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 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحتفل بنجاح الخريجة القطرية

 

 :3122مارس  3الدوحة، قطر،  
 

مركز قطر للمال احتفاالً على شرف نورا البوزوٌر، خرٌجة كلٌة الحقوق فً هيئة تنظيم أقامت 

بنجاح برنامج تدرٌب الخرٌجٌن الجامعٌٌن فً دائرة السٌاسة والتنفٌذ والذي  جامعة قطر، التى أنهت

 .استمر لمدة عام واحد

 

م إلى المواطنٌن القطرٌٌن  برنامج تدرٌب الخرٌجٌن الجامعٌٌن هو برنامج ٌمتد لعام واحد وٌقدَّ

ت للعمل فً إن الغرض من هذا البرنامج هو إتاحة الفرصة للشباب والشابات القطرٌا. المتمٌزٌن

فً نهاٌة البرنامج، . بٌئة عالمٌة لتنظٌم الخدمات المالٌة وبناء مهاراتهم كمهنٌٌن فً الخدمات المالٌة

وقد . ٌحصل المشاركون الذٌن أنهوا البرنامج بنجاح على عروض عمل مغرٌة فً هٌئة التنظٌم

، 6002ذ إطالقه عام من" برنامج تدرٌب الخرٌجٌن الجامعٌٌن"شارك إلى اآلن ستة عشر خرٌج فً 

 .من بٌنهم خمسة من المنتظر أن ٌتخرجوا فً أغسطس من هذا العام

 

أنا : " قالت المشرفة على اآلنسة بوزوٌر، السٌدة برو مورٌس، مدٌرة رئٌسٌة فً دائرة السٌاسة

رة لقد سررت برؤٌتها تطور مهاراتها فً دائ. سعٌدة باالحتفال بإنجاز نورا بعد إنهائها للعام بنجاح

لقد "وقالت نورا البوزوٌر، ." السٌاسة والتنفٌذ وأتطلع للعمل معها كعضو أساسً فً فرٌق السٌاسة

 ."حظٌت بخبرة مهنٌة كبٌرة بعملً مع هٌئة التنظٌم وأنا أتطلع لالستمرار فً العمل مع الهٌئة

 

، التً 6000ام إن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال تدعم ركٌزة التطور البشري لرؤٌة قطر الوطنٌة للع

 .من شأنها أن تشجع التطور المهنً للمواطنٌن القطرٌٌن وتساهم فً بناء مهاراتهم

 

فً معرض قطر " برنامج تدرٌب الخرٌجٌن الجامعٌٌن"ستعرض هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال 

أبرٌل فً صالة المعارض فً الدوحة، وستعٌن  01إلى  00المهنً الذي سٌعقد فً الفترة من 

 .ٌن القطرٌٌن المرشحٌن فً هذا البرنامج وغٌره من األدوارالمواطن

 

 

  --النهاٌة  --
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 : فريق عمل العالقات العامة
 هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال –فالٌري وارد 

 +979 9994 6776: هاتف
 +979 9984 4899: فاكس

  v.ward@qfcra.com: البرٌد االلكترونً
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون ( 8)إن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌان تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه بموجب المادة رقم 

تقوم الهٌئة بتنظٌم الشركات التً تقّدم الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو . مركز قطر للمال
فراد وتملك الهٌئة سلسلة كبٌرة من السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واأل.  انطالقاً منه

بالتنظٌم وفقاً لمعاٌٌر هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال وتقوم . واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورة
 .قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانٌن المعتمدة فً مراكز مالٌة بارزة أخرى

ٌُرجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً  www.qfcra.com   :للمزٌد من المعلومات 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم . إن مركز قطر للمال هو مركز مالً ومركز أعمال قامت بتأسٌسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات 
المشاركة فً سوق الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أجزاء أخرى من وبهدف تشجٌع 

ٌعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعاٌٌر عالمٌة وٌوّفر بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة . المنطقة
تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم . األولى لكافة الشركات العاملة فٌه

    www.qfc.com.qa.5444ماٌو  1لة قطر وقد بدأ أعماله فً لدو( 7)
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