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 بحق شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( ذ.م.م ات رقابية مشّددة هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتخذ إجراء
 

 قائمين أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية للعمالء ال أي منع الشركة عن مزاولةوت
 

 
بحق   أولى رة رقابيةتنظيم مركز قطر للمال مذك  ، أصدرت هيئة 2020سبتمبر  17في : 2020أكتوبر   6الدوحة، قطر، 

للمال )مركز قطر  ذ.م.م.  )قطر(  الدولية  المالية  الخدمات  )  -  شركة   International Financial  -  (( 00109رقم 
Services (Qatar) LLC الخاصة بالمركز. من أنظمة الخدمات المالية (31)لمادة ، وذلك بموجب ا   

غير أنها سمحت  مزاولة األعمال أو تقديم الخدمات إلى أي عمالء جدد،  من  ت المالية الدولية  شركة الخدما   ها بموجب  تومنع
 .القائمين أصالً لديها  الخاصة بالعمالءو مت بعةوفقاً لسياساتها الالحالية تقديم الخدمات  فيباالستمرار لشركة ل
 
بوجوب قيام الشركة بات خاذ خطوات تصحيحية فورية واالمتثال مذكرة رقابية ثانية  اليوم فأعلنت هيئة التنظيم عن إصدار    أما 

 إلى عدد من األنظمة الرقابية.  
تنص المذكرة الثانية على استمرار المنع القائم بالنسبة إلى استقبال عمالء جدد، إضافة إلى منع الشركة من تحويل أي من 

وإعالمهم عمال مع عمالئها  التواصل  الشركة  يتعي ن على  كما  التنظيم.  هيئة  موافقة  دون  من  آخر  تأميني  وسيط  إلى  ئها 
بضرورة االتصال مباشرة بشركة التأمين الخاصة بهم ومن دون الرجوع إليها، في حال الرغبة في االستفسار أو المساعدة 

 بشأن وثيقة التأمين المتعلقة بهم. 
 

ويمكن االط الع على المذكرتين األولى  .  واجباتها الرقابية بالصورة الالزمةالشركة عن تلبية    تعذ ررار نتيجة  يأتي هذا الق
 وفي سجالتنا العامة.  هيئة التنظيملموقع االلكتروني والثانية على ال

 
ح لها  ويُشار إلى أن    ين في مركز قطر للمال. مزاولة أعمال وساطة التأمبشركة الخدمات المالية الدولية هي شركة مصر 

 
 
 
 
 

 )انتهى( 
 

 لمزيد من المعلومات واالتصال: 
 رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 +974  4495 6828هاتف: 

 Corporatecomms@QFCRA.COM: البريد االلكتروني
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
( من قانون مركز قطر 8بموجب المادة رقم )  2005إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل  تأس س في العام  

ال أو منه. وتملك هيئة التنظيم  للمال. تتول ى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقد م الخدمات المالية في مركز قطر للم
عند   العقوبات  وفرض  عليها  واإلشراف  واألفراد  للشركات  بالتصريح  الخاصة  الرقابية  الصالحية  من  كبيرة  مجموعة 

وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تم ت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين  هيئة التنظيم أعمالها الرقابية  وتمارس  الضرورة.  
 www.qfcra.com في المراكز المالية العالمية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:   المعتمدة
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