
 

                                                         

 

 لةللشركات المخو  " دليل الحوكمة المؤسسية"هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر 

 
الموّجه إلى " دليل الحوكمة المؤسسية"مركز قطر للمال  هيئة تنظيمأصدرت  :5105يناير  52الدوحة، قطر، 

 .الشركات المخولة العاملة في مركز قطر للمال
 

سليمة ويجمع بين العناصراألساسية للحوكمة المؤسسية الواردة يشمل الدليل مبادىء القيادة واإلدارة المؤسسية ال
وفي ما يتعلق بتصميم الدليل، ركزت . في أنظمة الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال وقواعد هيئة التنظيم

هيئة التنظيم على المعايير العالمية الصادرة عن لجنة بازل بخصوص اإلشراف على البنوك، وعن المنظمة 
 .للجان األوراق المالية، والجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمينالدولية 

 
ويساعد الدليل الشركات التابعة لمركز قطر للمال في تطبيع ممارسات الحوكمة المؤسسية التي تتبعها مع معايير 

ه الدليل بشكل ويتوج. الممارسات الفضلى المعتمدة عالمياً باإلضافة إلى تحديد العناصر التي يمكن تحسينها
أعمال التأمين أو و ،الشركات التي تزاول مجموعة واسعة من األعمال المصرفية واإلستثماريةأساسي إلى 
ويتوقع من الشركات المخولة األخرى التابعة لمركز قطر للمال . أعمال التمويل اإلسالميو ،إعادة التأمين

ئ التي يشملها بطريقة تتناسب وحجم الشركة وهيكلها مراجعة التوصيات الواردة في هذا الدليل وتطبيق المباد
 .وتوصيف المخاطر فيها

 
 :وعلّق السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي باإلنابة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال قائالً 

 
 المبادرات المهمة التي تتخذها هيئة التنظيم من مركز قطر للمالعتبر دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن ي"

ج لممارسات األعمال ترويفي خدمة الهذه المبادرات  وتصبّ . في الشركاتشفافية اللتعزيز ترتيبات الحوكمة و
 العاملة في المركزفي الشركات  وغيرهم من المعنيينحماية مصالح المساهمين، والزبائن، والعمالء، السليمة و

 ."مع أفضل الممارسات الدولية وذلك بالتوافق
 

  .www.qfcra.comلى الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال يتوفر الدليل ع
 



 

                                                         

 
 
 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6138: هاتف

 +975 513 4195: فاكس
  alkassir@qfcra.comr. 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 

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

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :يد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التاليللمز .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

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

إنشاء مركز قطر للمال تّم . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
هيئة مركز قطر    .5002مايو  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
لمتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على والشركات الكبرى ا المؤسسات الدولية للخدمات المالية

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

 www.qfc.com.qa  :التالي
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