
 

   
 

 

للمال   قطر  مركز  تنظيم  لتسريع  توّسع  هيئة  مايكروسوفت  مع  شراكتها 

 ل الرقميرحلة التحوّ 

حلول مايكروسوفت للذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وتحليل البيانات  تتبنى هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 لتعزيز أنظمة األعمال 

قطر   شركة    –   2022فبراير    20  –الدوحة،  مع  القائمة  الشراكة  توسيع  إلى  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  بادرت 

مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت،    مايكروسوفت، سعياً إلى تعزيز أهدافها الرامية إلى تحقيق التحّول الرقمي، وقامت بتوقيع

ة بغرض تحسين أداء العمليات وتعزيز الكفاءة تهدف من خاللها إلى االستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية المتقدم

 . 2020وخفض التكاليف، هذا وقد سبق لهيئة التنظيم أن تبنّت خدمات مايكروسوفت السحابية في العام 

ويُشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي الجهة الرقابية المسؤولة عن الحفاظ على تطبيق الفعالية والشفافية والنزاهة  

قطر للمال، وهو مركز المال واألعمال المتخصص القائم في دولة قطر. كما تؤدي هيئة التنظيم دوراً رئيسياً في في مركز  

تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل هيئة التنظيم مع مايكروسوفت على وضع خارطة  

ناعي وتحليل البيانات الستخالص المعلومات والقراءات القابلة  طريق لالستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء االصط

الذكاء   على  المعتمد  البيانات  فى  والتنقيب  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  المستخرجة  التحليالت  خالل  من  للتنفيذ 

 شات بوت( وغيرها.  المتحدث اآللي )(، وRPAاالصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية )

أحدث تقنيات وحلول مايكروسوفت المبتكرة، كما  خاللها  عرض  تفي جلسات توعوية  في هذا اإلطار    نوسيشارك الطرفا 

 .تعزيز المهاراتالوطني لقطر الهيئة في برنامج مايكروسوفت  سيتم تسجيل موظفي

من االستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية والتقنيات الحديثة المتقدمة    التنظيم  إلى تمكين هيئة  هذه الخطوةهدف  تو

والحماية المالية للعمالء  تعزيز التوعيةوم لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على االستقرار المالي والحّد من مخاطر النظ

 والمستثمرين. 

هيئة  المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي للعمليات لدىعلّقت السيدة فاطمة عبدالرحمن ، وبهذه المناسبة

من تقديم خدمات   2020عام  الإلى سحابة مايكروسوفت في    استطعنا من خالل االنتقال"   ، قائلةً:تنظيم مركز قطر للمال

تكنولوجيا المعلومات لدينا  ل  يةتشغيلالتكاليف  الوفي أي وقت، مع خفض    في العالم  من أي مكانعند الطلب  سريعة وآمنة  

لالستفادة من اإلمكانيات    هذه الشراكة  مع مايكروسوفت وتوسيع نطاق  ةشراكال"يسّرنا تعزيز    أضافت٪". و60بأكثر من  

تحسين والقرارات ووضع الخطط  التخاذ    شكل أساساً بالنسبة إلينااستخراج القراءات الذكية والعملية التي ستفي    السحابية

 . خدمات" التقديم  سبل حويلعمليات وتال

، مما يزيد حاجة يوميًا تسارعاً في نمو البيانات  نشهد" فصّرحت من جهتها:    النا خلف، المدير العام لمايكرسوفت قطرأما  

البيانات قادة األعمال على رفع كفاءة العمليات من جهة،   الشركات إلى حلول موثوقة وآمنة لمعالجتها، اذ يساعد تحليل 

وتحسين عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. ونحن في مايكروسوفت، يسّرنا أن نوّسع شراكتنا مع هيئة تنظيم مركز قطر 

لتطوير قطاع الخدمات استخراج القراءات الذكية  في  ات السحابية المتقدمة مثل الذكاء االصطناعي  للمال لالستفادة من التقني

 . " المالية في قطر

التي  جديدة في دولة قطر،  ال سحابية  البيانات  الوتأتي شراكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مايكروسوفت قبيل إطالق منطقة مركز  

إلى  ،  للمؤسسات  ستقّدم خدمات سحابية متقدمة  ً خدمات  باإلضافة  البيانات محليا   ية، األمن الحماية  مستويات عالية من  تقديم  و  تخزين 

 .الخدمات الماليةإلى المعايير الرقابية العالمية المطبقة في قطاع متثال االو

 - النهاية-

 



 

   
 

 نبذة عن مايكروسوفت:    
على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل   MSFT" (@Microsoft" تعمل شركة مايكروسوفت )المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز

 عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه األرض من تحقيق المزيد.
 

 لمزيد من المعلومات )للجهات الصحفية فقط(: 
 جوانا أسطه، مايكروسوفت الشرق االوسط  

joanaosta@microsoft.com 
 

 كريستيان سالم، ستاليون للتواصل 
Christiane@stallionadv.com 

 

 

 للمال لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر 

( من قانون مركز قطر للمال. تتولّى هيئة التنظيم  8بموجب المادة رقم )  2005إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقّل تأّسس في العام  

الرقابية الخاصة  الرقابة على الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصالحية  

وفقاً لمعايير قانونية عالمية،  هيئة التنظيم أعمالها الرقابية  وتمارس  بالتصريح للشركات واألفراد واإلشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة.  

زيارة الموقع اإللكتروني التالي:   تّمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية. لمزيد من المعلومات يُرجى  

 www.qfcra.com 

 لمزيد من المعلومات واالتصال )هيئة التنظيم(:

 رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 +974 4495 6828هاتف: 

 orporatecomms@QFCRA.COMc :البريد االلكتروني 
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