
 

                                                         

 في المركز التنفيذ ةبيان سياس تصدرهيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 

 :1199ديسمبر   91 الدوحة، قطر،

التي الذي يشمل السياسات واآلليات واإلجراءات مال اليوم بيان سياسة التنفيذ مركز قطر لل هيئة تنظيمأصدرت 

 .سلطاتها التنفيذية استخدامهالدى  ستعتمدها

 

المنشأة في مركز قطر تعمل بموجبه الشركات ووقد أنشأت هيئة التنظيم نظاماً رقابياً فعاالً مبنياً على المبادئ 

تنفيذ بأهمية وضع إجراءات اليعترف بيان سياسة . للمال ويمكن أن يكون محّط ثقة العمالء والمستثمرين الكاملة

والتي تستدعي تدخل هيئة التنظيم عبر استخدام  لقواعدلخرقاً  حة لمعالجة الحاالت التي تشهدنفيذية شفافة وواضت

 .سلطاتها التنفيذية

 

جراءات اإلعلى اآلليات واإلجراءات التي تتبعها هيئة التنظيم عند اتخاذها يلقي بيان سياسة التنفيذ الضوء 

السلطات  رستهاأن هيئة التنظيم ستتصرف بصورة عادلة وشفافة عند مما ويؤكد البيان أيضاً على. تنفيذيةال

 .الموكلة إليها

 

وإلعداد هذا البيان عمدت هيئة التنظيم إلى استشارة عدد من الجهات المطلعة ومن بينها الجهات والهيئات  

ة للشركات واألفراد الرقابية األخرى والمحامين العاملين في مركز قطر للمال والمختصين في تقديم المشور

 .حول اإلجراءات التنفيذية

 

لقد " :تعليقاً على إصدار بيان سياسة التنفيذ، قال السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة  هيئة التنظيم اآلتي

ويحظى بثقة العمالء والمستثمرين، ونؤكد  هحاونج يتهفعالوهو أثبت على المبادئ  بناءنظامًا رقابيًا  أسسنا

بأننا وفي بعض الحاالت قد يتوجب علينا  يعترف بيان سياسة التنفيذ. مطروحةالتزامنا بضمان تلبية المعايير ال

الواجبة لتأمين االمتثال وممارسة السلطة التنفيذية المخولة إلينا وذلك في حال استنفذت الخيارات البديلة األخرى 

اآللية التي سنتبعها  عنشفافة  صورة ويوفر بيان سياسة التنفيذ. اعد أو في حال لم تتوفر تلك الخياراتإلى القو

 ".دى اتخاذنا اإلجراءات التنفيذيةعند الضرورة ل

 

الموقع االلكتروني  علىويمكن االطالع عليه  2112يناير  1ويصبح بيان سياسة التنفيذ ساري المفعول في 

 www.qfcra.com/publication/Policy_Statements.phpلهيئة التنظيم 
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6138: هاتف

 +975 513 4195: فاكس
  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 
 

 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 الهيئة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةسلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

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

 www.qfcra.com 
 
 
 
 

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

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

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
هيئة مركز قطر    .2112مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغيله وإدارته للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية

للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر شراكةإرساء 

 www.qfc.com.qa  :التالي
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