
 

  
  UBS AG "يو بي أس أي جي"هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخّول شرآة 

  
    للنشر الفوري

  
  

        2008يوليو  29 في ،الدوحة
  

، إحدى أهم الموسسات UBS AGمنحت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخويًال إلى شرآة يو بي أس أي جي 
وأعطيت شرآة يو بي أس أي جي رخصة . للمال بمزاولة األعمال المنظمة في مرآز قطر  المالية في العالم،

  .087مرآز قطر للمال رقم 
  

في ترحيبه بانضمام شرآة يو بي أس أي جي إلى مرآز قطر للمال، عّلق السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس 
  : إدارة الهيئة ورئيسها التنفيذي قائًال

  
من . بها في مرآز قطر للماليسّرنا أن نرى تتمة مراحل تخويل شرآة يو بي أس أي جي وأن نرحب "

  ."المؤآد أن خبرة شرآة يو بي أس الواسعة ومؤهالتها القوية ستأتي بقيمة مضافة إلى السوق القطرية
  

  : وأضاف السيد ثورب
 

شهدنا شهرًا حافًال بالتراخيص والتخويالت التي منحتها هيئة تنظيم مرآز قطر للمال إلى شرآات مالية " 
إن عوامل عديدة مثل إعالن سمّو األمير رؤية .  ملحوظًا في عدة طلبات هامة أخرىعديدة آما شهدنا تقدمًا

 والتطورات االقتصادية والمالية التي ستنتج عنها، وخطة الدولة في إنشاء هيئة تنظيمية 2030قطر الوطنية 
ورصة نيويورك موحدة في قطر، باإلضافة إلى االتفاق المعلن حديثًا بين سوق الدوحة لألوراق المالية وب

ونتوقع رؤية . ويورونكست، تشكل جميعها مبادرات تبشر المجتمع المالي العالمي بالفرص المتاحة في قطر
  ".المزيد من االهتمام من قبل الشرآات العالمية وفرصًا متزايدة للشرآات والمهنيين القطريين

  
ز قطر للمال، علق السيد أليكس في تعليقه على تخويل شرآة يو بي أس أي جي من قبل هيئة تنظيم مرآ

سيتويل رئيس مجلس إدارة مجموعة يو بي أس أوروبا، الشرق األوسط وإفريقيا ورئيسها التنفيذي -ويلموت
  : قائًال

 
إن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي من أهم األسواق الواردة في خطة توسعنا ويسرنا الحصول على "

لدينا أربعون سنة من الخبرة في المنطقة . اولة األعمال في مرآز قطر للمالهيئة التنظيم بمزتخويل من قبل 
وتأسيس فرع لنا في مرآز قطر للمال هو إثبات لتعهدنا الطويل األمد في هذه السوق الشديدة النشاط والبالغة 

  ." األهمية
  
 يو بي أس فحسب ولكنها لن تعمل هذه الخطوة على تقريبنا من زبائننا من أجل تزويدهم بخدمات ومنتوجات" 

  ".ستقوي أيضًا استراتيجيتنا في ترسيخ بصمتنا في الشرق األوسط
  

 
###  

  



 

  
  : 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 . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
يعمل مرآز قطر للمال . متنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقةالمشارآة في سوق الخدمات المالية ال

تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه
  .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(إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك .  تقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منه. للمال
من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الهيئة سلسلة آبيرة 

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

  
  اللمحة عن هيئة مرآز قطر للم

  
وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته 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، . رطويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قط 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 . قضائية مستقلةاألولى في قطر وعلى قيام سلطة 

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

  .االقتصادي
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