
 

 
  QNB Capitalهيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخّول 

  
  من خالل تنظيم الخدمات المالية على أساس المعايير العالمية"

  "إلى قطرنستقطب أهم المؤسسات المالية يمكننا أن 
  

  للنشر الفوري
  
  

  2009 سبتمبر 28 في ،الدوحة
  
مّ  وم  ت ل الي تثمار الم    وهي  ، QNB Capitalشرآة    تخوي ة لمصرف قطر    شرآة خدمات االس صرفية التابع
  . في مرآز قطر للمالبمزاولة أعمالها ،وطنيال
  

آخر ا ه ب ي ترحيب ةلف أشرآات المخّول يس ، هّن ورب، رئ ب ث المجلس إدارة  فيلي ز قطر للم يم مرآ ة تنظ  هيئ
ذي،   سها التنفي رار   QNB Capital ورئي س بق ال    هاتأسي ي مرآز قطر للم رر  ، ف ى المؤسسات   مك ه إل ًا دعوت

ى      ال التنظيمينظام  ال االستفادة من     إلى ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي     القطرية دخول إل  عالي الجودة لل
  . الذي يشهد ازدهارًا آبيرًاسوق الخدمات المالية القطرية

  
يم     تأسيس  مسؤولية   هيئة تنظيم مرآز قطر للمال    أوليت  : "ثوربقال السيد   و ة ذات     هيئة ُتعنى بتنظ خدمات مالي

  .ي الستقطاب مؤسسات مالية عالية الجودة من جميع أنحاء العالممستوى عالم
  
ة    وبخاصة في، في هذا المجال   حتى اآلن  أحرزناه بالتقدم الذي    ونحن سعداء " ق بالمؤسسات العالمي  إال ، ما يتعل
ي دول   ف آائنةمؤسسات  استقطاب مؤسسات قطرية و   بمكان  نفسها  نرى أنه من األهمية     على جبهة أخرى،     ،أننا
  .المتزايدة للمشارآين المحليين القدرةالجودة ولضمان استفادة قطر من لس التعاون الخليجي، مج
  
 نرحب بها ترحيبًا شرآةو، ستكون من الشرآات الهامة الكائنة في قطر QNB Capitalمن الواضح أن و"

، في مرآز قطر للمالا أعماله الشرآة مزاولةقرار ويعّزز . القطاع المصرفي االستثماري في البالدآبيرًا في 
يمكننا أن نستقطب أهم ، من خالل تنظيم الخدمات المالية على أساس المعايير العالمية ناالقائلة بأنرؤيتنا 

 ."المؤسسات المالية إلى قطر
 
 

###  
 
  
  

  : بـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
 
 فريق عمل العالقات العامة 

 +974 495 6747: هاتف
 +974 483 0894: فاآس

  com.qfcra@news : البريد االلكتروني



 

  
 

  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
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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
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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