
 

                                                         

 

 إلى قطر التنظيمخبراء  ستقطبتهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 

حضر عدد من الخبراء العاملين في الهيئات التنظيمية في منطقة الشرق : 1177مارس  71الدوحة، قطر، 
مارس  01إلى  6والتي عقدت في الدوحة من " القيادة المالية في قطر"األوسط وشمال إفريقيا دورة حول 

تنظيم هذه الدورة كل من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وأكاديمية قطر للمال واألعمال، وقد قام ب. 1100
 .ومركز تورونتو

 
مشاركاً تم اختيارهم من الجهات التنظيمية  06حضر هذه الدورة، التي هي الثانية لمركز تورونتو في الدوحة، 

 .البحرين، والمملكة العربية السعودية، وعمانعن الهيئات المعنية في قطر، والمنطقة، بما في ذلك الممثلين في 
 

ّخٚرؤِٓ ثشاِح ِشوض رٛسٚٔزٛ  ّّ ِّزبصح ٌٍمبدح اٌزٕظ١١ّ١ٓ ٌٍزشو١ض ػٍٝ  خثصٛسح ِزخصصخ فشص اٌّص

 .، ٚرحغ١ٓ اعزؼذادُ٘ ٌألصِبد، ٚرط٠ٛش األعب١ٌت ٌٍزٕغ١ك ثفؼب١ٌخ ِغ اٌدٙبد اٌّؼ١ٕخاٌزحذ٠بد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

ػٍٝ رطج١ك اٌزغ١١ش فٟ اٌّؤعغبد، ٚرٕظ١ُ اٌجٕٛن اٌزٟ رزّزغ ثأ١ّ٘خ ٔظب١ِخ فٟ إٌظبَ ا اٌؼبَ ٚلذ سوضد دٚسح ٘ز

 . ِؼبٌدخ ِخبطش اٌزض٠ٚش ٚرحذ٠بد اٌزٕف١زٚاٌّبٌٟ، 

 

: ٚأػشة ِب٠ىً سا٠بْ، ٔبئت اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ فٟ ١٘ئخ رٕظ١ُ ِشوض لطش ٌٍّبي، ػٓ عشٚسٖ ثٙزٖ إٌّبعجخ، لبئلا 

. ِشوض رٛسٚٔزٛ ٌدٍت أفضً اٌجشاِح اٌّزخصصخ ثبٌم١بدح اٌزٕظ١ّ١خ إٌٝ لطش ٚإٌّطمخ ٔحٓ ِغشٚسْٚ ثذػُ"

ٚلذ ٚفّش ثشٔبِح ِشوض رٛسٚٔزٛ فشصخ ِّزبصح ٌٍّٕظ١ّٓ فٟ إٌّطمخ ٌلخزّبع، ٚرجبدي اٌزحذ٠بد اٌشلبث١خ، 

 ."ٚرؼ١ّك اٌؼللبد اٌزٟ رؼزجش ثغب٠خ األ١ّ٘خ فٟ لطبع اٌزٕظ١ُ
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 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –ة ريتا القصير السيد

 +975 594 6838: هاتف
 +975 583 4895: فاكس

  r.alkassir@qfcra.com االلكترونيالبريد 
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 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمبل

. ٌمبْٔٛ ِشوض لطش ٌٍّبي( 8)رٕظ١ُ ِشوض لطش ٌٍّبي و١بْ رٕظ١ّٟ ِغزمً رُ رأع١غٗ ثّٛخت اٌّبدح سلُ  إْ ١٘ئخ

ٚرٍّه ا١ٌٙئخ عٍغٍخ .  رمَٛ ا١ٌٙئخ ثزٕظ١ُ اٌششوبد اٌزٟ رمّذَ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ فٟ ِشوض لطش ٌٍّبي أٚ أطللبا ِٕٗ

ٚرمَٛ ١٘ئخ . إلششاف ػ١ٍٙب ٚرأد٠جٙب ػٕذ اٌضشٚسحوج١شح ِٓ اٌغٍطبد اٌزٕظ١ّ١خ ثزخ٠ًٛ اٌششوبد ٚاألفشاد ٚا

رٕظ١ُ ِشوض لطش ٌٍّبي ثبٌزٕظ١ُ ٚفمبا ٌّؼب١٠ش لب١ٔٛٔخ ػب١ٌّخ، رّذ ص١بغزٙب ػٓ لشة ٚفمبا ٌّٕبرج اٌمٛا١ٔٓ 

  :ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠ُشخٝ ص٠بسح اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزبٌٟ. اٌّؼزّذح فٟ ِشاوض ِب١ٌخ ثبسصح أخشٜ
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 لمحة عن مركز قطر للمبل

رُ إٔشبء اٌّشوض . ثزأع١غٗ حىِٛخ لطش ِٚمّشٖ اٌذٚحخلبِذ إْ ِشوض لطش ٌٍّبي ٘ٛ ِشوض ِبٌٟ ِٚشوض أػّبي 

