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 مركزالهيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر اقتراحات جديدة لتعزيز أنظمة 
 

 :4104يوليو  42الدوحة، قطر، 
 

مقترحات تهدف إلى تعزيز األنظمة المطبقة في  انأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقتين للتشاور تتضمن
 .مركز قطر للمال

 
 4104الحوكمة والوظائف قيد الضبط لعام  على قترحةالقواعد الم: 0/4104ورقة التشاور رقم  .0
 

االمتثال إلى المبادئ تهدف التغييرات المقترحة على القواعد إلى تقوية قواعد الضوابط من خالل تعزيز 
حيث تهتم األولى المعدلة حديثاً من قبل الجمعية الدولية لإلشراف على التأمين ولجنة بازل لإلشراف المصرفي 

 .الرقابة المصرفيةبمعايير لإلشراف على التأمين والثانية  بوضع المعايير الدولية
 

لعمل في مركز قطر للمال تنص مسودة القواعد على أن يقوم الكيان المسؤول عن إدارة الشركة المصرح لها ا
 :بوضع عناصر محددة واعتمادها كما يلي

 إطار عمل الحوكمة الرسمي. 

 إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية. 
 سياسة المكافآت. 

  
إنشاء وظيفة جديدة تكون قيد الضبط  وهي التدقيق الداخلي في شركات التأمين تقترح مسودة القواعد  كما

دليل القواعد االحترازية والمؤقتة حول االستثمار والوساطة المحددة في  1من الفئة )العاملة في المركز بنوك وال

دليل القواعد المحددة في  5من الفئة )اإلسالمية العاملة في المركز والمصارف ( التأمينية واألعمال المصرفية

باإلضافة إلى مطلب جديد يقضي ( االحترازية والمؤقتة حول االستثمار والوساطة التأمينية واألعمال المصرفية

 .بإنشاء وظيفة إلدارة المخاطر في البنوك والمصارف اإلسالمية المسجلة في المركز

 

حات على الشركات المصرح لها واألفراد المعتمدين في المركز إضافة إلى الشركات المحتملة تطبق هذه المقتر

 .اعتماد أفراد عاملين فيها بالتي ستتقدم بطل

 

 . 1111نوفمبر  11الحظات حتى تاريخ تستمر مدة التشاور وتلقي الم

 

 ماا  وممايل ارإراا التعديالت المقترحة على أنظمة مكافحة غسل األ: 2/2102ورقة التشاور رقم  .2

 

إطار عمل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القائم وصقل األنظمة  قويةتهدف التغييرات المقترحة إلى ت

تطبيق  عممجموعة العمل الدولية المعدلة حديثاً ومراعاة الخبرة المكتسبة  معاييرخالل تعزيز االمتثال إلى من 

 :بق التعديالت المقترحة على المجاالت الثالث التاليةتطو. 1111العام  الصادرة في قواعدال

 

  التعديالت التقنية الثانوية على القواعد والناشئة عن مراجعة المعايير والتوصيات الصادرة عن

 .مجموعة العمل الدولية

  بشأن مقر إقامة الموظفين المسؤولين عن اإلبالغ عن غسل التعديالت المطبقة على كافة الشركات

 .فيها األموال

  في دليل قواعد جديد ومنفصل والواردمراجعة النظام المطبق على شركات التأمين العام. 

 

 .واردة مستقبالً تطبق هذه المقترحات على كافة الشركات المصرح لها والمرخصة كما على الشركات ال

 

 . 1111نوفمبر  5تستمر مدة التشاور وتلقي المالحظات حتى تاريخ 

 



 

2 

 

ية في الرقابة والتنظيم واستمرارها  نظيم بتلبية أعلى المعايير الدولادرات أن تدعم التزام هيئة التومن شأن هذه المب

 .لمال واألعمالطوير مركز قطر للمال كمركز رائد في ابت

 

ئة تنظيم مركز االطالع على ورقتي التشاور والتفاصيل حول كيفية تقديم المالحظات على الموقع االلكتروني لهييمكن 

 :قطر للمال أو

 

 2102القواعد المقترحة على الحوكمة والوظائف قيد الضبط لعام لالطالع على  اضغط هنا

 

 على التعديالت المقترحة على أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلالطالع  اضغط هنا

 

 

 

 

--انتهى--

http://www.complinet.com/qfcra/display/display_main.html?rbid=1557&element_id=8877
http://www.complinet.com/qfcra/display/display_main.html?rbid=1557&element_id=8877
http://www.complinet.com/qfcra/display/display_main.html?rbid=1557&element_id=8878
http://www.complinet.com/qfcra/display/display_main.html?rbid=1557&element_id=8878
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب

 
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –السيدة فاليري ورد 

 +974 4494 6776: هاتف

 +974 4494 1994: فاكس
 v.ward@qfcra.com االلكترونيالبريد 

 
 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

. لقانون مركز قطر للمال( 8)إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 
وتملك الهيئة سلسلة .  ات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرك

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

  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . كومة قطر ومقّره الدوحةإن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه ح

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

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب . قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيهويوّفر بنية 
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز    .5002مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)قانون مركز قطر للمال رقم 

ي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات وه. قطر للمال وتشغيله وإدارته المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
طويلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالية

 www.qfc.com.qa  :للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي. متبادلة مع قطر
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