
شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة 
بيان صحفي 

 

 نشر عن قرارات هيئة قطر لألسواق المالية بيان صحفي بخصوص ما

 

 2011فبراير  20: الدوحة في

في الصحف  المالية لألسواقباالشارة إلى ما تم نشره من قرارات لجنة المحاسبة التابعة لهيئة قطر 
بخصوص فرض غرامات مالية على شركتي داللة  2/2011/ 20القطرية أمس االحد الموافق 

من مخالفات لقوانين ولوائح وانظمة الهيئة،  إليهمابشأن ما نسب  االسالميةللوساطة وداللة للوساطة 
بعض النقاط المتعلقة بما تم نشره، حيث فإن شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة تود توضيح 

محلها في وقت تبذل فيه شركة داللة القابضة  سابقة في غير تعدترى الشركة أن هذه القرارات 
لترتيب كافة االوضاع  لألسواق الماليةوالشركات التابعة لها الكثير من الجهد للتعاون مع هيئة قطر 

. وفقا للقوانين الجديدة التي تصدرها الهيئة

فإن  القراراتبعض هذه  بوقف للهيئةمن لجنة التظلمات التابعة  قراراوفي الوقت الذي صدر فيه 
في الصحف على الرغم  من أنه صدر قرار من القرارات نشر هذه تستغرب شركة داللة القابضة 

االخرى من لجنة  القراراتبوقف تنفيذ بعض هذه القرارات وجاري نظر وقف تنفيذ  التظلماتلجنة 
المختصة وليست نهائية،  الجهاتال تزال قيد نظر  القرارات، وهو ما يعني أن هذه بالهيئة التظلمات 

وسيتم نظر التظلمات الخاصة  الحالي فبراير 15حيث تم ايقاف تنفيذ ثالثة منها بجلسة اللجنة في 
. فبراير 28باالربع مخالفات االخرى بتاريخ 

كما توضح شركة داللة القابضة أن أربعة من هذه المخالفات تتعلق بعالقة شركة داللة القابضة وهي 
شركة كما تعمل عامة بشركتي داللة للوساطة وداللة للوساطة االسالمية التابعتين لها  مساهمهشركة 

. داللة القابضة منذ فترة على تعديل هذه االوضاع بموافقة وعلم الهيئة

حول ما ذكر من توصية الهيئة بانتداب خبير مستقل لتقييم اجراءات العمل المتعلقة في التعامل في و
شركة داللة القابضة تؤكد أن هذه المخالفات تتعلق ببعض االجراءات االدارية  نفإاالوراق المالية 

. وليس لها عالقة مباشرة بتداول االوراق المالية

كانت من اولى الشركات التي قامت بتقديم شركة داللة القابضة  فإنوفيما يتعلق باجراءات الحوكمة 
حول اجراءات بالتعاون مع مكتب استشاري مستقل الهيئة و التي اقرتها للقواعدتقرير الحوكمة وفقا 

العام بناء على طلب الهيئة وقد تم تسليم هذا التقرير للهيئة  لها الحوكمة في الشركة والشركات التابعة
 .وفقا للموعد الذي حددتهالماضي 

 



: المخالفات ملخص لهذهوفيما يلي جدول 

الحالة القانونية الغرامة  المخالفة وصف شكل المخالفة طبيعة المخالفة م 
البنوك االسالمية نتج  احدمعاملة خاصة بعملية تورق ألمر تأخر تحويل بنكي فنية  1

تضرر فيها وهو ما قيمة المعاملة  في تحويل الشركة تأخرعنها 
. ريال قطري 5600العميل بقيمة 

قيد النظر امام لجنة التظلمات بالهيئة حيث صدر قرار الف ريال  200
 15/2/2011لجنة المحاسبة بتاريخ  قرار تنفيذ وقف

عدم تقيد موظف سلوكية  2
الشركة  ونظم بلوائح

بوضع  2009في عام  للوساطةقيام أحد موظفي شركة داللة 
اعالن تقديم خدمات للمستثمرين االفراد باحد المنتديات 

االليكترونية دون علم الشركة 

لجنة المحاسبة قيد النظر  التظلم وامر وقف تنفيذ قرارالف ريال  200
لدى لجنة التظلمات بالهيئة 

تأخر في اخطار ادارية  3
الهيئة 

وليس بشركتي انهاء خدمات احد الموظفين بداللة القابضة 
دون اخطار الهيئة حيث اعتبرته احد المطلعين على الوساطة 

قامت الهيئة واعمال شركتي الوساطة التابعة لداللة القابضة 
الوساطة  شركتيبمخالفة 

الف لشركة  200
داللة للوساطة 

الف لشركة  200
داللة االسالمية 

التظلمات قيد النظر لدى لجنة التظلمات بالهيئة حيث 
صدر قرار وقف تنفيذ قرار لجنة المحاسبة بتاريخ 

ألحد التظلمين في حين ال يزال طلب  15/2/2011
نظر وقف تنفيذ القرار الثاني قيد نظر لجنة التظلمات 

تأخر في اخطار ادارية  4
الهيئة 

باستقالة احد موظفيها  بابالغ الهيئة تأخر شركة داللة للوساطة
وقد تم ابالغ الهيئة بعد عودته من  السنوية باإلجازةاثناء قيامه 

. اجازته وتسليم بطاقة الوسيط الخاصة به

التظلم وامر وقف تنفيذ قرار لجنة المحاسبة قيد النظر مائتا الف ريال 
. لجنة التظلمات بالهيئة لدى

تأخر في اخطار ادارية   5
الهيئة 

وليس  قيام شركة داللة القابضة بتعيين مدير للعمليات لديها
وعدم اخد موافقة هيئة قطر لالسواق المالية  بشركتي الوساطة

على تعيينه بحجة اطالعه على اعمال شركات الوساطة حيث 
 داللةو للوساطة  ةداللاوقعت الهيئة مخالفتين على شركة 

للوساطة االسالمية 

الف لشركة  200
داللة للوساطة 

الف لشركة  200
داللة االسالمية 

التظلمات قيد النظر لدى لجنة التظلمات بالهيئة حيث 
صدر قرار وقف تنفيذ قرار لجنة المحاسبة بتاريخ 

ألحد التظلمين في حين ال يزال طلب  15/2/2011
قيد نظر لجنة التظلمات  نيالثانظر وقف تنفيذ القرار 

 


