
 

                                                         

 

 بيان صحفي
 

  األعمال وأكاديمية للمال قطر مركز تنظيم هيئة بين شراكة
قطر في عالمي تنظيمي برنامج في تقديم  

 
 القطري المالي المجتمع مع العمل في التزامها تظهر التنظيم هيئة •
 التدريبي البرنامج في شاركوا إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة منخبراء  •

 
 
 

 2010 مارس 21في  قطر، الدوحة،
 

 وشمال األوسط الشرق ومنطقة قطر في المالية والرقابة المالي التنظيم في الرواد أهم من عدد شارك
 بالتعاون للمال قطر مركز تنظيم هيئة تنظيم من والتنظيمية المالية القيادة حول تدريبي برنامج في إفريقيا

. تورنتو ومركز ألعمالللمال وا قطر أكاديمية مع
 

 ،2010 مارس 18و 14 بين ألعمالوالمال ل قطر أكاديمية مقر في انعقد الذي البرنامج، رحض وقد
 وقد. إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أخرى بلدان وستة قطر من التنظيم في الخبراء من عدد

 والدولية ةاإلقليمي والتحديات المواضيع على رّكزو لهذه الدورة خصيصاً  هذا البرنامج تورنتو مركز صّمم
. التنظيمية والقيادة المالية والخدمات المؤسسية، الحوكمة على اشتملت التي االستراتيجية

 
 حول آرائهم ومشاركة المهنية شبكتهم تطوير فيالفرصة  المنطقة للمشاركين من أيضاً  البرنامج قّدم

. الرقابية والمقاربات التحديات
 

 التنظيم، هيئة في والتنفيذ السياسة لدائرة التنفيذي والمدير يذيالتنف الرئيس نائب راين،. ج مايكل وعلّق
: قائالً  البرنامج على

 المالي التنظيم في العاملين مساعدة على القائم تورنتو مركز عمل أن عالمياً  التنظيم في الخبراء يعتبر" 
 خبرة استقدام بفرصة ظيناح أننا ويسّرنا المجال هذا في يقدم ما أهم من صالبة أكثر مالي نظام إرساء على

 إلى الوصول في لمشاركةفي ا الفرصة تورنتو مركز لذي صّممها البرنامج قّدمو. قطر إلى تورنتو مركز
 في رائعة فرصة أهمية، هايوازي وما ،التنظيمي المجتمع على الواردة والتحديات للمسائل جماعي إدراك
." المنطقة في تنظيمال لمجا في الرواد بين التعاون عالقات على البناء
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ركز قطر للمال لمحة عن هيئة تنظيم م
تقوم . لقانون مركز قطر للمال) 8(إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من .  الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه
هيئة تنظيم مركز قطر وتقوم . ل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةالسلطات التنظيمية بتخوي

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

 
 

للمال لمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز بهدف . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات 
يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية . قةالمالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنط

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم . وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
 مسؤول قانوناً عن تطوير مركزهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز ال   .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(

والشركات الكبرى المتعددة  وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية. قطر للمال وتشغيله وإدارته
للمزيد من لمعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  :لموقع االلكتروني التاليُيرجى زيارة ا
 

لمحة عن مركز تورنتو 
بدعم  1998في إدراك للحاجة إلى ترويج األنظمة المالية السليمة على المستوى العالمي، أنشئ مركز تورنتو في العام 

تكمن مهمتنا في تعزيز . مال ومن ثم، من صندوق النقد الدوليمن الحكومة الكندية والبنك الدولي وجامعة شوليك لألع
القدرة اإلدارية في وكاالت تنظيم المصارف والتأمين ووكاالت تنظيم األوراق المالية لتتمكن من تقوية المؤسسات فيها 

فتكون مهمة . معها عدها على التأقلماعلى مواجهة المتغيرات الدائمة والتحديات التي تواجهها األسواق المالية وأن تس
للمزيد من لمعلومات،  . النفاذ األسهل إلى الخدمات الماليةتأمين مركز تورنتو المساهمة في االستقرار المالي العالمي و

 www.torontocentre.org  :ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي
 

للمال واألعمال لمحة عن أكاديمية قطر 
أكاديمية قطر للمال واألعمال مؤسسة تعمل من قطر على تقديم التعليم واألبحاث في مجال الخدمات المالية وذلك حول 

من خالل شراكتها مع . المسائل الحرجة التي تواجه المهنيين والمؤسسات في بيئة العمل العالمية الحالية والمستقبلية
الخبراء ومال، توفر أكاديمية قطر للمال واألعمال حلوالً تعليمية للمهنيين المبتدئين مؤسسة قطر وهيئة مركز قطر لل

الخدمات  مجالالتنفيذيين في مواد مالية أساسية في القطاع المصرفي وإدارة األصول، وأسواق رأس المال، والقيادة في 
اركين بما يساعدهم في رسم مسيرتهم التعليمية بصورة يضاً التدريب والتطوير لكافة المشأكاديمية األتقدم . المالية والتأمين

أهم جامعات اختصاصيين من في أكاديمية قطر للمال واألعمال من  يتتكّون اإلدارة العليا وفريق العمل التنفيذ. فردية
امعة لندن األعمال العالمية مثل كولومبيا، والمعهد األوروبي إلدارة األعمال، وكلية األعمال في اسبانيا وهارفرد وج

  www.qfba.edu.qa  :للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي .لألعمال
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