
 

                                                         

 للشركات المصرح لهااألفراد المعتمدين هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعزز إطار عمل 
 

 عددًا من التحسيناتتنظيم( ال)هيئة  هيئة تنظيم مركز قطر للمال أدخلت: 4102ديسمبر  23الدوحة، قطر، 
 التابعةح لها في الشركات المصر  األساسية الوظائفعلى إطار عملها الخاص باألفراد المعتمدين ألداء بعض 

لتدريب، والكفاءة( إطار العمل الجديد. وقد )التقييم، ا 4102اعد األفراد لعام مركز قطر للمال. وتشمل قو ل
 مركز قطر للمال.ل التابعةالعام والحوار مع الشركات المصرح لها  تشاورصدرت القواعد الجديدة عقب ال

 
معايير أوضح للمحاسبة والمسؤولية على وضع  من خالل عتمدينلألفراد الموتعّدل القواعد الجديدة النظام الحالي 

لغاء، األهليةو  المالءمةو  بالكفاءة الموظفين الذين يتمتعونمجلس اإلدارة واإلدارة العليا عند تعيين  شرط ال وا 
دخال، و ألفراد الذي يؤدون وظائف مواجهة العميلهيئة التنظيم ل الخاص باعتماد على  التحسيناتبعض  ا 

 ات كفاءة المعرفة.متطلب
 

على إطار المطبقة  حسيناتالتإن هذه راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم: " قال السيد مايكل وفي هذا اإلطار، 
تساهم  مركز قطر للمالالتابعة لأساسية في الشركات المصرح لها  وظائفلتأدية  العتماد األفرادنا الخاص عمل
أو ترقية  عيينعليها عند ت والتنظيمي والتخفيف من العبء الرقابي إدارتها وموظفيها، مستوىتعزيز في 

 ".  الموظفين
 

 .4102يناير  0في  ستدخل حيز التنفيذاإلشارة إلى أن القواعد الجديدة وتجدر 
 

 هيئة التنظيم على ذلك.  العام وردّ  تشاورال عقبعن المالحظات التي تم استالمها  اً ملخص هناتجدون 
 

 اءة(.)التقييم، التدريب، والكف 4102للدخول إلى قواعد األفراد لعام  هناإضغط 
 

تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعاييرالتنظيمية 
 والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال واألعمال في المنطقة. 

 

 
 #انتهى#

 
 
 
 
 
 

http://www.qfcra.com/ar-qa/publications/PoliciesandGuides/Pages/Consultation-Papers.aspx
http://www.qfcra.com/ar-qa/publications/PoliciesandGuides/Pages/Consultation-Papers.aspx
http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_RM2014-5.pdf
http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_RM2014-5.pdf
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 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر 8تقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مس

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

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا لنماذج هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقوم و 
  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 
بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 

قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير  سوق الخدمات المالية المتنامية في
عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 

مركز قطر للمال  هيئة   .4112مايو  0( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 6بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )
دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات  هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وا 

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

www.qfc.com.qa 
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