
 

                                                        

تقدمھا نشر ھيئة التنظيم لقواعد برنامج مال في تطوير قطاع إدارة األصول تاستراتيجية مركز قطر لل
    االستثمار الجماعي المقترحة

  
  
  

  2010 أغسطس 30الدوحة، قطر،
  

ً لخدمات التأمين ، أصدرت ھيئة تنظيم في خطوة مھمة باتجاه تحقيق تطلعات قطر ألن تصبح مركزاً إقليميا
طرحاً استشارياً حول قواعد مقترحة لتمديد نظام برنامج االستثمار الجماعي ") ھيئة التنظيم("للمال مركز قطر 

  . وتطوير مركز قطر للمال ليصبح مركزاً إلدارة األصول في المنطقة
  

أھداف ھيئة التنظيم الكامنة في تعزيز مركز قطر للمال كمركز رائد للمال واألعمال في تعكس المقترحات 
  .األوسط، مع ضمان استمرار المركز في إرساء المعايير التنظيمية الدولية الرفيعة وتنفيذ ھذه المعايير الشرق

  
نشرت ھيئة التنظيم ھذه القواعد المقترحة التي تطلب التعليق عليھا، بالكامل على موقعھا االلكتروني وھي 

  :تتضمن عدداً من التغييرات األساسية
  

 ة لمركز قطر للمال؛تشغيل البرامج غير التابع •
 نظام خاص باألفراد للبرامج التابعة لمركز قطر للمال؛ •
 تسويق البرامج الخاصة باألفراد غير التابعة لمركز قطر للمال؛ •
 .للبرنامج ظائف التي يمكن أن تقوم بھا الكيان المستقلتمديد الو •

  
  .ي مركز قطر للمالتطلب ھيئة التنظيم التعليق على المقترحات لتطوير البرامج المتخصصة ف

  
  :رحب مايكل رايان، نائب الرئيس التنفيذي لھيئة تنظيم مركز قطر للمال بھذا الطرح االستشاري، وقال

  
سيشھد قطاع إدارة األصول في قطر نمواً مھماً في السنوات القادمة نظراً إلى استمرار نمو االقتصاد في قطر "

مان أن لدينا البنى التنظيمية المالئمة لتسھيل تطوير القطاع نحن ننوي دعم ھذا النمو عن طريق ض. والمنطقة
  ."في مركز قطر للمال بالتوافق مع أفضل المعايير الدولية

  
  .2010 أكتوبر 21 إلىتمتد الفترة التشاورية لتلقي التعليق 

  
  :يمكن االطالع على تفاصيل االدالء بالتعليق من خالل

  05/2010الطرح االستشاري  –مقترحات لتعديل نظام إدارة األصول الخاص بھيئة تنظيم مركز قطر للمال ال
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  لمحة عن ھيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون مركز قطر ) 8(إن ھيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الھيئة .  ة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منهتقوم الھيئ. للمال
وتقوم . سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليھا وتأديبھا عند الضرورة

، تمت صياغتھا عن قرب وفقاً لنماذج القوانين بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالميةھيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 

  للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . ال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مركز قطر للمال ھو مركز مالي ومركز أعم

بھدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأھم الشركات المتعددة الجنسيات وبھدف تشجيع المشاركة في 
ً لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة يعمل مركز قطر للمال وفقا

تّم إنشاء مركز قطر للمال . لمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيهعا
ھيئة مركز قطر    .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

ً عن تطوير مركز وھي تعمل على اجتذاب . شغيله وإدارتهقطر للمال وت للمال ھي الجھاز المسؤول قانونا
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 إرساء شراكة
 www.qfc.com.qa  :التالي

 
  
  


