
 

                                                         

 

 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تسحب التصريح بالعمل 

.من كونكورديا كابيتال ذ.م.م  
 

: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً 4182مايو  81الدوحة، قطر، االثنين 

بمزاولة يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال ذ.م.م. )والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا( 

 الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خالله.

 

ُمنحت  ديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أنشركة كونكور إثر فشلهذا اإلجراء  اتخذقد و

وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة . لتزام بالقواعد إال أنها فشلت في ذل االعدم مسار المدة الالزمة لتصحيح 

 بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خالله.

 

 ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع:وفي هذا اإلطار، قال السيد مايكل راين

 

شّكل الحماية المطلوبة ت"تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي 

ة بتلبية هذه لزبائن مركز قطر للمال، وسالمة وسمعة المركز. ومن األساسي أن تقوم شركات الخدمات المالي

والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر  سليم المتطلبات بهدف االستمرار في تسيير األعمال على أساس

 ".للمال

  

 #انتهى#

 
 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –هولمز -السيدة فيليسيتي غليني
 +429 9944 1276هاتف: 
  +429 2277 9444جوال: 

  holmes@qfcra.com-f.glennieالبريد االلكتروني 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

ت المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه.  وتملك للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدما
الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. 

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا لنماذج هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم 
  للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
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 للماللمحة عن مركز قطر 
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مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء المركز إن 
بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 

يعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير  سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.
عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 

هيئة مركز قطر للمال    .7774مايو  6( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 2بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )
دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات  ول قانونًا عن تطوير مركزهي الجهاز المسؤ  قطر للمال وتشغيله وا 

طويلة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة الدولية للخدمات المالية
  قع االلكتروني التالي:للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة المو األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. 
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