
 

Uهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعقد ندوة حول دليل قواعد مزاولة األعمال 
 

 
 

للنشر الفوري 
 
 

  2009يونيو  14في الدوحة، 
 

أطلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال األمس، أول ندوة ضمن سلسلة من الندوات حول متطلبات دليل قواعد 
 .للمال مزاولة األعمال للشركات التي تزاول أعمالها في مركز قطر

 
تهدف هذه الندوات إلى مساعدة الشركات على فهم متطلبات دليل قواعد مزاولة األعمال بشكل أفضل من أجل 

حضر الندوة عدد من . أن تتوافق ممارسات الشركة، وسياساتها، واجراءاتها بالكامل مع تلك المتطلبات
االمتثال ووظائف التعاطي  ؤولومركز قطر للمال وباألخص مس أصحاب المراكز العالية يمثلون شركات

 .المباشر مع العمالء
 

فئات العمالء : بحثت الندوة األولية في مجموعة من المواضيع تتعلق بدليل قواعد مزاولة األعمال بما فيها
وتصنيف العميل؛ األشخاص العاملون بالنيابة عن الشركات المخولة ومسؤولية الشركات المخولة؛ تضارب 

 .، الترقيات المالية، وشكاوى العمالءالمصالح والدوافع
 

 هالوقد تخّل مايكل ليسير، وهو مدير تنفيذي في دائرة اإلشراف،افُتتحت الندوة بكلمة رسمية ألقاها السيد 
، مدير مسؤول في دائرة اإلشراف، والسيد رزاق بوسري، مدير رئيسي السيد غلين ماكي عروضات قدمها

. رثي، مدير رئيسي، دائرة اإلشرافشانكار غاريباالسيد ، ودائرة التخويل معاون في
   

أنا مسرور للنجاح "التنفيذي ،  هارئيسو هيئة تنظيم مركز قطر للمال إدارةقال فيليب ثورب، رئيس مجلس 
نحن ملتزمون في هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأمين فرص لمساعدة الشركات . الذي حققته هذه الندوة اليوم

 ."ها في مركز قطر للمال وضمان حصول شركات خدمة العمالء على أفضل خدمة ممكنةالتي تزاول أعمال
 

ستعالج مواضيع مختلفة مثل مزاولة األعمال االستثمارية، والمنتجات لمزيد من الندوات خالل السنة وستنعقد ا
 .المعبأة، وااللغاءات
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 للماللمحة عن مركز قطر 

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

هدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المركز ب
يعمل مركز قطر للمال . قةالمشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنط

تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
. 2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

 
لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

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

وتملك .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه. للمال
ألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات وا

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم . الضرورة
. وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 
لمحة عن هيئة مركز قطر للمال 

وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته ول قانونًا عن تطوير مركزهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤ
والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

 للمزيد من المعلومات، 1T. طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراكة
1T0: موقع االلكتروني التاليُيرجى زيارة الTUwww.qfc.com.qa U0T1T  

 
لمحة عن قطر 

، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا كبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 
ي مجلس األمن الدولي التابع ودولة قطر هي حاليًا عضو ف. األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة

ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أكبر . لألمم المتحدة
مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 

. االقتصادي
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