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 تعّين عيسى عبد اهلل رئيسًا إدارياً  هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 
عيسى أحمد عبد اهلل في  السيد اليوم تعيينهيئة تنظيم مركز قطر للمال  أعلنت:  4162  يونيو 61الدوحة، قطر، 

سيتولى عددًا من اإلدارات التشغيلية ضمن دائرة الخدمات المؤسسية  ستحدث مؤخرًا، حيثالممنصب الرئيس اإلداري 
 هيئة التنظيم.ل الوطنيبرنامج الواالتصاالت المؤسسية، و  المرافقتشمل إدارة التي 

 
 م، بتعيين السيد عبد اهلل قائاًل:ورّحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظي

في ستكون خلفية السيد عبد اهلل و . هيئة التنظيم القياديعبد اهلل ضمن فريق عمل عيسى "يسعدنا الترحيب بالسيد 
للتقّدم باألهداف أساسيًا الوطني داعمًا  ناوخبرته العميقة في بناء الرأسمال البشري من خالل برنامج مجال األعمال
الخطة االستراتيجية المشتركة لتنظيم القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية  التي تنص عليهاسمال البشري الخاصة بالرأ

0202." 
 

وينضّم السيد عبد اهلل إلى هيئة التنظيم آتيًا من شركة اتصاالت رائدة في قطر، حيث شغل منصب رئيس التقطير 
 وشريك في أعمال التكنولوجيا.

 
من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا )في المملكة المتحدة(، ويحمل إجازة  تخّرج السيد عبد اهللوقد 

في  زميلبائية واالتصاالت واالنترنت. وهو عضو في عدد من الجمعيات المهنية ومنها ر علمية في الهندسة الكه
 لمعتمد للموارد البشرية والتطوير.ا معهد، ويحمل دبلوم في ممارسات الموارد البشرية من الالمعتمد اإلداري معهدال
 

كما تجدر اإلشارة إلى أن السيد عبد اهلل عضو في المجلس االستشاري لمواهب الخليج التابع ألكسفورد لالستشارات 
 التقطير االستراتيجية.االستراتيجية، حيث يقدم المشورة حول مسائل 

 
 #انتهى#

 
 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –هولمز -السيدة فيليسيتي غليني
 +429 9944 1206هاتف: 
  +429 2220 9444جوال: 

  holmes@qfcra.com-f.glennieالبريد االلكتروني 
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 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر للمال. 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

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

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا 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 
إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف 

تشجيع المشاركة في سوق اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف 
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 مركز قطر للمال بموجب قانون 

هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز    .0224مايو  6( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 2مركز قطر للمال رقم )
دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات  المسؤول قانونًا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وا 

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