
 

 لتعزيز نظام التدريب والكفاءة للشرآات المخولة ًاهيئة تنظيم مرآز قطر للمال تضع خطط
 

  للنشر الفوري
  
 

 2009سبتمبر  16 في ،الدوحة
 
 

للشرآات المخولة العاملة في مرآز قطر  جديد تدريب وآفاءة نظام إدخالهيئة تنظيم مرآز قطر للمال  تعزم
 . للمال

 
لتطوير نظام التدريب والكفاءة الذي من شأنه أن يدرب األفراد الذين يؤدون  هيئة التنظيم خططًا آما تضع

يضمن ذلك أن يتمتع هؤالء . شرآات االستشارات االستثماريةوأدوارًا رئيسية في البنوك، وشرآات التأمين، 
. ة التنظيملديهم دراية جيدة بمتطلبات هيئ تكون لهم وأناعمتأدية أوالمهارات ل الالزمة األفراد بالمعرفة

تدعمهما دورات تدريبية " التطوير المهني المستمر"امتحانًا مهنيًا ومتطلب يتضمن نظام التدريب والكفاءة 
 .  ستكون متوفرة في الدوحة، واعتراف بالشهادات المهنية األخرى التي يمكن الحصول عليها دوليًا

 
يزاولون وظائف  نة تدريبية وامتحان لألفراد الذييتمثل الهدف المباشر لهيئة التنظيم في العمل على تأمين دور

هذا التدريب مسائل تتعلق ببيئة التنظيم، وسيعرض على شرآات مرآز  تضمني. االحتكاك المباشر مع العمالء
ومن المتوقع أن تدخل هيئة التنظيم  قواعد . قطر للمال في أواخر هذه السنة، في البداية، على أساس طوعي

 . ه إلزاميينهذا التدريب واالمتحان المرافق ل لفترة التمهيدية، لتجعلجديدة، وذلك بعد ا
 

فيه تمهيدي تدعو  مقترحنشر  شتمل علىتمع الشرآات  بإجراءات استشاريةستباشر هيئة التنظيم قريبًا 
ة وتتبع ذلك سلسلة من االجتماعات العام. تقديم تعليقاتها على مجموعة من االقترحات المفصلةإلى الشرآات 

مع شرآات مرآز قطر للمال لمناقشة االقتراحات الجديدة، وعرض توقعات هيئة التنظيم، ومناقشة آيف يمكن 
 . لتلك المقترحات أن تتطور مع الوقت

 
فيليب ثورب، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مرآز قطر للمال، بهذه السيد  رّحبوقد 

 :وقال كفاءةالتدريب والم إدخال نظاالهادفة إلى الخطوة 
 

في مصلحة يصب  لسعي إلى تطبيق أفضل المعايير الدوليةمن الواضح أن استمرارنا في ا"
  ."على السواء مرآز قطر للمال وهيئة التنظيمالشرآات التابعة ل

 
إن الفوائد من تدريب األفراد الموظفين في مرآز قطر للمال للعمل بأفضل المعايير المهنية، تعود "
الشرآات يس فقط على الشرآات واألفراد الذين يخضعون للتدريب، وإنما أيضًا على عمالء ل

من  ة، ومهاردرايةالحصول على خدمات نوعية، و وايتوقعفيمكن للعمالء أن . مرآزالعاملة في ال
 ."شرآات مرآز قطر للمال تعادل في معاييرها تلك المطبقة في أآبر أسواق العالم

 
الطموحات االستراتيجية األوسع لدولة قطر،  في سياقأهمية مبادرة التدريب هذه  دركآما أننا ن"

نحن نأمل ونتوقع . وفي األخص في ما يتعلق بهدفها في أن تصبح من أهم مراآز الخدمات المالية
أن تساهم هذه المبادرة في تحسين وتعزيز التدريب المهني والمؤهالت في مجال الخدمات المالية 

   ."في قطر شملاأل
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 للماللمحة عن مرآز قطر 

  
تم إنشاء . ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي 

المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
يعمل مرآز قطر للمال . المشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء . معايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيهوفقًا ل
  .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(مرآز قطر للمال بموجب قانون مرآز قطر للمال رقم 

  
  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

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

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

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

  
  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

وهي تعمل . مال وتشغيله وإدارتهقطر لل هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز
والشرآات 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 شراآة
  www.qfc.com.qa : ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي

 
  لمحة عن قطر

، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية 2005عام 
ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة

ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر . م المتحدةلألم



 

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

  
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي

www.qfcra.com  
 
  
 

 


