
 

                                                         

 

 

 

  "م .م.ذ كونكورديا كابيتال" هيئة تنظيم مركز قطر للمال تخول شركة

 

، ونكورديا كابيتالشركة ك"ـتخويالً لمركز قطر للمال هيئة تنظيم منحت  :3122يناير  32الدوحة، قطر، 

 .أو من خالله مركز قطر للمال ها فيأعمالللقيام ب" م.م.ذ

 

دليل القواعد االحترازية والمؤقتة للمال يزاول األعمال بالتوافق مع  في مركز قطر "كونكورديا كابيتال"إن فرع 

الستشارة حول تقديم ا، وهو مخول ل4حول االستثمار والوساطة التأمينية واألعمال المصرفية، الفئة االحترازية 

 .تترتيب التسهيالت االئتمانية، والتعامل في االستثمارات، وتقديم خدمات الوصاية، واالستثمار

 
 

 



 

                                                         

 
 
 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال – ريتا القصيرة السيد

 +479 9944 6831: هاتف

 +479 9994 4949: فاكس
 r.alkassir@qfcra.com  االلكترونيالبريد 

   
 
 

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

وتملك الهيئة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . إلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةسلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد وا

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة 
يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
هيئة مركز قطر    .2002مايو  1د بدأ أعماله في لدولة قطر وق( 7)بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغيله وإدارته للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية

للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني . مد وذات فائدة متبادلة مع قطرطويلة األ إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  :التالي
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