
 

 
U خريج قطري يكمل برنامج تطوير الخريجين الجامعيين الخاص بهيئة تنظيم مركز قطر للمال

 
"بعدما وافقت على شغل وظيفة بدوام كامل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال،  

لدي اآلن الفرصة في إفادة بالدي." 
 

للنشر الفوري 
 
 

 2008 سبتمبر 10الدوحة في 
 

 أكمل الخريج القطري عادل المير، مؤخرًا، برنامج تطوير الخريجين الجامعيين، وهو برنامج تطوير جامعي 
متمّيز يمتد على سنة واحدة، تقّدمه هيئة تنظيم مركز قطر للمال للمواطنين القطريين المتمّيزين. 

 
والغرض من هذا البرنامج هو إتاحة الفرصة أمام الشباب القطري للعمل ضمن مناخ تنظيم خدمات مالية ذات 

مستوى عالمي. 
 

 سبتمبر 8انضم عادل المير إلى برنامج تطوير الخريجين الجامعيين التابع لهيئة تنظيم مركز قطر للمال في 
. ومنذ انضمامه إلى هذا البرنامج، عمل مع كل من األقسام الرئيسية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال من 2007

قسم التخويل، إلى قسم سياسة القطاع المالي وتنميته، وقسم اإلشراف، وقسم متابعة االمتثال للقوانين واللوائح. 
وعقب إكماله البرنامج، وافق السيد المير على شغل وظيفة بدوام كامل ضمن قسم اإلشراف في هيئة تنظيم 

مركز قطر للمال.  
 

وتضّم الهيئة حاليًا ثالثة مرشحين آخرين مسجلين في البرنامج، وهي تنوي تأمين فرص مماثلة لعدد أكبر من 
الخريجين القطريين. 

 
نسون، رئيس قسم الموارد البشرية في هيئة التنظيم، ڤترحيبًا بإتمام السيد المير البرنامج، عّلق السيد كيت ستيـ

قائال: 
 

" يتيح برنامج تطوير الخريجين القطريين فرصة قيمة أمام هيئة التنظيم في المساهمة بشكل فعال في تطوير 
قاعدة معرفية مستدامة للجيل القادم من العاملين في مجال تنظيم الخدمات المالية في قطر. ومن شأن البرنامج 

أن يمّيز خريجين ذات مستوى عال، ويدعم تطورهم المهني كعاملين في مجال تنظيم الخدمات المالية، 
وبالتالي، يعّدهم لتحقيق النجاح المهني في المستقبل. إنني مسرور لالحتفال بالنجاح الذي حققه السيد المير 
لكونه مثاًال على إمكانيات برنامج تطوير الخريجين الجامعيين، وللقيمة التي يقدمها لهيئة تنظيم مركز قطر 

للمال ولقطر ككل." 
 

وفي تعليقه على إتمام برنامج التطوير الجامعي، قال عادل المير: 
 

"ال شك أنني حظيت بفرصة قّيمة للتعرف إلى ماهية التنظيم المالي في قطر، ولفهم العمل الذي سأزاوله في 
المستقبل. أنا ممتّن لكوني حصلت على فرصة الخضوع لهذا التدريب الذي زّودني بمهارات عملية وقّيمة في 
الوقت نفسه. وبعدما وافقت على شغل وظيفة بدوام كامل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لدي اآلن الفرصة 

في إفادة بالدي." 
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للمال لمحة عن مركز قطر 

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

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

وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء 
. 2005 مايو 1) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 7مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (

 
لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

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

للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقًا منه.  وتملك 
الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم الضرورة. 
وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. 

 
 لمحة عن هيئة مركز قطر للمال

 
قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل  هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز

والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية
للمزيد من المعلومات،  طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.  قائمة على إرساء شراكة
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 لمحة عن قطر
 

، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا كبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 
األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة. ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع 
لألمم المتحدة. ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أكبر 

مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع 
االقتصادي. 
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