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ع أن                اقتصاد قطر في التوسع      يأخذ ل، ومن المتوق ا مثي سبق له م ي ى بنسبة ل سنوات           يبق ي ال سار ف ذا الم ى ه  عل
الي، . المنتجات والخدمات المالية  طبيعة الحال إلى تزايد الحاجة إلى       ب االقتصادي   ى النمو أّدو. القادمة  قامت   بالت

ة قطر، تجابةحكوم ا اس ذه الحاجة و منه ى ه ًا إل ن أن تؤدي إدراآ ذي يمك دور ال ا لل ي منه ة ف ه الخدمات المالي
ال     نويع االقتصادي، بإنشاء    تشجيع الت  ام    مرآز قطر للم د . 2005 ع ذا ا    استقطب  وق ز  ه ة   مؤسسات ما لمرآ لي

ة  وذات خبرة مرموقةسلطة قضائية    و  من القوانين الحديثة   ذات مستوى عالمي من خالل مجموعة      ة  و،  عالي هيئ
ادىء  قائم إلى نظام  وتعتمد أفضل الممارسات مستندة  تنظيمية معترف بها عالمياً    ى المب ة    عل ة وداعم ة قوي   وبيئ

سه،    . لألعمال والخدمات  مّ  وفي الوقت نف ة ف          سيتأس   ت ة قطر لألسواق المالي ام     هيئ يم قطاع    2006ي الع  لتنظ
  . الماليةاألوراق

  
ي قطر                      بناء على  ة ف ة الفاعل ى ضمان أن آل المؤسسات المالي  هذه االنجازات الحديثة، يجري العمل اآلن عل

ة        ايير عالمي ة الجودة وبمع ة عالي ة وقانوني ة خدمات مالي ي بيئ ه قطر   . تعمل ف دف، تتج ذا اله ق ه   نحوولتحقي
ة  يم مالي ة تنظ ة وتأسيس هيئ ىمتكامل شرف عل دة ت ع الخدمات المصرفية،موح ك و  جمي أمين، تل ة بالت المتعلق

دة         وستضم .، إضافة إلى الخدمات المالية األخرى      المالية، وإدارة األصول   واألوراق ة الجدي ة التنظيمي  هذه الهيئ
ي مصرف      قسم اإلشراف المصرفي الموارد البشرية الموزعة حاليًا بين   ستهلك المصرفية ف ووحدة خدمات الم

الي . للمالهيئة قطر لألسواق المالية، وهيئة تنظيم مرآز قطر        بين  قطر المرآزي، و   دة،   فتنشأ بالت  مؤسسة واح
  .في الوقت المناسب، مجموعة من القواعد ذات مستوى عال تطبق على جميع المؤسسات الماليةتوضع، و
  

ادرة   ع قطر      ،بهذه المب ة  نزعة  تّتب ات  لتكام نحو   تتجه     عالمي يم مختلف     هيئ صلة   تنظ شطة والمنتجات المت  األن
د      . بالخدمات المالية  ة فوائ رة وتتوقع الحكومة القطري ذه الخطوة   آبي ا في ، من ه درة      بم ر وق فافية أآب ا ش أوسع  ه

ر    باإلضافة إلى،على الرؤية المسبقة في ظل نطاق مؤسسي مبّسط        ة أآب ق عمل    حشد  من خالل   فعالي من  فري
وين صور   ، والقدرة على    اختصاصيي التنظيم النادرين   املة عن المؤس      تك ي        ة ش ة ف ة الفاعل  مجاالت سات المالي

  ). المالية، إلخمصرفية، والتأمين، وتداول األوراقمثل األعمال ال( ةالماليلفة من األنشطة مخت
  

. تهلكين على حد سواء ة والمسلي ينبغي أن تحظى بثقة سوق الخدمات الما  ةمن المعروف أن أي هيئة تنظيم مالي      
ة        ،لذلك يم القطري ة التنظ اً      ستكون هيئ ستقلة تمام دة م راء          و،   الجدي ديرها مجلس إدارة مؤلف من خب  قطريين   ي

سنة  ومن المتوقع تعيين .  الخدمات المالية   في مجال تنظيم   ودوليين، ة ال ذي من   مجلس إدارة مؤقت مع نهاي ، وال
ا  ةداراإل فريق    سريعاً شأنه أن يعّين   ا    .العلي د ساهمت           أم ًا، فق ة حالي ات التنظيم القائم ي ا   هيئ ضمام   ف عدد من    ن

