
 

                                                         

 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تكّرم الخريجين القطريين الناجحين 

 
 

رعةة ررٌيٌ  قطرٌٌ  أل تكرٌمٌاً أقامت هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال حفالً : 3122سبتمبر  21الدوحة، قطر، 

 .عرنامج تطوٌر الررٌيٌ  اليامةٌٌ  الذي استمر على مدى عام واحد قاموا عإنهاء

 

لكو  حافزاً تٌمقطرٌٌ  إلعداد ررٌيٌ  ٌمتد لةام واحد وتطوٌر الررٌيٌ  اليامةٌٌ  لى إمج عرناال وٌهدف هذا

ٌقدم العرنامج رعرة مهمة ع  طرٌق الةمل و. ٌصعحوا رعراء فً قطاع الردمات المالٌةل م  راللهٌسةو  و قوٌاً 

 . فة أنحاء الةالمم  كا ٌمتلكو  رعرات عالٌة، تحت إشراف مدرعٌ  ًمع مؤسسة تنظٌمٌة ذات مستوى عالم

 

تةاقب  حٌث. م شاهٌ ، محمد غالم، وعلً المريعائشة المسند، رٌ: كل م م  العرنامج  ولقد تررج هذا الةام

على مياالت وظٌفٌة مرتلفة رالل سٌاق تطورهم عغٌة الررٌيٌ  رالل العرنامج الذي دام اثنً عشر شهراً 

اإلشراف والتروٌل أو السٌاسة، والتنفٌذ، )لتنظٌمٌة األساسٌة ألقسام ال شاملاكتساب الرعرة فً الةمل والفهم ال

 (.والمراطر

 

 :عقوله رالل الحفلع  سةادته ماٌكل راٌا ، نائب الرئٌس التنفٌذي لهٌئة التنظٌم  وقد أعرب السٌد

 

أنا فرور عاالحتفال عتررج ونياح هؤالء األفراد األرعةة الموهوعٌ ، كما أننً سةدت لرؤٌتهم ٌطورو  "

ستزودهم عأساس ممتاز للحصول على  أ  أنيازاتهم رالل السنة إضافة إلىم فً ميال التنظٌم المالً مهاراته

 ."حٌاة عملٌة نايحة فً هذا القطاع

 

، عالتوافق مع رك  التطوٌر العشري تلتزم هٌئة التنظٌم عتوظٌف وتدرٌب الشعاب القطري لتشكٌل مستقعل العالد

، شارك أرعةة عشر ررٌياً فً عرنامج 0222ومنذ إطالقه فً الةام . 0202ةام الراص عرؤٌة قطر الوطنٌة ل

هٌئة التنظٌم العرنامج  وقد أطلقت. تطوٌر الررٌيٌ  اليامةٌٌ ، وال ٌزال الةدٌد منهم ٌةملو  فً هٌئة التنظٌم

ٌ  يٌرمسة رر سعتمعر عاالشتراك مع 21فً  0220-0222للةام الالحق لتطوٌر الررٌيٌ  اليامةٌٌ  

  . قطرٌٌ  ٌملكو  مؤهالت عالٌة

 

 

 



 

                                                         

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال – رٌتا القصٌر

 +974 4495 6838: هاتف

 +974 4495 6868: فاكس

    r.alkassir@qfcra.com: العرٌد االلكترونً
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانو  مركز قطر ( 8)إ  هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌا  تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه عمويب المادة رقم 

وتملك الهٌئة .  تقوم الهٌئة عتنظٌم الشركات التً تقّدم الردمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . لطات التنظٌمٌة عتروٌل الشركات واألفراد واإلشراف علٌها وتأدٌعها عند الضرورةسلسلة كعٌرة م  الس

عالتنظٌم وفقاً لمةاٌٌر قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها ع  قرب وفقاً لنماذج القوانٌ  هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال 
ٌُريى زٌارة  .المةتمدة فً مراكز مالٌة عارزة أررى   :الموقع اإللكترونً التالًللمزٌد م  المةلومات 

 www.qfcra.com 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إ  مركز قطر للمال هو مركز مالً ومركز أعمال قامت عتأسٌسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

ات المتةددة الينسٌات وعهدف تشيٌع المشاركة فً عهدف ايتذاب مؤسسات الردمات المالٌة الةالمٌة وأهم الشرك
ٌةمل مركز قطر للمال وفقاً لمةاٌٌر . سوق الردمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أيزاء أررى م  المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمٌة وٌوّفر عنٌة قانونٌة وعنٌة أعمال م  الدرية األولى لكافة الشركات الةاملة فٌه
هٌئة مركز قطر    .2002ماٌو  1لدولة قطر وقد عدأ أعماله فً ( 7)قانو  مركز قطر للمال رقم  عمويب

وهً تةمل على ايتذاب . قطر للمال وتشغٌله وإدارته للمال هً اليهاز المسؤول قانوناً ع  تطوٌر مركز
رؤٌا واحدة قائمة على والشركات الكعرى المتةددة الينسٌات، لتتشارك  المؤسسات الدولٌة للردمات المالٌة

ٌُريى زٌارة الموقع االلكترونً . طوٌلة األمد وذات فائدة متعادلة مع قطر إرساء شراكة للمزٌد م  لمةلومات، 

 www.qfc.com.qa  :التالً
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