
 

 
  تنشر القواعد المقترحة حول مزاولة أعمال خدمات األفرادهيئة تنظيم مرآز قطر للمال 

 
  رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم ورئيسها التنفيذي يتحدث عن 

  "التطوير الحذر للسياسة، واالستشارة الواسعة"
  

  فوريللنشر ال
  
  

   2007 أيار 30 في ،الدوحة
  

يوم القواعد المقترحة حول مزاولة أعمال خدمات األفراد في مرآز قطر نشرت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ال
  . منه، وحماية العمالء األفرادللمال أو انطالقًا

  
 العامة باإلضافة إلى تغييرات أخرى ذات ةالستشارأن ُطرحت لبعد  تمتتشمل القواعد المقترحة تعديالت 

  .طبيعة تقنية وعملية
  

 ، وهي ُتطرح اليوممل على الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم مرآز قطر للمال بالكاتم نشر القواعد المقترحة
االتصاالت و ين المعتمدالممثليناستخدام ل بص تتمسائل، وتتضمن عدة تغييرات في ستشاراتاال للمزيد من
ن غير  على الحياة، وتقديم منتجات تأمين من قبل شرآات تأميص التأمينلوالحماية المتعلقة ببوااالرتجالية 

  .تابعة لمرآز قطر للمال
  

أما الموعد األقصى لنشر القواعد النهائية فهو .  يونيو من السنة الحالية18تمتد الدورة المقبلة لالستشارة حتى 
  . 2007 يوليو 1
  

 لالستشارة، قال السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم  بطرح القواعد المقترحة حاليًاترحيبًا
  : للمال ورئيسها التنفيذيمرآز قطر

  
 ةماليالسوق حيوية لل بيئة إيجادر هيئة تنظيم مرآز قطر للمال مجموعة من المتطلبات التنظيمية بغية تطّو"

ية عن طريق  الخدمات المالصناعة هذه المتطلبات حاجات المستثمرين ونحن نسعى ألن تلبي. في قطر
  . ستشارة الواسعة، واالالتطوير الحذر للسياسة

  
 طلب مقاربة صلبة يتت مستوى عالمي في مرآز قطر للمالتقديم قوانين وأنظمة ذاالكامن في  إن هدفنا
أنا سعيد ألنه يمكننا اآلن نشر القواعد المقترحة التي نعتقد أنها ستقدم و األفراد،خدمات إلى قطاع بالنسبة 

  ".أفضل حماية يحتاجها العميل الفرد
  
  

###  
  



 

 ماللللمحة عن مرآز قطر 
  

تم إنشاء . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة
المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 

يعمل مرآز قطر للمال . مية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقةالمشارآة في سوق الخدمات المالية المتنا
تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه

  .2005 مايو 1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(مرآز قطر للمال بموجب قانون مرآز قطر للمال رقم 
  

  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال
 

لقانون مرآز قطر ) 8(إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 
وتملك .  تقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منه. للمال

لسلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الهيئة سلسلة آبيرة من ا
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة

  .وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى
  

  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال
  

وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز
والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

  لمزيد من المعلومات، ل. طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة
  qa.com.qfc.www: ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي

  
  لمحة عن قطر

  
، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 

ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . ية مستقلةاألولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائ
ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر . لألمم المتحدة

مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 
  .قتصادياال
  

 com.qfcra.www :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي
  

 


