للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز

والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية
للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني 6Tطويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.  إرساء شراكة

 6Uwww.qfc.com.qaUT  التالي:
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