
 

                                                         

 

  ا  إلكترونيالتنظيمية رفع البيانات  آليةق هيئة تنظيم مركز قطر للمال تطب  

 

أعلنت هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال عن التطبٌق الناجح للمنصة االلكترونٌة : 3122يونيو  5الدوحة، قطر 

مركز تقدٌم مستنداتها التنظٌمٌة إلكترونٌاً، بما فً ذلك التقارٌر التٌح للشركات المخولة فً تالتً ولرفع البٌانات، 

 . اعتماد األفراد اإلحترازٌة وطلبات

 

ً الربع األول من هذا الجدٌد من قبل فرٌق عمل هٌئة التنظٌم وتم اختباره بنجاح فااللكترونً تم تطوٌر النظام 

تمكنت  خالل شهر ماٌو، بحٌث استمّر لمنصة اإللكترونٌة فً األول من أبرٌل  وجرى اإلطالق الرسمً لو. العام

وفً المستقبل، ستبادر هٌئة التنظٌم . منفصل بنجاحلكترونً إتقرٌر  033أكثر من مخّولة من تقدٌم  شركة 85

 .التقارٌر اإلحترازٌة وطلبات اعتماد األفراد إلكترونٌاً  بتقدٌمكافة الشركات  إلزامإلى 

 

 :علّق السٌد فٌلٌب ثورب، رئٌس مجلس اإلدارة والرئٌس التنفٌذي لهٌئة التنظٌم قائالا و

تسهم المنصة االلكترونٌة لرفع البٌانات فً تعزٌز فعالٌة الضوابط التنظٌمٌة وجمع البٌانات، وتزٌل عبءًا "

وقطر فً صدارة أفضل وهذه خطوة مهمة أخرى تضمن بقاء مركز قطر للمال . إدارًٌا ملحوظًا عن الشركات

 ".الممارسات التنظٌمٌة

 

فقال السٌد عماد منصور، رئٌس مجلس . الشركات المسجلة فً المركز وقد لقٌت المنصة الجدٌدة ترحٌباً من قبل

 :إدارة بنك قطر األول لالستثمار

عملٌة حٌث أنها سّهلت  ٌجًٌا مهمًا حققته هٌئة التنظٌم،تعتبر المنصة االلكترونٌة لرفع البٌانات تطورًا استرات"

نحن نتطلع إلى استمرار العمل مع هٌئة التنظٌم على المزٌد . بصورة ملحوظةتقارٌر التنظٌمٌة واإلمتثال التقدٌم 

 ".من التطورات اإلستراتٌجٌة 

 

مبادرات ستعمل هٌئة التنظٌم على من الالمنصة اإللكترونٌة لرفع المستندات التنظٌمٌة جزءاً من مجموعة  تشكل

 .، مما سٌسّهل االمتٌاز فً سٌر األعمالمقبلةتطبٌقها فً األشهر االثنً عشرة ال

 

  



 

                                                         

 
 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6838: هاتف

 +975 583 4895: فاكس
  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون مركز قطر ( 5)إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهيئة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةسلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

يع المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشج
يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
    .5338مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 
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