
 

 

 

 
 
 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر اقتراحاً لتعزيز إطار العمل اإلحترازي
 للمصارف اإلسالمية التابعة لمركز قطر للمال

 
 ثانية  استشاريةورقة إصدار 
 قواعد مزاولة األعمال بتعديل

 
 
 

 يزن المتتراات الااصة تتززتشمال استشاريتينأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقتين : 2015سبتمبر   21قطر،الدوحة، 
 .2007إطار الزمل اإلاترازي للمصارف اإلسالمية وقواعد مزاولة األعمال لزام 

 
ية ترازااإلاول مسودة التواعد الجمهور والتطاع تتديم مالاظات  هدف الورقتان إلى االستشارة الزامة. فتستدعي الورقة األولىتو
ركز قطر المطتتة في ملى تاتيق التوافق تين التواعد عهيئة التنظيم  الااصة تالمصارف اإلسالمية، وذلك في سياق عمل جديدةال

 إلسالميا المصرفيطار الزمل إتاإلضافة إلى مجلس الادمات المالية اإلسالمية الصادرة اديثاً عن والمزايير الرقاتية الدولية للمال 
 مصرف قطر المركزي.التائم في 

 
 هي و قواعد مزاولة األعمالمن  مالاظات اول مسودة التواعد التي من شأنها تزديل ثالث نواح  التستدعي تتديم فالورقة الثانية أما 

 .منازعات الزمالءتسوية ترنامج إعادة تصنيف الزمالء، ووتزريف الزميل التجاري، 
 

ر الرقاتية أعلى المزاييالدائم إلى استمرار مركز قطر للمال في تطتيق هيئة التنظيم وتأتي هذه التزديالت المتتراة في إطار سزي 
مركز تجاري ومالي رائد في موقع مركز قطر للمال ك والافاظ عليها مع االستمرار في تطويرادمات المالية في قطاع الدولية 

 الشرق األوسط.
 

التشاور ومسودة ، كما أنه يمكن االطالع على ورقتي 2015نوفمتر  1تنتهي في  االستشارة الزامةشارة إلى أن فترة وتجدر اإل
 .www.qfcra.comالتواعد على الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 
 
 

  

http://www.qfcra.com/


 

 

 

 
 
 
 

 :بـ لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –السيدة تتسي ريتشمان 

 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالتريد االلكتروني 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لتانون مركز قطر للمال. تتوم الهيئة تتنظيم 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستتل تم تأسيسه تموجب المادة رقم )

الشركات التي تتّدم الادمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه.  وتملك الهيئة سلسلة كتيرة من السلطات التنظيمية تتاويل 
ة عالمية، تالتنظيم وفتاً لمزايير قانونيهيئة تنظيم مركز قطر للمال وتتوم فراد واإلشراف عليها وتأديتها عند الضرورة. الشركات واأل

للمزيد من المزلومات ُيرجى زيارة الموقع  تمت صياغتها عن قرب وفتاً لنماذج التوانين المزتمدة في مراكز مالية تارزة أارى.
 www.qfcra.com   اإللكتروني التالي:

 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت تتأسيسه اكومة قطر ومتّره الدواة. تم إنشاء المركز تهدف اجتذاب 

يع المشاركة في سوق الادمات المالية المتنامية مؤسسات الادمات المالية الزالمية وأهم الشركات المتزددة الجنسيات وتهدف تشج
في قطر وفي أجزاء أارى من المنطتة. يزمل مركز قطر للمال وفتاً لمزايير عالمية ويوّفر تنية قانونية وتنية أعمال من الدرجة 

لدولة قطر وقد تدأ أعماله ( 7األولى لكافة الشركات الزاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال تموجب قانون مركز قطر للمال رقم )
 .2005مايو  1في 

 
 
 
 

 -انتهى-
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