
 

                                                         

 

 

 

 وافق على تعّهد تنفيذي تيئة تنظيم مركز قطر للمال ه

 من بنك اسكتلندا الملكي )مركز قطر للمال(

 

وافقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعهد تنفيذي من بنك اسكتلندا  :2102مارس  25الدوحة، قطر، 

م بمتطلبات التدريب والكفاءة إلنشاء خطة عمل إصالحية تهدف إلى تأمين اإللتزا )مركز قطر للمال(  الملكي

 الواجبة مستقبالً.

 

ويأتي التعهّد عقب تحقيق أجرته هيئة تنظيم مركز قطر للمال كشف أن البرنامج المتبع في بنك اسكتلندا الملكي 

لتوفير التدريب والكفاءة لموظفي البنك في فرع مركز قطر للمال لم يلِب المتطلبات التي )مركز قطر للمال( 

 يئة التنظيم.تفرضها ه

 

قد وضع برنامجاً تدريبياً، إال أنه كان ناقصاً في  )مركز قطر للمال( وعلى الرغم من أن بنك اسكتلندا الملكي

 نواٍح جوهرية منه ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها العمل في مركز قطر للمال.

 

وناً تاماً مع هيئة التنظيم ووافق على دفع تكاليف التحقيق تعا)مركز قطر للمال( وقد أبدى بنك اسكتلندا الملكي 

 التي قد وصلت إلى نهايتها.

 
 #انتهى#

 
 
 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –هولمز -السيدة فيليسيتي غليني

 +429 9944 1276هاتف: 
  +429 2277 9444جوال: 

  holmes@qfcra.com-f.glennieالبريد االلكتروني 
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 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

ت المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه.  وتملك للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدما
الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. 

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا لنماذج هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم 
  للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

www.qfcra.com  
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء المركز إن 

بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 
يعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير  سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.

عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 
هيئة مركز قطر للمال    .7774مايو  6( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 2بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )

دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات  ول قانونًا عن تطوير مركزهي الجهاز المسؤ  قطر للمال وتشغيله وا 
طويلة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة الدولية للخدمات المالية

  قع االلكتروني التالي:للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة المو األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. 
www.qfc.com.qa 
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