
 

U هيئة تنظيم مركز قطر للمال تطرح دليل القواعد حول التمويل اإلسالمي للتعليقات العاّمة
 

للنشر الفوري 
 

 2005 يوليو 31الدوحة، في 
 
 

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسوّدة دليل قواعد حول التمويل االسالمي وطرحته للتعليقات العامة. 
ومن شأن هذا الدليل أن ينّظم العمليات المالية االسالمية في مركز قطر للمال ويحّدد المتطلبات للشركات التي 

تزاول أعماًال مالية إسالمية. وتتولى هيئة التنظيم مسئولية تطوير القواعد التي يتم تطبيقها على نشاطات 
 17) ولوائح الخدمات المالية (2005 مارس 9الخدمات المالية المنظمة بموجب قانون مركز قطر للمال (

) وإدارة هذه القواعد. 2005مايو 
 

وتطلب هيئة التنظيم التعليق على هذه القواعد من قبل المجتمع المالي والقانوني الدولي، قبل اعتمادها في ما 
 من لوائح الخدمات المالية. وتمتّد فترة تلّقي التعليقات لغاية ثالثين يومًا، ويمكن ارسالها 15يتوافق مع المادة 

إلى هيئة التنظيم. أما عناوين االتصال بهيئة التنظيم، فيمكن الحصول عليها عبر الدخول إلى موقع مركز قطر 
Uwww.qfcra.comللمال:  U 

 
وفي تعليق له على إصدار مسودة القواعد حول التمويل اإلسالمي، قال فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة 

تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي: 
 

"إن مسودة دليل قواعد التمويل االسالمي هي عنصر أساسي في تنظيم الخدمات المالية في مركز قطر للمال، 
وتؤمن نظامًا شامًال لكل أوجه األعمال المالية اإلسالمية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه. وإلى جانب 

مسودة اللوائح التي طرحتها هيئة مركز قطر للمال للتعليقات العامة، ستضمن مسودة دليل القواعد أن يؤمن 
مركز قطر للمال بيئة مالية منفتحة على العالم وصلبة، تعمل بأعلى المعايير العالمية." 

 
ومن المتوّقع أن تنشر هيئة التنظيم في األسابيع المقبلة، مسوّدات أدلة قواعد تمت مراجعتها حول المبادىء، 
واألصول، والضوابط، والسلوك، واألفراد، والتفسير، والتطبيق، ومسودات أدلة قواعد جديدة حول مكافحة 

غسل األموال وحماية البيانات. ويمكن االّطالع على كافة أدلة القواعد ومسودات أدلة القواعد الصادرة 
Uwww.qfcra.comللتعليقات العامة، عبر الدخول إلى موقع هيئة التنظيم:  U 
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للمال لمحة عن مركز قطر 
 

إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء 
المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 

المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال 
وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء 

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

لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 

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

الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم الضرورة. 

وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. 
 

لمحة عن هيئة مركز قطر للمال 
 

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

للمزيد من المعلومات،  طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.  قائمة على إرساء شراكة
Uwww.qfc.com.qaُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي:  U  

 
لمحة عن قطر 

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

األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة. ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع 
لألمم المتحدة. ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أكبر 

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

 
Uwww.qfcra.comللمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  U 
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