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هيئة تنظيم مركز قطر للمال تطلب التعليق على مقترحات لتطوير نظام إدارة 
  األصول الخاص بمركز قطر للمال 

 
 

 2010مارس  15الدوحة، قطر، 

 
نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال طرحاً استشارياً تطلب فيه التعليق على مجموعة من االقتراحات تهدف إلى 

األساسي  محورال ليصبحار الجماعية الخاص بمركز قطر للمال وتطوير المركز توسيع نظام صناديق االستثم
. إلدارة األصول في المنطقة

 
 :تشمل االقتراحات ما يلي

 
  السماح للشركات المخولة بتشغيل صناديق أجنبية؛ أ

 
 . لألفراد المسجلة في مركز قطر للمال يةصناديق االستثمارلوضع نظام ل ب
 
 لصناديق األجنبية للعمالء األفراد؛ السماح بتسويق ا ج

 
قيام البالجماعي الخاص بمركز قطر للمال  السماح للجهة المستقلة أو األمين على صندوق االستثمار د

 .هذا الصندوقببعض الوظائف االدارية الخاصة ب
 

داد مسودات هيئة التنظيم في ادخال مزيد من التحسينات عليها واعيساعد التعليق على هذه المقترحات إن 
 . 2010منتصف العام  دات القواعد للتعليقات العامة فيوتتوقع الهيئة نشر مسو. القواعد

 
.  2010أبريل  22تمتد فترة االستشارة وتلقي المقترحات حتى 

 
يمكن االطالع على الطرح االستشاري والتفاصيل الخاصة بتقديم التعليقات من خالل الدخول إلى موقع هيئة 

 : مبين أدناهالتنظيم ال
 
http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_6861.pdf 
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 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
قسم العالقات العامة  - السيدة ندى مغربل

 +974 495 6747: هاتف
 +974 483 0894: فاكس

 Un.mogharbel@qfcra.comU   البريد االلكتروني
    

 
 

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

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

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

 
 

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

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

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم . وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
 قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز هيئة مركز   .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(

والشركات الكبرى المتعددة  وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية. قطر للمال وتشغيله وإدارته
لمعلومات، للمزيد من . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  :ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي
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