
 

                                                         

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تدعو للتشاور حول التغييرات المقترحة على نظام األفراد المعتمدين
 

لتعليق العام على ل يةقطر للمال ورقة تشاور  أصدرت هيئة تنظيم مركز :2102سبتمبر  22الدوحة، قطر، 
ت المصرح لها من قبل مركز قطر لشركاقواعد األفراد المعتمدين العاملين في اعلى  الطارئةالمقترحة التغييرات 

 للمال.
 

 األفراد ما يلي: قواعد وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث
 

ومجلس مسؤوليات أوضح ) هاوتحميلالشركات مساءلة طبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة ت .أ 
دارتها العليا( في مجال   .المؤهلين والمالئمينموظفين التعيين إدارتها وا 

 الضبط قيد وظائفالمواجهة العميل من الئحة إلغاء وظيفة  .ب 
 كفاءة المعرفة المحددة من متطلبات بعض التعزيز  .ج 

 
أعضاء مجلس اإلدارة، والمدراء التنفيذيين،  علىنظام األفراد المعتمدين  على اشتمالالمقترحات  نصوت

 .بالصورة المناسبة واألشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية
 
ُيطلب من بل في قواعد األفراد.  معمول به حاليا  نطاق التدريب والكفاءة ال فتخفي رحات علىتنص المقت وال

اإلستمرار في تلبية  في الشركاتالموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل 
 متطلبات التدريب والكفاءة.

 
ر ومسودة القواعد على الموقع و ورقة التشا جعة. يمكنكم مرا2102نوفمبر  2التشاور لغاية تستمر فترة 

 .www.qfcra.comاإللكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
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http://www.qfcra.com/


 

                                                         

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –هولمز -السيدة فيليسيتي غليني

 +429 9944 1276 هاتف:
  +429 2277 9444جوال: 

  holmes@qfcra.com-f.glennieالبريد االلكتروني 
 

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

للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقا  منه.  وتملك 
فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

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

www.qfcra.com  
 
 

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

لمشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع ا
سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقا  لمعايير 
عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 

هيئة مركز قطر للمال    .7774مايو  6ة قطر وقد بدأ أعماله في ( لدول2بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )
دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات  هي الجهاز المسؤول قانونا  عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وا 

ويلة ط والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة الدولية للخدمات المالية
  للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي:األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. 

www.qfc.com.qa 
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