
 

 

 

 

 

 

 
قطر المصرفية للبنين  هيئة تنظيم مركز قطر للمال توّقع اتفاقية تعاون مع مدرستي

   والبنات
بالتعليم لترويج العمل في التنظيم المالي  

 
 للمال اتفاقية تعاون مع مدرستين ثانويتين تهدف إلى تثقيفوّقعت هيئة تنظيم مركز قطر : 2017مايو 2الدوحة، قطر،  

 حول تعّددية الوظائف القائمة في القطاع المالي في دولة قطر وخاصة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. طالباً وطالبة ثمانين
 
مدرسة قطر بينما افتتحت  2010 في سبتمبر ين مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية المستقلة للبنحت تفتا

، وذلك بناء على المبادرة المشتركة بين مصرف 2015في سبتمبر  للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية المستقلة للبنات
لخوض  ةالمرحلة الثانويقطر المركزي ووزارة التربية. وتقّدم المدرستان التعليم المتخصص الهادف إلى تهيئة الطالب في 

 هم المهنية في القطاع المالي ومؤسساته مثل البنوك وشركات الخدمات المالية، والبورصة، والتنظيم المالي.مسيرت

 
في هذه المناسبة، قال السيد عيسى أحمد عبدهللا، رئيس العمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال: "تماشياً مع رؤية قطر 

تين المدرستين إلى المساعدة في تطوير المواهب وضّخ الموارد البشرية ، تهدف الشراكة االستراتيجية مع ها2030الوطنية 
القطرية في قطاع الرقابة المالية في السنوات العشر القادمة. فباإلضافة إلى عدد من الفرص المتاحة لطالب األعمال 

عمل بالتعاون ئة التنظيم، نحن نالمصرفية التي عملنا على تطويرها كجزء من برنامج المسار للتعليم والتطوير المعتمد في هي
مع وزارة التنمية اإلدارية على تطوير برنامج المسار للمنح المدرسية والمخصص لطالب المرحلة الثانوية الراغبين في 

 العمل في القطاع المالي، والذي سنعمل على إطالقه في وقت الحق من هذا العام."
 

قطر  تيدرسمبموجب هذه االتفاقية، ستقّدم هيئة تنظيم مركز قطر للمال فرصاً للتدريب الصيفي إلى طالب ستختارهم من 
ابتداء من هذا الصيف، وستنظم المنتديات حول السياسات واألنظمة  للبنين والبناتللعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية 

. كما ستستقبل الطالب في مكاتبها لحضور اجتماعات وّدية مع الموظفين القطريين المالية في الدولة في حرم المدرستين
من األقسام المعنية باألعمال الرقابية الرئيسية أي أقسام اإلشراف والتصريح والسياسات والتنفيذ، كما ستتيح فرص التوظيف 

 للطالب المؤهلين ضمن برنامج المنح المدرسية الخاص بها.

 
تّم بين كل من السيد عيسى أحمد عبدهللا، بالنيابة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيدة ظبية البوعينين، أما التوقيع، ف

درسة مللبنات، والسيد أحمد يوسف المحمود، مدير  مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية المستقلةمديرة 
  .للبنين المستقلةقطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية 

 

 

 
 النهاية

 
 

من اليمين إلى اليسار: السيدة ظبية البوعينين، والسيد عيسى أحمد عبدهللا، والسيد  -الصورة
 أحمد يوسف المحمود، خالل حفل التوقيع

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

  ، الرجاء االتصال بـ:لمزيد من المعلومات
 

 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –السيدة بتسي ريتشمان 
 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة 8مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم ) رقابيإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان 

ية منه.  وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيم بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو
وفقاً  الهاأعمهيئة تنظيم مركز قطر للمال  تمارسولشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. ل التصريحب

للمزيد من  لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
 www.qfcra.com   المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
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