
 

 

 

 

 

 
 التدريب والكفاءة في المركزنظام تعزيز هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن عن 

 
 1122 ديسمبر 13الدوحة، قطر، 

 
المتفرقة لعام  التعديالت على قواعد التدريب والكفاءة، والتعديالت اليوم مركز قطر للمال هيئة تنظيمأصدرت 

يناير  1التي يدخل بموجبها نظام التدريب والكفاءة المشدد حيز التنفيذ في مركز قطر للمال، وذلك في  1122
، حيث يتوقع من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال تلبية متطلبات نظام التدريب والكفاءة ابتداء من العام 2112
المشاورات حول القواعد المقترحة التي بدأتها هيئة التنظيم في سبتمبر  أما القواعد النهائية فهي تعقب .المقبل

 .الماضي
 

يتضمن نظام التدريب والكفاءة المتطلبات التي تشترطها أفضل الممارسات العالمية للمعايير المهنية واالختبارات 
ألفراد المعتمدين فيه الذين يؤدون ويطبق النظام على كافة الشركات المخّولة في المركز وا .والتطوير المهني المستمر

ويولي النظام . الوظائف قيد الضبط أو الذين تقدموا بطلب مزاولة هذه الوظائف في مركز قطر للمال أو من خالله
المشدد أهمية كبيرة على تحسين التدريب والمؤهالت المهنية الضرورية لتوفير الخدمات المالية بكفاءة عالية وبالتالي 

 .ءحماية العمال
 
 :قائالا السيد مايكل راين في هيئة التنظيم باإلنابة عّلق الرئيس التنفيذي في هذا اإلطار و 

فيدخل . تلتزم هيئة التنظيم بضمان تلبية الشركات واالفراد المعتمدين في مركز قطر للمال ألعلى المعايير المهنية" 
أساسياا لتعزيز سمعة قطر بأنها  نظام التدريب والكفاءة المشدد إضافات بارزة إلى إطار عملنا القائم ويشكل داعماا 

 "".نموذج يحتذى به في هذا المجال ومن المراكز المفضلة للخدمات المالية
 

للتأكد من أن  2112تخطط هيئة التنظيم الستضافة عدد من االجتماعات العامة مع الشركات في خالل يناير 
 .متطلبات النظام واضحة تماماا لدى جميع األطراف المعنية

 
ستمر هيئة التنظيم بالعمل مع الجهات الرقابية األخرى في الدولة على تعزيز معايير التدريب في قطاع الخدمات كما ت

 .المالية وتشجيع جهات التدريب المحلية واإلقليمية على دعم النمو الذي تشهده مبادرات التدريب والكفاءة في قطر
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 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –السيدة ريتا القصير 

 +975 594 1381: هاتف
 +975 538 1395: فاكس

  r.alkassir@qfcra.com البريد االلكتروني
  

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
. لقانون مركز قطر للمال( 3)إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهيئة سلسلة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاا منه
هيئة تنظيم مركز وتقوم . فراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةكبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

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

 
 للماللمحة عن مركز قطر 

تم إنشاء المركز بهدف . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة
المشاركة في سوق اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 

يعمل مركز قطر للمال وفقاا لمعايير عالمية ويوّفر . الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة
تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون . بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه

هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز    .2114مايو  1لة قطر وقد بدأ أعماله في لدو ( 7)مركز قطر للمال رقم 
دارته المسؤول قانوناا عن تطوير مركز وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات . قطر للمال وتشغيله وا 

طويلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالية
 www.qfc.com.qa  :للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي. متبادلة مع قطر
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