
 

 

 

 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تفوز بجائزة "أفضل مبادرة توطين" 
 في الموارد البشرية للشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل حفل توزيع جوائز التمّيز 

 
 لالبتكارات والنتائج المحققةم والتطوير يتكريم برنامج المسار للتعل

 

حصدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أهّم جائزة من نوعها في منطقة الشرق  :2017مايو  21الدوحة، قطر، 
األوسط وشمال إفريقيا وهي "أفضل مبادرة توطين"، خالل حفل توزيع جوائز التمّيز في الموارد البشرية للشرق 

لشرق ا األوسط وشمال إفريقيا. وجرى الحفل ضمن فعاليات منتدى الرأس المال البشري الثاني عشر في منطقة
األوسط وشمال إفريقيا الذي استضافته مدينة دبي لهذا العام. وتكافئ هذه الجوائز المؤسسات واألفراد في المنطقة 

 لتمّيزهم الالفت والممارسات واإلنجازات الفريدة التي يحققونها في مجال الموارد البشرية.
 

والتطوير المهني الخاص بهيئة التنظيم. وهو  وُمنحت جائزة "أفضل مبادرة توطين" إلى برنامج المسار للتعليم
برنامج تمّيز بين غيره من المشاركين في هذه المنافسة بفضل تفّرده باألفكار االبتكارية والريادية، وبتطبيق مقاربة 

 شاملة للتوطين مع تحقيق نتائج ملموسة.
 

و مصمم خصيصاً لمساعدة ودعم وه 2015وقد أطلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال برنامج المسار في سبتمبر 
الموظفين القطريين من خالل خمس مراحل تطويرية محددة. ويطرح البرنامج بنية واضحة للكفاءات المختلفة، 
والتدريب المهني واإلداري، والمهارات الفنية، والتوجيه الالزم وكيفية تطوير هذه العناصر في كل مرحلة من 

ر هذا البرنامج الذي ُوضع بصورة تتوافق مع الطموحات المهنية لكل من مراحل البرنامج. ويشّكل الموظف محو
الموظفين، وأهداف مسارهم الوظيفي، كما يعتمد النمط الذي يناسبهم في سعيهم إلى تحقيق طموحاتهم. وكجزء 

ي همن هذا البرنامج، يتمتع الموظفون بخطط تطوير فردية مصممة لكل منهم لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم، و
تشمل المهام الدولية، واإلنتداب المحلي أو اإلقليمي، وتحصيل الدرجات العلمية العليا، واإلعداد الفني والقيادي 

 الموّجه.   
 

في هذه المناسبة، اعتبر السيد عيسى أحمد عبدهللا، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لدائرة الخدمات 
طر للمال: "لقد تمكّنا من خالل تطبيق مناهج التقييم في مجال القيادة والسلوك، المؤسسية في هيئة تنظيم مركز ق

مثل اإلختبار النفسي القياسي، من تحديد الصفات الشخصية للموظفين لدينا مما أتاح لنا التخطيط بشكل أفضل 
ظفين تظهر التزامنا بالمولتطويرهم المهني، وتمكينهم من النجاح". وأضاف قائالً: "إن خطط التطوير الفردية لدينا 

 القطريين وتصميم مسار واضح لهم نحو النجاح."
 

وشرح السيد عبدهللا أنه وكجزء من برنامج المسار، أنشأت هيئة التنظيم خطة تعاقبية استباقية منحت الموظفين 

، توّسع ليشمل 2016القطريين دوراً جوهرياً فيها ووضعتهم في صلبها. ولدى دخول البرنامج في عامه الثاني في 
األعمال المتخصصة في هيئة التنظيم، وانطالق برنامج االنتداب الدولي، مع تعيين أول موظف منتدب في فبراير 

 وأحد منطقةال في نوعه من األول يعتبر الذي المالي، القطاع قيادة في الماجستير برنامج وضع إلى باإلضافة ،2017

 العالم. في المثيلة القليلة البرامج
 

 تأثير المسار امجفلبرن الجائزة، هذه استالم "يشّرفنا عبدهللا: السيد قال التنظيم، هيئة عن بالنيابة الجائزة استالم لدى

 ينالموظف إلى المسار برنامج يقدم واستمراريتها. وموازنتها وموظفيها، التنظيم، هيئة مهمة على وضخم إيجابي

 بل ب،فحس المواطنين تخدم ال التوطين مجال في جهودنا أن على نؤكد نناأ إال للنجاح، المؤدي العمل إطار القطريين

 ونجاحنا قطر، يف المالي للتنظيم إرث إنشاء في مهمتنا فتكمن الدولة. في عام بشكل المالي والقطاع التنظيم هيئة أيضاً 

  المسار." برنامج مع يتحقق بات ذلك في
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 طريين.الق المواطنين تستقطب متمّيزة مؤسسة نكون أن وهو هدفنا، من اتقريبن في المسار برنامج "ساهم وأضاف:

 إلى السعي في سنستمر حيث 2017 العام في لنا إضافياً  حافزاً  تشكل أن توطين" مبادرة "أفضل جائزة شأن ومن

 نظيمالت مجال في المتخصصة واألدوار القيادة نحو مسارهم وضمان المرشحين وألمع أفضل لجذب جديدة طرق إيجاد

 الدولة." في المالي
 
 

السيد نيكوالس واتسون، المدير التنفيذي لمجموعة ناسيبا يسلّم جائزة "أفضل  اليسار: إلى اليمين من الصورة:
عيسى أحمد عبدهللا، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لدائرة الخدمات  السيدمبادرة توطين" إلى: 

مهدي، رئيس إدارة التطوير المهني، واآلنسة وضحى الجابر، مسؤولة في إدارة الموارد المؤسسية، والسيدة نجاة ال
 البشرية، من هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

 
 
 
 

 النهاية
 
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ: 
 

 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –السيدة بتسي ريتشمان 
 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر للمال. تقوم 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه.  وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات 
مال هيئة تنظيم مركز قطر للوتمارس واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. التنظيمية بالتصريح للشركات واألفراد 

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

 

 

 
 
 

mailto:b.richman@qfcra.com
http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/

