
 

                                                         

قواعد احترازية جديدة للشركات هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر 

، إدارة االستثمارأعمال و ،المصرح لها بمزاولة األعمال المصرفية

 واألعمال االستشارية
 
 

 4102 ديسمبر 23 : التاريخالدوحة، قطر، 

 
مركز قطر شركات الحترازي لينات على إطار العمل اعدداّ من التحس مركز قطر للمال اليوم دخلت هيئة تنظيمأ

 المصرح لها بمزاولة األعمال المصرفية، وإدارة االستثمارات، واألعمال االستشارية.للمال 
 

 لعام تندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد االحترازية: القواعد االحترازية لألعمال المصرفية
تشاور عام إطار العمل الجديد سبق . وقد 4102 لعام يةإدارة االستثمار والقواعد االستشارقواعد و 4102

 مركز قطر للمال. حوار مع شركات و
 

إن تعزيز إطار العمل " على هذا الحدث قائالً: مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال علّق
، واألعمال اتإدارة االستثماراألعمال المصرفية، و ةزاولبم المصرح لهامركز قطر للمال شركات االحترازي ل

ية معايير التنظيمالمع التحسينات الملحوظة التي شهدتها  بشكل وثيق االستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى
وممارسات  رأسمال قوي باالستناد إلى قدرة شركاتنا على العمل عالمية في السنوات الماضية، ويدعمال والرقابية

 التجارية".  ع وزيادة أنشطتهاوسيصحيحة إلدارة المخاطر لت
 

 . 4102يناير  0تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 
 

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

 

 4102القواعد االحترازية لألعمال المصرفية لعام  
 

 .4102للدخول إلى القواعد االحترازية لألعمال المصرفية لعام  هناإضغط 
 

الجديدة إطار العمل االحترازي للشركات المصرح  4102ية لألعمال المصرفية لعام تتضمن القواعد االحتراز
األعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات االئتمان، والتعامل في االستثمارات، وإدارة  بمزاولةلها 

ء بازل األساسية الموضوعة من قبل مبادى المصرفية لتتوافق مع المبادىءاألموال اإلسالمية. وهي مصممة 
للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة 

 . 8002في أعقاب األزمة المالية العالمية عام 
 

قواعد األعمال االستثمارية تستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات األعمال المصرفية المتضمن في 

مصممة لتطوير إطار العمل  وهي ،8002يتم إلغاءها في نهاية العام التي س 8002والمصرفية لعام 
 : ما يلياالحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات ترّكز بشكل أساسي على 

 

 عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية 

 كفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال 

 نية المخاطر االئتما 

 مخاطر السوق 

 مخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر المجموعة 

http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_RM2014-2.pdf
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 اإلبالغ االحترازي 

 شركات إدارة األموال االسالمية 
 

 4102قواعد إدارة االستثمار والقواعد االستشارية لعام 
 

 4102للدخول إلى قواعد إدارة االستثمار والقواعد االستشارية لعام  هناإضغط 
 

الجديدة إطار العمل االحترازي للشركات  4102تتضمن قواعد إدارة االستثمار والقواعد االستشارية لعام 
يعكس إطار العمل الجديد المعايير المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة االستثمارات واألعمال االستشارية. و

 العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من األنشطة.
 

إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة االستثمار واألعمال تستبدل هذه القواعد الجديدة 

نهاية العام  إلغاءها فيالتي سيتم  8002قواعد األعمال االستثمارية والمصرفية لعام االستشارية المتضمن في 

. وهي مصممة لتعزيز إطار العمل االحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل 8002
  ما يلي:أساسي على 

 

 السائلةألصول الحد األدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات ا 

 إدارة المخاطر 

 تأمين التعويض المهني 

 لعمالءحماية أموال وأصول ا 
 
 

 
 -انتهى-

http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_RM2014-4.pdf
http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_RM2014-4.pdf


 

                                                         

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال – بيتسي ريتشمانة السيد

 +522 2252 6288هاتف: 

  +522 5522 0806جوال: 
  b.richman@qfcra.com البريد االلكتروني

 
 قطر للمال لمحة عن هيئة تنظيم مركز

( 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 انطالقاً منه.  وتملك الهيئة 

وتقوم الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل 
بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

  لي:للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التا 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 تشجيع المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات و
سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير 
عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 

هيئة مركز قطر    .5002مايو  1( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 7رقم )بموجب قانون مركز قطر للمال 
قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب  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.  رساء شراكةإ

 www.qfc.com.qa  التالي:
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