
 

 

 
 
 

 

 مة مالیة بقیمةراغ، ولمھنةالة زاوبم ًمنعادر تصل للماطر قز كرمم یظیئة تنھ

 س،بھا جایمرابدة لسیابحق ، یكيرمر أالف دولأ 100
 .ع.م.ول، شألابي وظبك أفي بنؤول لمسر ایدلما

 

 ت راءاجإ اذھخاّتا نع وملیا لللما طرق زكرم میظتن یئةھ تعلنأ :2021 رینای 25 طر،ق ،حةدولا
 تكابھارال .ع.م.ول شألابي وظبك أفي  بنؤول لمسر ایدلمس، ابھا جایمرابدة  لسیابحق   یبیةدتأ

بقیمة  مالیة مةراغ رضف مع ددة،مح ممھا لةزاوبم وضمف صشخ بصفتھا یةدج كیةوسل تمخالفا
كة رشدى ل ددةّ محم مھاأي لة زاوبموات سنس خم دةّ منع لمدار ص، وإیكيرمر أالف دولأ 100
 ریدلما ممھا سةربمما منھا ضیولتفا بسح لىإ ضافةإ ل،للما طرق زكرم نضم لبالعم لھا رحمص

 .ؤوللمسا
 

 مةراغ كلبناعلى ت ضرفول، وألابي وظبك أیبیة بحق بندتأراءات جذت إخّتم أن ایظلتناسبق لھیئة  دقو

 بإعاقة لقیامھ )یكيرمأ رالدو (54,945,055 طريق لایر ونملی 200 بقیمة مالیة

ب لتالعت افي عملیاك لبنوع اصلة بضلّلمتوك الشكافي م یظلتنایئة دى ھلم لقائالتحقیق ا تیارمج
 بةولعقس ھذه اتعكو .لصلةذات المالیة دوات األ، وایةطرلقامیة ولحكالمالیة وراق األطري، والقاباللایر 

 دةّم متع طواتخن  لناجمة  عواقابیة  رلت الباطلمتابحق ك  لبنن اتكبة مرلمت المخالفاطورة اخ

 .لتحقیقاعاقة دف إبھول ألابي وظبك أبنل قبن مودة مقصو

 ي حاصلة علىول، وھألابي وظبك أبن  فيؤول لمسر ایدلمب امنصل تحتس جایمدة لسیت اكانو
 لمالیةا مةرالغا رضف رارق لىإ میظلتنا یئةھ تصلوتو .كلبنا في ددةمح ممھا لةزاوبم ضیوتف

 تكیاوسل أن لىإ صُخل ذيلا لتحقیقا ءنتھاا رثإ على ضیولتفا بسحو ددةّ لمحا ملمھاا لةزاوم منعو

 یئةھ دعواق على ءبنا نلیؤولمسا دراءلما على جبةوالا كیةولسلا ربالمعایی فت مل سجایم دةلسیا
عملیة ن مزء كجم، یظلتنایئة ھلى إئة طخات ماومعلم یدلى تقس إجایمدة لسیدت اعمد قھذا و .میظلتنا
مة زلالطوات الخذ اخّتتم ل، وللتحقیق معھاددة لمحت المقابالر اتحضم كما ل، لیھاإ رمشاُ لالتحقیق ا

نیة دلماكمة لمحن اعدرة لصام األحكاالى ل إللماطر قز كرلقائمة في مك البنل اعمال أمتثااعلى ً صارح
 :بما یلي صفتتلخ سجایم  دةلسیل اقبن تكبة مرلمت المخالفااما أ .لللماطر قز كریة في مرلتجاوا

 

 میظلتنایئة ل ھعماأعاقة إ   .أ
 

 رافق باإلشّفي ما یتعل، جبةوالالعنایة ، واعایةرل، وایةدرالدئ المباً فقارف ولتصدم اع  .ب

 .قابیةرلم ایظلتنایئة ت ھباّلطلمت .ع.م.ول شألابي وظبك أبنل متثااعلى 

 
 .حالنفتاون والتعاس اسأعلى ء بنام یظلتنایئة ھي مع طلتعادم اع .ج



       

 
 

 
 

 لمفص األشخاا على جبةوالا رلمعاییا میةأھ على دكؤلت میظلتنا یئةھ لقب نم ذةخّلمتا راءاتالجا تأتيو

 وللمعما دعوالقا بكافة للفعاا زاماللتا على ًصارح ،لھا رحلمصا تكارلشا في ددةمح مبمھا نضیوّّ 
 .لتحقیقا دقی كةرلشا أو صلشخا ونیك نحی حتى ت،قاوألا كافة فيو م،یظلتنا یئةھ في بھا

 
 

 )نتھىا(
 

 

 تكابھرال ولألا بيوظبأ كبن دض مالیة مةراغ میظلتنا یئةھ درتصأ ،2019 طسغسأ 25 یخربتا
 تعملیا في كلبنا وعبضل صلةّلمتا وكلشكا في ملقائا لتحقیقا رىمج بإعاقة لصّتت تمخالفا

 .لصلةا ذات لمالیةا دواتألوا ،یةطرلقا میةولحكا لمالیةا وراقألوا طري،لقا باللایر بلتالعا
 .لصحفين البیااعلى ع الطلال ناھ طضغا

 

 

 :لمزید من المعلومات واالتصال

 رئیس إدارة االتصاالت المؤسسیة
 ھیئة تنظیم مركز قطر للمال

 +974 4495 6828ھاتف: 
 Corporatecomms@QFCRA.COM: البرید االلكتروني

 
 

 لمحة عن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال
( من 8بموجب المادة رقم ) 2005إن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال كیان رقابي مستقّل تأّسس في العام 

قانون مركز قطر للمال. تتولّى ھیئة التنظیم الرقابة على الشركات التي تقّدم الخدمات المالیة في مركز 
یة الخاصة بالتصریح للشركات قطر للمال أو منھ. وتملك ھیئة التنظیم مجموعة كبیرة من الصالحیة الرقاب

وفقاً ھیئة التنظیم أعمالھا الرقابیة وتمارس واألفراد واإلشراف علیھا وفرض العقوبات عند الضرورة. 
لمعاییر قانونیة عالمیة، تّمت صیاغتھا عن قرب وفقاً لنماذج القوانین المعتمدة في المراكز المالیة العالمیة. 

 www.qfcra.com الموقع اإللكتروني التالي:لمزید من المعلومات یُرجى زیارة 
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