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 على أنظمة التمويل اإلسالميحات جديدة قترمهيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر 
 

 :2102 أكتوبر 10الدوحة، قطر، 
 

حول أنظمة التمويل اإلسالمي في تتضمن مقترحات  اليوم ورقة تشاوريةمركز قطر للمال  هيئة تنظيمأصدرت 
 .المركز

 
 نوافذ التمويل اإلسالمي في مركز قطر للمالعلى  ترحةقالمالتعديالت : 3/2102ورقة التشاور رقم 

 
قواعد التمويل اإلسالمي بما بتعديل  هامقترحات على المالحظات حولهيئة التنظيم صول هدف ورقة التشاور إلى حت

تعني هذه و. يمنع الشركات المصرح لها من مزاولة أعمال التمويل اإلسالمي من خالل تشغيل نافذة إسالمية
كانت   يمكن يأ  شركة مصرح لها أن تقدم نسسها على أنها تزاول ايأعمال المالية اإلسالمية إال إذاالمقترحات بأنه ال

وتكون معنية بهذه المقترحات الشركات المصرح لها التي يتضمن . تملك تصريحاً بأنها مؤسسة مالية إسالمية
 .الشركات الراغبة في ذلكايأعمال المالية اإلسالمية أو  ممارسةب التصريح الممنوح لها تخويالً 

 
 . 1121نوفمبر  21حتى تاريخ تستمر مدة التشاور 

 
 لكتروني لهيئة تنظيم مركزالتشاور والتساصيل حول كيسية تقديم المالحظات على الموقع اإل ةطالع على ورقاإليمكن 

 :أو ، www.qfcra.com قطر للمال
 

 (.التعديالت المقترحة على نوافذ التمويل اإلسالمي في مركز قطر للمال)طالع على ورقة التشاور لإل هنا اضغط
 .طالع على الملحقلإل هنااضغط و
 

 
 

 ---انتهى---

http://www.qfcra.com/
http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_121001-01_Revised_DraftCP_IslamicFinance__2_.pdf
http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_121001-01_app_ISFI_amendmentsVCD.pdf
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –السيدة فالير  ورد 

 +974 4494 6776: هاتف
 +974 4494 4994: فاكس

 v.ward@qfcra.com االلكترونيبريد ال
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
. لقانون مركز قطر للمال( 8)إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهيئة سلسلة .  كات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منهتقوم الهيئة بتنظيم الشر
هيئة تنظيم وتقوم . كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات وايأفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة

عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في  بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتهامركز قطر للمال 
 www.qfcra.com   :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .مراكز مالية بارزة أخرى

 
 

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

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

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب . قانونية وبنية أعمال من الدرجة ايأولى لكافة الشركات العاملة فيه ويوّفر بنية
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز    .5002مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)قانون مركز قطر للمال رقم 

هي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات و. قطر للمال وتشغيله وإدارته المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
طويلة ايأمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالية

 www.qfc.com.qa  :للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي. متبادلة مع قطر
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