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 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تكرم خّريجين قطرّيين ناجحين
 
 

 : 3102أكتوبر  8الدوحة، قطر، 

 

السوج سلمان السٌد ساره الهاجري و اآلنسة ٌنقطر للمال حفالً تكرٌمٌاً للخرٌجٌن القطرٌأقامت هٌئة تنظٌم مركز 

بعد نجاحهما فً إنهاء برنامج تطوٌر الخرٌجٌن الجامعٌٌن السنوي. وقد حضر هذا الحفل مسؤولون تنفٌذٌون رفٌعو 

 الخرٌجٌن على نجاحهما.التنظٌم لهٌئة الرئٌس التنفٌذي هنأ المستوى من هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال و

 

 .هالسوج على تولًّ منصبٌن دائمٌن فً دائرة اإلشراف فٌا لموافقة اآلنسة الهاجري والسٌدهٌئة التنظٌم  كما سّرت

 

برنامج تطوٌر الخرٌجٌن الجامعٌٌن هو برنامج سنوي ٌمتد لعام واحد وهو معد للخرٌجٌن القطرٌٌن الذٌن ٌملكون و

م من حافزا قوٌا لالحتراف فً مجال الخدمات المالٌة. وٌقدم البرنامج خبرة مهمة إلى هؤالء الشباب من خالل تمكٌنه

ٌن فً صخبراء دولٌٌن متخص إرشاداتالعمل فً هٌئة تنظٌمٌة ورقابٌة بحٌث ٌستفٌد كل من الخرٌجٌن من 

 مجاالتهم. 

 

 ماٌكل راٌان، الرئٌس التنفٌذي لهٌئة تنظٌم مركز قطر للمال:السٌد فً هذه المناسبة، قال 

  

دتهم على تحقٌق قدراتهم عند انخراطهم فً "تلتزم هٌئة التنظٌم بتدرٌب وتطوٌر الشباب القطري الموهوب لمساع

 بعد جهدهما والتزامهما بالعمل طوال هذه السنة." هذٌن الشابٌنمجال الخدمات المالٌة. أنا فخور باالحتفال بنجاح 

 

توظٌف وتدرٌب المواطنٌن القطرٌٌن لمساعدتهم على رسم مستقبل البالد بما ٌتوافق مع  وتعمل هٌئة التنظٌم على

 . 0202ركٌزة التنمٌة البشرٌة لرؤٌة قطر الوطنٌة 

 

دائمة فً هٌئة التنظٌم.  خرٌحاً وتولى الكثٌرون منهم مناصب 00، شارك فٌه 0222ومنذ إطالق البرنامج فً العام 

 المهتمٌن إلى رة السنوٌة المقبلة من البرنامج مفتوحة حالٌاً، وندعو جمٌع المرشحٌنللدوالطلبات تقدٌم  إن فرصة

 .www.qfcra.comتقدٌم طلباتهم على الموقع التالً: 

 
 

 
 -انتهى-

  

http://www.qfcra.com/


 

2 

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 االتصاالت المؤسسٌةقسم رئٌسة  –هولمز -ة فٌلٌسٌتً غلٌنًالسٌد

 +514 4459 6127هاتف: 

  +514 1172 4955جوال: 
  holmes@qfcra.com-f.glennie البرٌد االلكترونً

 
 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

( لقانون مركز قطر للمال. 8إن 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 انطالقاً منه.  وتملك الهٌئة سلسلة 

هٌئة تنظٌم وتقوم فراد واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورة. كبٌرة من السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واأل
بالتنظٌم وفقاً لمعاٌٌر قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانٌن المعتمدة فً مركز قطر للمال 

ٌُرجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً: مراكز مالٌة بارزة أخرى.   للمزٌد من المعلومات 

www.qfcra.com  
 
 

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

تشجٌع المشاركة فً بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات وبهدف 
سوق الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أجزاء أخرى من المنطقة. ٌعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعاٌٌر عالمٌة 
وٌوّفر بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فٌه. تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب 

هٌئة مركز قطر للمال هً الجهاز    .2002ماٌو  1( لدولة قطر وقد بدأ أعماله فً 7قانون مركز قطر للمال رقم )
قطر للمال وتشغٌله وإدارته. وهً تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولٌة للخدمات  المسؤول قانوناً عن تطوٌر مركز

طوٌلة األمد وذات فائدة  شراكةوالشركات الكبرى المتعددة الجنسٌات، لتتشارك رؤٌا واحدة قائمة على إرساء  المالٌة

ٌُرجى زٌارة الموقع االلكترونً التالً:متبادلة مع قطر.   www.qfc.com.qa  للمزٌد من لمعلومات، 
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