
       

 

 

 

 التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال وغرفة قطر

تجارة  وقّعت كّل من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وغرفة .الدوحة، قطر – 2019فبراير  9 السبت
ات بين الجهتين. وقد تّم التوقيع بين السيد مايكل ج. قطر على مذكرة تفاهم حول تبادل المعلوم وصناعة

حفل الخالل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، 

  .في مقّر الغرفة 2019فبراير  7جرى يوم الخميس الذي 
 

والمساعدة التعاون ما بين هيئة التنظيم وغرفة قطر  مبادراتر العمل الذي ينّظم ل هذه المذكرة إطاوتشكّ 
المتبادلة في المشاريع ذات المصلحة المشتركة. وستتعاون الجهتان في تبادل المعلومات التي من شأنها 

 .والقطاع الخاص تعزيز دورهما في خدمة االقتصاد الوطني
 
مع  العملنطاق  وتوسيع وقال إّن "هيئة التنظيم تحرص على تطويرهذه المبادرة برّحب السيد راين و

 .من أجل تحقيق األهداف المشتركة" معها مختلف الجهات القطرية والتعاون
 

كما أعرب السيد الشرقي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة وقال "يسعدنا التعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر 
وتقديم منصة تنافسية تشّجع الشركات في الدولة عزيز بيئة األعمال للمال التي تؤدي دوراً أساسياً في ت

 على التوّسع للعمل في قطر".
 

في االقتصاد القطري،  مؤثرتينوأضاف إن هذه االتفاقية تشّكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جهتين 
 مصلحة االقتصاد الوطنين يصّب في مع اإلشارة إلى أن تبادل المعلومات ما بين الجهتين من شأنه أ

 .والقطاع الخاص
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 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:

 رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية –ريتشمان السيدة بتسي 
 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
 

 النشر ورئيس قسم االعالم  –صالح  نائل
 غرفة قطر

 +974 4455 5803هاتف: 
  +974 5580 0563جوال: 

 nael@qcci.org البريد االلكتروني: 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للماللمحة عن 
( من قانون مركز 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك 
فراد واإلشراف عليها هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات واأل

وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وتمارس ومعاقبتها عند الضرورة. 
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة  عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

 www.qfcra.com   الموقع اإللكتروني التالي:
 

 

 غرفة قطرلمحة عن 

 

تعد غرفة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يرجع تاريخ 
 م، وتهدف إلى تنظيم األعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص.1963تأسسيها لعام 

الغرفة مجتمع األعمال في قطر من خالل الخدمات التي تقدمها، ومن خالل تسليط الضوء على  وتدعم

 .فرص األعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر

كما تعمل على دعم وتطوير االقتصاد وإنتاجيته وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر لألعمال المحلية 

تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنّوع والمساعدة على جذب االستثمارات و، واألجنبية على حد سواء

للمزيد من  بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي لألعمال.، واألجنبية
 ww.qatarchamber.comw   المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
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