ثٙذف اخززاة ِؤعغبد اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ ٚأُ٘ اٌششوبد اٌّزؼذدح اٌدٕغ١بد ٚثٙذف رشد١غ اٌّشبسوخ فٟ 

٠ؼًّ ِشوض لطش ٌٍّبي ٚفمبا ٌّؼب١٠ش . طش ٚفٟ أخضاء أخشٜ ِٓ إٌّطمخعٛق اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌّزٕب١ِخ فٟ ل

ُّ إٔشبء ِشوض لطش ٌٍّبي . ػب١ٌّخ ٠ٚٛفّش ث١ٕخ لب١ٔٛٔخ ٚث١ٕخ أػّبي ِٓ اٌذسخخ األٌٚٝ ٌىبفخ اٌششوبد اٌؼبٍِخ ف١ٗ ر

 www.qfc.com.qa.   2002ِب٠ٛ  1ٌذٌٚخ لطش ٚلذ ثذأ أػّبٌٗ فٟ ( 7)ثّٛخت لبْٔٛ ِشوض لطش ٌٍّبي سلُ 

 

 لمحة عن مركز تورنتو

 1998فٟ إدسان ٌٍحبخخ إٌٝ رش٠ٚح األٔظّخ اٌّب١ٌخ اٌغ١ٍّخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ، أٔشئ ِشوض رٛسٔزٛ فٟ اٌؼبَ 

رىّٓ ِّٙزٕب . ثذػُ ِٓ اٌحىِٛخ اٌىٕذ٠خ ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚخبِؼخ ش١ٌٛه ٌألػّبي ِٚٓ ثُ، ِٓ صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

٠خ فٟ ٚوبالد رٕظ١ُ اٌّصبسف ٚاٌزأ١ِٓ ٚٚوبالد رٕظ١ُ األٚساق اٌّب١ٌخ ٌززّىٓ ِٓ رم٠ٛخ فٟ رؼض٠ض اٌمذسح اإلداس

اٌّؤعغبد ف١ٙب ػٍٝ ِٛاخٙخ اٌّزغ١شاد اٌذائّخ ٚاٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاخٙٙب األعٛاق اٌّب١ٌخ ٚأْ رغبػذ٘ب ػٍٝ اٌزألٍُ 

أ١ِٓ إٌفبر األعًٙ إٌٝ اٌخذِبد فزىْٛ ِّٙخ ِشوض رٛسٔزٛ اٌّغبّ٘خ فٟ االعزمشاس اٌّبٌٟ اٌؼبٌّٟ ٚر. ِؼٙب

 . اٌّب١ٌخ

 

 لمحة عن أكبديمية قطر للمبل واألعمبل

أوبد١ّ٠خ لطش ٌٍّبي ٚاألػّبي ِؤعغخ رؼًّ ِٓ لطش ػٍٝ رمذ٠ُ اٌزؼ١ٍُ ٚاألثحبس فٟ ِدبي اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٚرٌه 

ِٓ خلي . ب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخحٛي اٌّغبئً اٌحشخخ اٌزٟ رٛاخٗ ا١١ٌّٕٙٓ ٚاٌّؤعغبد فٟ ث١ئخ اٌؼًّ اٌؼب١ٌّخ اٌح

ششاوزٙب ِغ ِؤعغخ لطش ١٘ٚئخ ِشوض لطش ٌٍّبي، رٛفش أوبد١ّ٠خ لطش ٌٍّبي ٚاألػّبي حٍٛالا رؼ١ّ١ٍخ ١١ٌٍّٕٙٓ 

اٌّجزذئ١ٓ ٚاٌخجشاء اٌزٕف١ز١٠ٓ فٟ ِٛاد ِب١ٌخ أعبع١خ فٟ اٌمطبع اٌّصشفٟ ٚإداسح األصٛي، ٚأعٛاق سأط اٌّبي، 

رمذَ األوبد١ّ٠خ أ٠ضبا اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش ٌىبفخ اٌّشبسو١ٓ ثّب ٠غبػذُ٘ . ب١ٌخ ٚاٌزأ١ِٓٚاٌم١بدح فٟ ِدبي اٌخذِبد اٌّ

ْ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚفش٠ك اٌؼًّ اٌزٕف١زٞ فٟ أوبد١ّ٠خ لطش ٌٍّبي . فٟ سعُ ِغ١شرُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثصٛسح فشد٠خ ّٛ رزى

ؼٙذ األٚسٚثٟ إلداسح األػّبي، ٚاألػّبي ِٓ اخزصبص١١ٓ ِٓ أُ٘ خبِؼبد األػّبي اٌؼب١ٌّخ ِثً وٌِٛٛج١ب، ٚاٌّ

 .ٚو١ٍخ األػّبي فٟ اعجب١ٔب ٚ٘بسفشد ٚخبِؼخ ٌٕذْ ٌألػّبي

 
 


