
       

 

 

 

 

 

 حماية العميل والمستثمر من أهّم ركائز العمل الرقابي 

 في هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 

 
 

تعتبر هيئة التنظيم أّن حماية العميل والمستثمر من أهّم الركائز التي  – 2019أبريل  2الدوحة، قطر، 
 .2005يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 

 
صة لمعالجة  فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصّ 

يمكنه إحالة الشكوى إلى ففي حال لم يقتنع العميل بالحّل الذي تقّدمت به الشركة، أّما  شكاوى العمالء.
آلية مستقلّة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم.  يشّكلالذي  نامج تسوية منازعات العمالءبر

، في عدد من المنازعات التي تكلّلت بالنجاح، ويمكن 2014، منذ إنشائه في العام البرنامج وقد نظر
 التفاصيل على الموقع االلكتروني لهيئة التنظيم. مزيد من االّطالع على 

 
الخاصة ببرنامج تسوية منازعات الجديدة عد ها الرقابية وأصدرت القواوقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعد

. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقّدمها الشركات العاملة في مركز 2019العمالء لعام 
قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال االستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، 

تسمح هذه القواعد بتحسين وستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. واألعمال المصرفية، وصناديق اال
 عمليّة وى واألوقات التي تتطلّبها، كما تسّهل على العميلكآلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الش

 فهم هذه اآللية.
 

قطر ومحكّم  وفي هذا اإلطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة
مستقل في برنامج تسوية منازعات العمالء، بمرئياته حول الموضوع وقال إّن "جامعة قطر قد راجعت 
النموذج الذي قّدمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العمالء ورأت أن القواعد الموّضحة  ستسّهل 

لية تتمتّع باالستقاللية واإلنصاف على عمالء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آ
 والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه". 

 
وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على االستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز 

ً القواعد الجديدة والمحّدثة قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير ال دولية، فأصدرت هذا الشهر أيضا
الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العمالء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل 

 مركز قطر للمال، باإلضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العمالء.  
 

 ً ، 2019لعام  القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمرفي  ويشّكل إنصاف العمالء محوراً أساسيا
 الضامنة لمبدأمدعوماً بإطار العمل القائم على المبادىء التي تلزم الشركات بوضع السياسات واإلجراءات 

 إنصاف العمالء.
 

 وتنّص هذه القواعد على تقديم  مستوى موّحد من الحماية  إلى العمالء بغّض النظر عن نوع الشركة
 كافة نواحي التعامل بين  تغطيهي . والمصّرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال



       

 

 

 
الشركة والعمالء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعّرف إليه بأفضل صورة 

 ممكنة كي تقّدم له المنتج أو الخدمة األفضل واألقرب إلى متطلّباته.
 

وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية في هذا 
. وتشّكل 2022-2017ي لتنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع الما

لى حماية العميل جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثالث والهادفة إ الجديدةالقواعد 
 والمستثمر. 

 
عقب فترة من ، 2020يناير  1وقد تّم مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 

 وتنفيذها مّدة كافية تسمح للشركات المصّرح لها بإعداد الشروط الجديدة ، في ما يُعتَبرالمشاورات المكثّفة
 في مركز قطر للمال. ل والمستثمرإطار عمل حماية العميالتزاماً ب

 
يمكن االّطالع على هذه القواعد على الموقع االلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 

www.qfcra.com 
 

 -انتهى-
 

 
 
 
  
  

http://www.qfcra.com/


       

 

 

 
 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
 االتصاالت المؤسسيةرئيس إدارة  –السيدة بتسي ريتشمان 

 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

  corporatecomms@qfcra.com: البريد االلكتروني
 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للماللمحة عن 
( من قانون مركز 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك 
فراد واإلشراف عليها هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات واأل

وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وتمارس ومعاقبتها عند الضرورة. 
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة  عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

 www.qfcra.com   الموقع اإللكتروني التالي:
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