
 

  

 

 

PO Box 22989, Doha, Qatar 

Tel: +974 4495 6888 Fax: +974 4495 6868 

info@qfcra.com 

www.qfcra.com 

 تأنبيًا علنياً شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( ذ.م.م تتلقى 
 من هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 
الخدمات شركة بحق قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نشر تأنيب علني :  7102أبريل   72الدوحة، قطر، األحد 

السلوك بشأن تنظيم البعد التوصل إلى تسوية بمعالجة المخاوف الجدية لدى هيئة  ،المالية الدولية )قطر( ذ.م.م
واألنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة  ،الصادر عن فرد معتمد سابق لدى شركة الخدمات المالية الدولية )قطر(

 والمتصلة بهذا السلوك.
 
( من 85بموجب المادة ) )قطر( شركة الخدمات المالية الدوليةهذا التأنيب بحق قطر للمال  هيئة تنظيم مركز نشروت

 يتعلق بما يلي: وهو ،أنظمة الخدمات المالية
 

  تصريحالإلى خرق نطاق  ّدتأ بصورةأدارت شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( استثمارات العمالء 
 .( من قانون مركز قطر للمال11ادة )الم( من 2بالفقرة )، إخالاًل الممنوح لها

 الءملفات العم احتواء بضمانشركة الخدمات المالية الدولية )قطر( لدى أنظمة حفظ السجالت  ال تسمح 
مناسبة السجالت ال في حفظ المذكورةشركة ال فشلتمناسبة، وقد ال الماضية لمراسالتاسجالت على 

 .من القواعد العامة 6.2.6القاعدة  على ما جاء في، مالءلمراسالت الع
 اإلدارة العليا  وشركة الخدمات المالية الدولية )قطر( وموظفمعتمدة في ليات الحوكمة المؤسسية الفشلت آ

 .من قواعد المبادىء 2.1.2بشكل فعال، إخالاًل بالقاعدة  الشركة إدارة شؤون في ضمان
 شمل أنظمة إدارة المخاطر والموارد تة وضوابط فعالة، لم تضع شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( أنظم

 من قواعد المبادىء. 2.1.2البشرية والتقنية المناسبة، إخالاًل بالقاعدة 
 
إلى  ؤديت وقد جديةعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن مخالفات شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( عليه، تو 

 مرتقبين في مركز قطر للمال.إضعاف ثقة المستخدمين الحاليين وال
 

. بالسلوك المشار إليهتنظيم الهيئة  قد أبلغتوأظهرت شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( التزامها بتسوية المسألة و 
 عمدتوتعاونت شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( مع هيئة التنظيم خالل سير التحقيقات حول هذه المسألة. و 

اتخاذ خطوات إصالحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووافقت على التعويض إلى الشركة 
 .   ى الشركةالفرد المعتمد السابق لد سلوكللعمالء الذين تضرروا من 

 
 

 #انتهى#
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 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 المؤسسيةرئيسة قسم االتصاالت  –هولمز -السيدة فيليسيتي غليني

 +422 2248 6221هاتف: 
  +422 2272 2844جوال: 

  holmes@qfcra.com-f.glennieالبريد االلكتروني 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر للمال. 5إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه.  وتملك الهيئة سلسلة 
هيئة تنظيم مركز وتقوم فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

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

 
 

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

تشجيع المشاركة في سوق اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف 
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 مركز قطر للمال بموجب قانون 

هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز    .2778مايو  1( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 2مركز قطر للمال رقم )
دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات  المسؤول قانونًا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وا 

طويلة األمد وذات فائدة  شراكةوالشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء  المالية
 www.qfc.com.qa  للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي:متبادلة مع قطر. 
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