
                 

 

 

 

 

 
 

 

 تفاهم ما بين هيئة قطر لألسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال توقيع مذكرة 

 للصناديق االستثمارية في الدولة االستثمار نشاط إدارةبشأن 
 

 لممارسة النشاط في الدولة متطلبات ترخيص واحدة  
 

أعلنت هيئة قطر لألسواق المالية )الهيئة( وهيئة تنظيم مركز قطر : 2018مارس  27الدوحة، قطر، 
للصناديق  أنشطة إدارة االستثمار بشأن الجهتينبين تفاهم اليوم عن توقيع مذكرة  )هيئة التنظيم( للمال

أحمد . وقد وقّع االتفاقية كل من السيد ناصر أو في مركز قطر للمالفي الدولة المؤسسة االستثمارية 
الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر لألسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 

 قطر للمال.مركز 
 

بين الجهتين في المسائل التي تخّص الترخيص والتنظيم واإلشراف  ماللتعاون وتشكل هذه االتفاقية أساساً 
 دولة قطر وفي مركز قطر للمال.  فيؤسسة المعلى إدارة استثمارات الصناديق 

 
سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصّرح لها من هيئة التنظيم بمزاولة ، وبموجب هذه االتفاقية

 آخرعلى ترخيص أو تصريح من دون اشتراط الحصول  االستثمارية أنشطة إدارة االستثمار للصناديق 
 المرخصة من قبل على السماح لشركات إدارة االستثمار االتفاقية حيث تنص .  المقابلةمن الجهة الرقابية 

الحصول على الحاجة الى  دون مؤسس في مركز قطر للمال استثماري صندوق االستثمار لبإدارة هيئة ال
. ويُعمل بهذه وإنما يكتفي بالتسجيل لديها،  من قبل هيئة التنظيم ا النشاط تصريح آخر بمزاولة هذ

أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة االستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب  اإلجراءات
 ناديقالصفيها  الدولة بمااستثماري مؤسس في مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة االستثمار ألي صندوق 
ويكتفى بالتسجيل  هيئةالعلى ترخيص آخر من  المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول

 مافي متطلبات الترخيص  إرساء التوافق بينببين الهيئة وهيئة التنظيم ستسمح هذه االتفاقية  فقط.لديها 
دارة االستثمار وتسريع عملية الممارسة إلشركات البينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على 

 تطوير قطاع إدارة األصول في دولة قطر.
 

تعزيز و، المالية الخدماتوتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمّر بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير 
باالشتراك مع تنظيم الوهيئة هيئة ال. وتعمل المباشرةاألجنبية مفضل لالستثمارات  وقعقطر كم مكانة

ة استراتيجية مشتركة، هي الخطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع مصرف قطر المركزي تحت مظلّ 
ً لج2022-2017المالي  ً متطوراً ومشتركا وقد تم ات الرقابة المالية في الدولة. ه، التي تضع برنامجا

قطر الوطنية  ورؤية الجهات الثالثةإعداد الخطة االستراتيجية في إطار األهداف العامة الستراتيجية 
2030. 

 
 :قائالً  الشيبياحمد  هذه المناسبة، علّق السيد ناصربو

تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تسعى من خالل توقيع هذه االتفاقية بأن هيئة قطر لألسواق المالية 
 ته جاذبيوزيادة رأس المال في الدولة  سوق تطوير امامكافة التحديات تذليل اجل التي تتخذها الهيئة من 

  حد على األجنبي وا المحلي لمستثمرتوفير  خدمات تصب في مصلحة او نشاط إدارة االستثمار  لممارسي



                 

 

 

 
لتعاون تعمل على التنسيق الدائم واوأضاف بأن الهيئة ، القطري االقتصاد قوة و متانةعكس بما ي ، سواء
 دعم االقتصاد الوطني.  سوق رأس المال من اجل صلة بنشاط الالعاملة في الدولة ذات جهات المع 

التفاهم مع هيئة قطر  مذكرةبهذه االتفاقية وقال: "نحن سعيدون بتوقيع ومن جهته رّحب السيد راين 
ستساهم في إطار عمل واضح للتعاون ما بين الجهتين الرقابيتين و االتفاقيةلألسواق المالية. فستنشئ هذه 

ً يتعز لتطوير قطاع إدارة األصول في دولة  ركيزة أساسيةتشكل سز قدرات كل من الجهتين بل أيضا
 قطر."

 
   

 
 

 -انتهى-
 

  



                 

 

 

 

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 السيدة بتسي ريتشمان

 المؤسسية االتصاالترئيسة قسم 
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 6772 4495 974+هاتف: 
 0206 3355 974+جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني: 
 

 :هيئة قطر لألسواق المالية عننبذة 
وهي هيئة رقابية مستقلة  2005( لسنة 33هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القانون رقم )تأسست 

المالية والشركات المرخص لها بممارسة األنشطة المتعلقة بالتعامل مع تختص باإلشراف على األسواق 
ى أسواق رأس األوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صالحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية عل

 المال. 
والذي يعطي الهيئة نطاقا حل محل القانون السابق  الذي 2012( لعام 8وقد صدر قانون الهيئة رقم )

واسعا من المسؤوليات وااللتزامات لإلشراف والرقابة على األوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق 
 التعاون الدولي. 

 والمعايير الممارسات أفضل إلى مستندة التنظيمية األساسية بنيتها بتعزيز الهيئة تقوم لألهداف وتحقيقا
 العالمية المستويات أفضل على قطر دولة في مال رأس سوق لخلق المال سرأ ألسواق دوليا بها المعترف

حماية المستثمرين، )ب( ضمان أسواق مالية  هي)أ( استراتيجية محاور أربعة على االرتكاز خالل من
تتسم بالنزاهة والكفاءة، )ج( تعزيز الشفافية والفعالية فضال عن الوعي ونزاهة األسواق، )د( الحد من 

للمزيد من  .ات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات الماليةالمعلوم
 www.qfma.org.qaزيارة الموقع االلكتروني التالي:  المعلومات ُيرجى

 
  :عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال نبذة

قانون مركز ( من 8رقم )إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة 
. زاول الخدمات المصرفية في مركز قطر للمال أو منههيئة بتنظيم الشركات التي تالقطر للمال. تقوم 

عليها  واإلشراف واألفرادلشركات ل بالتصريحالسلطات التنظيمية من  مجموعة واسعةوتملك الهيئة 
ً وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم  لمعايير قانونية عالمية، تمت وفقا

صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. للمزيد من 
 www.qfcra.comااللكتروني التالي:  المعلومات ُيرجى زيارة الموقع
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