
 

 

 
فرض غرامة مالية على ناظم عمارة، الرئيس تهيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 ( المصفّىالتنفيذي السابق لبنك المال ذ.م.م. )
 

باتخاذ إجراءات تأديبية بحق   ا  هيئة تنظيم مركز قطر للمال قرار   تصدرأ:  2022مارس    10الدوحة، قطر،  

. إال  قرار هيئة التنظيم أيّدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمالو، 2011في العام  السيد ناظم الدين عباس عمارة
، تّم وقف التنفيذ بالطعن المقّدم من قبل السيد  حينها  المحاكم القطريةأمام  عالقة  ال جنائية  الجراءات  لإلأنّه ونظرا   

، رفعت محكمة 2018تّم إبراء السيد ُعمارة من االتهامات الجنائية في العام    بعد أنكمة التنظيم. و عمارة أمام مح

 . واستتبعت النظر في الطعن 2021وقف التنفيذ في العام إجراءات التنظيم 

 

 506,000بفرض غرامة مالية على بنك المال ذ.م.م. بقيمة    أن قامت  2010في العام    هيئة التنظيموقد سبق ل

السيد    كان  و.  2010ضع البنك قيد التصفية في يونيو  وُ . كما  والر أمريكي مع سحب التصريح بمزاولة األعمالد
المحّددة ضمن دوره  على تفويض بمزاولة المهام    حاصل  كان  وُعمارة هو الرئيس التنفيذي السابق لبنك المال  

السيد   . وتعود االجراءات التاديبية المتّخذة بحقّ التنفيذية العليا في مركز قطر للمالف من ضمن األدوار  المصنّ 
وتشمل   ،إلى ارتكابه مخالفات سلوكية ال تفي بالمعايير الواجبة على األشخاص المفّوضين بمهام محّددة    ُعمارة

 المخالفات:
 

  التزام التخلّف عن التصّرف وفقا  لمبادئ األداء والرعاية والعناية الواجبة، في ما يتعلّق باإلشراف على   . أ
 متطلّبات هيئة التنظيم ببنك المال ذ.م.م. 

 باألدوار التنفيذية العلياوالتخلّف عن االلتزام بالمعايير السلوكية المناسبة المنوطة  .ب
  متّصلة ببنك المال   أي مسائلبفورا     إخطارهاوم بانفتاح وتعاون،  والتخلّف عن التعامل مع هيئة التنظي .ج

 واجب اإلبلغ عنها و
 التخلّف عن ضمان اإلشراف الفعال والرقابة اللزمة على أعمال البنك، مع االمتثال للمتطلبات المطبّقةو .د

 
السيد عمارة وتأييد الغرامة  ، أصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن المقّدم من  2022فبراير    24وعليه، بتاريخ  

 دوالر أمريكي. 200,000المحددة بمبلغ 
 

 . ضغط هناالّطلع على قرار المحكمة الخاص بالسيد عمارة  ل

 . اضغط هنابنك المال ب لّطلع على قرار هيئة التنظيم الخاص ل

 

 

 

 (انتهى )

 

 
 مالحظات 

وال تتضمن    . 2012قواعد الحوكمة والمهام المحددة لعام  ( من  3.1.1)القاعدة    يرد تعريف "المهام المحددة" في
 هذه المهام الوظائف الخاصة بالتعامل المباشر مع العملء. 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.qicdrc.gov.qa/judgments/case-no-2-2011-2022-qic-rt-1
https://www.qicdrc.gov.qa/judgments/case-no-2-2011-2022-qic-rt-1
https://www.qicdrc.gov.qa/judgments/case-no-2-2011-2022-qic-rt-1
https://www.qfcra.com/en-us/MediaCentre/ENF_PR_DOCs/05-05-2010-2.pdf


 

 

 
 االتصال:ولمزيد من المعلومات 

 رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية 
  هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

  6828 4495 974+هاتف:  

  Corporatecomms@QFCRA.COM:  البريد االلكتروني

 
 

 
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال لمحة عن 

( من قانون  8بموجب المادة رقم )   2005في العام    ستأسّ   إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقلّ 
الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو    تتولّى هيئة التنظيم الرقابة علىمركز قطر للمال.  

بالتصريح للشركات واألفراد واإلشراف  الخاصة  صلحية الرقابيةمنه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من ال
ت تمّ   وفقا  لمعايير قانونية عالمية،هيئة التنظيم أعمالها الرقابية  وتمارس  عند الضرورة.    فرض العقوباتعليها و

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة    .العالميةمالية  المراكز  الصياغتها عن قرب وفقا  لنماذج القوانين المعتمدة في  
 www.qfcra.com الموقع اإللكتروني التالي:  

 
 

 

http://www.qfcra.com/

