هيئة تنظيم مركز قطر للمال توقع  21مذكرة تفاهم ضمن إطار
قانون االتحاد األوروبي حول شركات إدارة صناديق االستثمار البديلة
توفير فرص جديدة لشركات إدارة األصول العاملة في مركز قطر للمال

الدوحة ،قطر ،الثالثاء  4سبتمبر 2018
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إنجازها توقيع  21مذكرة تفاهم مع الجهات الرقابية ال ُمشرفة على أسواق األوراق
المالية في االتحاد األوروبي .وقد ت ّم تنسيق مذكرات التفاهم من قبل هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية على إثر
قيامها بمراجعة إطار العمل القانوني والرقابي لمركز قطر للمال ،واعتمادها هيئة التنظيم نظيرا في مذكرات التفاهم.
وقد تم التوقيع على مذكرات التفاهم بين هيئة التنظيم والجهات الرقابية المالية في ك ّل من فرنسا ،وبريطانيا ،وهولندا،
وإيرلندا ،والبرتغال ،ولوكسمبورغ ،وقبرص ،والسويد ،والدنمارك ،والنروج ،وإيسلندا ،وليشتنشتاين ،ومالطا ،وليتوانيا،
واليونان ،وبولندا ،وإستونيا ،والتفيا ،وسلوفاكيا ،وبلغاريا ،والنمسا.
وتتيح هذه االتفاقيات الفرصة لشركات إدارة الصناديق العاملة في مركز قطر للمال بإدارة وتسويق عدد من الصناديق مثل
والتحوط إلى المستثمرين المحترفين في ما يُتيح فرصا ملحوظة لشركات إدارة
الصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة
ّ
األصول في المركز.
بهذه المناسبة ،قال السيد مايكل راين ،الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم" :تش ّكل شبكة االتفاقيات التي عقدتها هيئة التنظيم
اعترافا بمركز قطر للمال كمركز مالي عالمي رائد ،كما تنشئ منصة لشركات إدارة الصناديق الجديدة والقائمة في المركز
للدخول إلى أسواق جديدة والوصول إلى عدد كبير من المستثمرين".
وتستضيف هيئة مركز قطر للمال طاولة مستديرة ستبحث في خاللها مع شركات إدارة االستثمار في المركز الفرص التي
ستتوفّر لها على إثر توقيع هذه االتفاقيات ،وذلك يوم الثالثاء  11سبتمبر.
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هيئة تنظيم مركز قطر للمال
إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم ( )8من قانون مركز قطر للمال .تقوم
الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه .وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من
السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات واألفراد واإلشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة .وتمارس هيئة التنظيم أعمالها
الرقابية وفقا ً لمعايير قانونية عالمية ،تمت صياغتها عن قرب وفقا ً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التاليwww.qfcra.com :

