
 

                                                         

 تنفيذي الرجرا  تؤّيد اإلمحكمة تنظيم مركز قطر للمال 
 بحق السيد كريم نرجيم المتخذ من هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 
تنفيذي الذي اتخذته المحكمة تنظيم مركز قطر للمال اإلجراء  أّيدت :4112مايو  11قطر، األحد  -الدوحة

دوالر أميركي ومنعه من العمل  02.222وقدره  ا  م مبلغالسيد كريم بول نجي هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتغريم
 .الرتكابه خطأ سلوكيا  جسيما  في مركز قطر للمال، نتيجة مصرح لها بمزاولة األعمال في أي شركة 

 
بي مورغان،  في شركة جيه. كبير الموظفينما كان السيد نجيم فيوجدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنه قد و 

تحديدا ، مصداقية. و بنزاهة  تأدية واجبهمن خالل تخّلفه عن  ارتكب خطأ سلوكيا  جسيما  ، فرع مركز قطر للمال
تزوير إمضاء رئيس دائرة الشؤون المالية ورئيس في وقت كان السيد نجيم يعمل بصفة فرد معتمد، عمد إلى 

 مالي شخصي له. لطلب دعما   إلى بنك محلي في قطرأرسله كتاب  فيالعمليات في شركة جيه. بي. مورغان، 
 

مركز قطر بتنظيم ال، واستأنف السيد نجيم هذا القرار لدى محكمة 0202في سبتمبر  قرارهاتنظيم الاتخذت هيئة 
 بموجب قانون مركز قطر للمال.   الواردة صالحياتالللمال، ضمن 

 
زعزعة الثقة في  لىوقد يؤدي إ السيد نجيم خطير السلوك الصادر عنتنظيم أن ال محكمة، وجدت االستماعوبعد 

النظام المالي لمركز قطر للمال. وخلصت المحكمة إلى أن الغرامة المالية المفروضة غير مبالغ فيها وأن أمر 
 .جمهورمنعه كان مبررا  من أجل حماية مركز قطر للمال وال

 
 الناس من نتظر"يقال السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: في هذا السياق، و 

السيد نجيم  إال أن سلوكوالنزاهة. الثقة  بمبادىء التزامهميتعاملون معهم في مركز قطر للمال  ناألشخاص الذي
اإلجراء التنفيذي بحق السيد  بتأييدتنظيم مركز قطر للمال  محكمة قرار . وجاءقد أضر بشدة بهذه المبادىء

    ".وسمعته حماية نزاهة مركز قطر للماللمبادىء من أجل المحافظة على هذه اشدد على أهمية ي، لنجيم
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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 )
و انطالقا  منه.  وتملك للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أ

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

  للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: لية بارزة أخرى.القوانين المعتمدة في مراكز ما
www.qfcra.com  

 
 

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

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

ركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الش
هيئة مركز قطر للمال    .0224مايو  0( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 2بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )

دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات  هي الجهاز المسؤول قانونا  عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وا 
طويلة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة اليةالدولية للخدمات الم

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