
 

 
هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن عن برنامج تطوير الخريجين الجامعيين  

الخاص بالمواطنين القطريين 
 

للنشر الفوري 
 

 2005 يوليو 12الدوحة، في 
 
 

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إنشاء برنامج تطوير الخريجين الجامعيين وهو برنامج فريد يمتد 
على سنة واحدة ومخّصص للمواطنين القطريين المتميزين. والغرض من هذا البرنامج هو تزويد الشباب 

القطري الموهوب الذي يملك حافزًا قويًا بخبرة مهمة في عملية تشغيل وإدارة مؤسسة تنظيمية ذات مستوى 
عالمي، واالشتراك شخصيًا في تطوير مركز قطر للمال. ويتمّثل أعضاء لجنة االختيار الخاصة ببرنامج 

التطوير، برئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، سعادة الشيخ الدكتور محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، السيد فيليب ثورب. 

 
وقال سعادة الشيخ محمد بن جاسم تعليقًا على إعالن برنامج التطوير:  

 
"إّن مركز قطر للمال هو جزء مهم من مخططات الحكومة القطرية الرامية إلى تطوير االقتصاد المحلي، 

يعتبر فاألمر الذي من شأنه أن يزيد من قدرة الخدمات المالية وخلق فرص جديدة للشركات واألفراد في قطر. 
برنامج التطوير التابع لهيئة تنظيم مركز قطر مثاًال ممتازًا على الفوائد التي سيتلّقاها المواطنون القطريون من 

مركز قطر للمال." 
 

وأضاف السيد ثورب: "بإنشائنا هذا البرنامج، ندرك تمامًا أن الطلب على االختصاصيين العاملين في الخدمات 
المالية سيتزايد في قطر، وباألخص على األفراد الذين يتمتعون بمهارات وخبرات تؤهلهم تطبيق معايير 

التنظيم ومتابعة االمتثال العالمية. ونتوّقع أن يساعد برنامج التطوير على خلق كدر من األفراد، ال يتأهلون 
للعمل مع هيئة التنظيم فحسب، وإنما أيضًا مع الشركات التي ستتأسس في مركز قطر للمال." 

 
تأسس مركز قطر للمال من قبل حكومة قطر لتقديم بيئة من الخدمات المالية ذات المستوى العالمي إلى 

الشركات العالمية، وحّث نمّو قطاع الخدمات المالية المصرفية في قطر. إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي 
هيئة تنظيم مستقلة، تقوم باالشراف على األعمال المصرفية، وشركات التأمين، وتجارة األوراق المالية 

والمشتقات، وإدارة األصول، والمؤسسات االسالمية، والخدمات المالية ذات الصلة. وتستند لوائح وقواعد 
هيئة التنظيم على أعلى المعايير الدولية، وتعكس أفضل الممارسات العالمية.  

 
 تقّدم هيئة التنظيم لمن يقع عليهم االختيار وظيفة بدوام كامل، إضافة إلى خبرة من الدرجة األولى في 
الممارسات التنظيمية في مختلف دوائر هيئة تنظيم مركز قطر للمال، شأن تطوير السياسة، والتخويل، 

واإلشراف، ومتابعة االمتثال إلى القوانين واللوائح.. 
 

وتسعى هيئة التنظيم إلى تعيين مواطنين قطريين يحملون شهادات أكاديمية بدرجات ممتازة، وتتراوح 
الدراسي. كما ينبغي أن  2005 عامًا، سبق أن تخّرجوا أو سيتخرجون في نهاية العام 26 و21أعمارهم بين 

يكون المتقّدمون بالطلبات يحملون شهادات ذات صلة مثًال في المحاسبة، أو القانون، أو االقتصاد، أو إدارة 
األعمال. ويتم تقييم المتقدمين بالطلبات على أساس صفاتهم القيادية، ومهاراتهم التحليلية، وقدراتهم التواصلية. 



 

 
وبإمكان المهتمين بتقديم الطلبات أن يرسلوا لنا صورة عن سيرتهم الذاتية، ونموذج طلب االلتحاق ببرنامج 

)، إلى جانب كافة المرفقات الالزمة، إلى هيئة تنظيم www.qfcra.comالتطوير (المتوفر على العنوان التالي 
مركز قطر للمال، لعناية السيدة كارولين وايت. 

 
لمزيد من المعلومات حول هيئة تنظيم مركز قطر للمال، يرجى زيارة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.qfcra.com 
  

 ###
 

 
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
  www.qfc.com.qaُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي: 

 
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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 www.qfcra.com للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
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