
 

                                                         

 

 تطوير نظام التدريب والكفاءةحول  هاهيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر مقترحات

 

 3122 أكتوبر 3الدوحة، قطر، 

التدرٌب نظام إلى تطوٌر الهادفة مقترحات تنص على الت هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال ورقة تشاورٌة رأصد

 .المعتمد فً المركز باإلضافة إلى عدد من التعدٌالت على القواعدوالكفاءة 

 

الواردة فً القواعد وإضافة متطلبات تتعلق ز المقترحات حول نظام التدرٌب والكفاءة على تعزٌز المتطلبات ترك  

فة الشركات المخولة واألفراد سٌطبق هذا النظام على كا. باختبارات المعاٌٌر المهنٌة والتطوٌر المهنً المستمر

. المعتمدٌن الذي ٌؤدون وظائف قٌد الضبط أو ٌسعون إلى تأدٌة هذه الوظائف فً مركز قطر للمال أو من خالله

فً تساهم التغٌٌرات المقترحة كما أن ٌراعً النظام الجدٌد أهمٌة ضمان كفاءة العاملٌن فً مركز قطر للمال و

 .ؤهالت المهنٌة ودفعها إلى األمامالتدرٌب والم خطط تحسٌن وتعزٌز

 

 : رحب نائب الرئٌس التنفٌذي فً هٌئة التنظٌم السٌد ماٌكل راٌن بإصدار هذه الورقة التشاورٌة، وقال

الشركات على  ه ستتم محاسبةإن المقاربة التً تعتمدها هٌئة التنظٌم فً مجال التدرٌب والكفاءة تضمن أن"

ل دعمًا . تقدمه إلٌهم التدرٌب والتطوٌر الذي لىتوظٌف العاملٌن لدٌها وع ٌوفر نظام التدرٌب والكفاءة المعد 

ر صناعة الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال وٌلقً الضوء على أهمٌة الحفاظ على كفاءة األفراد  حٌوًٌا لتطو 

لة  ."العاملٌن فً الشركات المخو 

 

ٌمكن االطالع على الورقة كما . 3122نوفمبر  6 تارٌخ المالحظات على الورقة التشاورٌة حتى إرسال ٌمكن

 .التشاورٌة وعلى كٌفٌة رفع التعلٌقات على موقع هٌئة التنظٌم االلكترونً
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6838: هاتف

 +975 583 4895: فاكس
  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 

   
 
 

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

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

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

المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
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    .3112مايو  2لة قطر وقد بدأ أعماله في لدو( 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 . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  :التالي
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