
 

                                                         

 تهنئ ثالثة متدرجين قطريينهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 

احتفلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم بنهاية برنامج التدرج  :1122يوليو  12 حداألالدوحة، قطر، 
 الصيفي السنوي، وهنأت الطالب القطريين الثالثة الذين شاركوا في البرنامج الممتد على خمسة أسابيع.

 
 حصة محمد آل ثاني، والسيد عبد الرحمن الفيحاني، نسةالتنفيذي لهيئة التنظيم اآلكل راين، الرئيس هنأ السيد ماي

"يسّر هيئة التنظيم استقبال : في هذه المناسبةوقال ، ام الذي أظهروه خالل فترة التدرجتز لوالسيد هيثم السويدي لال
 المساهمة التي أبدوها خالل فترة التدرج.عبد الرحمن، وحصة، وهيثم في مكاتبها، ونحن ممتنون للجهود و 

من استراتيجيتنا إلدارة المواهب، ويقدم للطالب فرصة حقيقية درج الصيفي عنصرًا أساسيًا برنامج الت يشكل
هذا البرنامج حيث يحظى الطالب بفرصة االطالع يستفيد الجميع من فالختبار الحياة المهنية في هيئة التنظيم. 

 نظهر التزامنا بمساعدة قطر على صياغة مستقبل الدولة من خالل العناصر الشابة فيها".على أعمالنا، ونحن 
 

التأسيس للعمل في مجال الخدمات المالية. ويوفر الفرصة للطالب المميزين يهدف برنامج التدرج الصيفي إلى 
 الكتساب الخبرة المهنية العملية في إطار هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

 
يبية حول الخدمات المالية والمواضيع المتصلة بها تهدف إلى تثقيف ر الخبرة العملية برامج تدوتضاف إلى 

 المشاركين حول طبيعة عمل الجهات التنظيمية.
 

 وقال: رنامج لجمعه بين الطابع النظري والطابع العمليأثنى هيثم السويدي على البمن جهته، 
 وكأنها مواضيع معقدة تبدومن لمحاضرين المتمرسين الذين جعلوا "تميزت العروض التقديمية بجودتها العالية وا

غرفة الصف أتعّلم المفاهيم الجديدة التي يضعها  هتشب قاعةفي متناول اليد. وقد أمضيت الكثير من الوقت في 
فبعد أن الزمالء في هيئة التنظيم حيز التنفيذ في حياتهم العملية. ووجدت هذه المقاربة مثيرة لالهتمام وجديدة، 

من الناحية العملية أمضيت بضع ساعات أتعّلم عن مسألة معينة، تمكنت من استعمال المعرفة التي اكتسبتها 
 عند العمل على مختلف المهام التي أوكلت إلّي". 

 
صياغة مستقبل البالد  علىتلتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتوظيف وتدريب الشباب القطري للمساعدة 

 .0202ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية  بالتوافق مع
 

فباإلضافة إلى برنامج التدرج الصيفي، تقّدم هيئة التنظيم برنامج الخريجين القطريين السنوي الذي يمنح 
إشراف مرشدين شخصيين من الخبراء تحت المشاركين فيه فرصة اختبار العمل في جهة رقابية بمستوى عالمي، 

 المتخصصين في التنظيم المالي.
 

 



 

                                                         

 #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 
 

 
 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

( لقانون مركز قطر 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )
للمال أو انطالقًا منه.  وتملك  للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر

الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. 
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا لنماذج هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتقوم 

  للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: مراكز مالية بارزة أخرى.القوانين المعتمدة في 
www.qfcra.com  

 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
ز إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء المرك

بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 
سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير 

كافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى ل
هيئة مركز قطر للمال    .0224مايو  6( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 2بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )

دارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات  هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وا 
طويلة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة دمات الماليةالدولية للخ

  للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي:األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. 
www.qfc.com.qa 
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