ى     ة التكامل   الموظفين إل وّظفي          . عملي ل آل م ع أن ينتق يم            ومن المتوق ة التنظ ى هيئ ة إل ة القائم ات التظيمي  الهيئ
  . 2008الجديدة في بداية العام 

  
ة     تمر في السماح للمؤسسات العالمية       مجموعة مشترآة من القواعد العالية الجودة سيس       اعتمادإن   ي بيئ بالعمل ف

درات     من تطور إدارة ال     أيضاً يسّرعس  آما . بالنسبة إليها   االمتثال  آلفة حد بذلك من  ة في تنظيمية مألوف  مخاطر وق
ي           متثال  اال سة ف ز المناف ا بينه    بين المؤسسات القطرية مما يؤدي إلى تعزي اً  ،ام ة       محلي .  وفي األسواق الخارجي

  .  في توجيه المؤسسات نحو هذا الهدف فعاًالدورًا هيئة التنظيم الجديدة وستؤدي



 

  
رة أطول إلعطاء                 ى مدى فت ه عل سيتم تحقيق د ف لمؤسسات  اأما هدف االتجاه نحو مجموعة مشترآة من القواع

د    ة الجدي ايير التنظيمي ع المع أقلم م ى الت اج إل ي تحت افي ة الت ت الك ل الوق ن أج اءم ةإرس وارد، واألنظم ،  الم
ام      اومن المتوقع أن تنتهي عملية انتقال       . والتوجيهات بالشكل المناسب   ويمكن  . 2010لمؤسسات المالية في الع

 أنها تمتثل للنظام الجديد ضمن  لقيام بها طالماا تكون مخّولة ة أن تستمر في مزاولة أنشطة  للمؤسسات المرخص 
ة          نظا إرساءوإلى حين   . يةفترة االنتقال ال ستمر المؤسسات التنظيمي ات     م ترخيص جديد، ت ي الطلب ي تلّق ة ف القائم

  .ر فيهاوالنظ
  

د،       جديد، وصلب   قطاع خدمات مالية   إنشاءإن التزام قطر ب    ة        و، ومنّظم بشكل جي ؤمن خدمات ومنتجات نوعي ي
وّ      التحديات التي قد    لمواجهة التامة البالد   جهوزية، يضمن    وعالمياً ليًامح ع نم صادها واستمرار     ا  تعترضها م قت

  .في المنطقة ةتطّور السوق المالي
  

  اقتباسات
  

ي   : "قائالعلى هذه الخطوة عّلق سعادة وزير المال، يوسف حسين آمال،        ادرة الت ى  تهدف إن هذه المب شاء  إل  إن
في  القطاع المالي في قطر، تجّسد التزام الحكومة         مجمل أنشطة قانونية تعتمد أفضل الممارسات ل    بيئة تنظيمية و  

  في جوهر   جذرياً  لهذا العمل، ونتوقع أن نرى تغّيراً      حّمسون جداً تنحن م . تطوير صناعة خدمات مالية مزدهرة    
  ". هامًا إقليميًا ماليًايجعل البالد محورًاس مّما، في المستقبل القريبفي قطر وتطّوره القطاع المالي 

  
    

 
### 
 

 للماللمحة عن مرآز قطر 
  

تم إنشاء . رآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مرآز قطر للمال هو م
المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 

ل يعمل مرآز قطر للما. المشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة
تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه

  .2005 مايو 1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(مرآز قطر للمال بموجب قانون مرآز قطر للمال رقم 
  

  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال
 

لقانون مرآز قطر ) 8(طر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم إن هيئة تنظيم مرآز ق
وتملك .  تقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منه. للمال

وتأديبها عند الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها 
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة

  .وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى
  



 

  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال
  

وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته مرآزهيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير 
والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة
  qa.com.qfc.www: ليُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التا

  
  لمحة عن قطر

  
، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 

 التابع ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي. األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة
ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر . لألمم المتحدة

مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 
  .االقتصادي

  
  :روني التاليللمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكت

com.qfcra.www 


