
 

 

 

 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال توّقع على أول شراكة من نوعها في قطر 
 مع معهد تشارترد لألفراد والتنمية

 
 

هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومعهد تشارترد لألفراد والتنمية  تم التوقيع بين :2017 يناير 29الدوحة، قطر، 
(CIPD)  على اتفاقية هي األولى من نوعها في قطر تهدف إلى تعزيز مسيرة تنمية الموارد البشرية والحصول

 على الشهادات المتقدمة والمعتمدة لموظفي الموارد البشرية. 
 

وهو يحتل مركز ريادي بين المؤسسات  1913المتحدة في العام نشأ معهد تشارترد لألفراد والتنمية في المملكة 
التي ُتعنى بشؤون الموارد البشرية. وتعتبر هيئة التنظيم أول مؤسسة قطرية تعقد شراكة رسمية مع المعهد حيث 

لسيد ماثيو اتم التوقيع على االتفاقية من قبل السيد عيسى أحمد عبدهللا، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة التنظيم، و
 مي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط في معهد تشارترد لألفراد والتنمية.

 
وتهدف هيئة التنظيم من خالل هذه الشراكة إلى تعريف موظفيها إلى أحدث االتجاهات واألفكار القيادية في مجال 

الشهادات المعتمدة من معهد تشارترد  الموارد البشرية بما يدعم تطّورهم المهني المستمّر ويؤهلهم الحصول على
، ودبلوم زميل (Chartered Member)ودبلوم عضو معتمد  (Associate)والمتنوعة بين دبلوم منتسب 

. فبات بإمكانهم االطالع على أفضل الممارسات الدولية في مجال استراتيجيات (Chartered Fellow)  معتمد
 اهب، والتعليم والتطوير الهادف إلى تحقيق النتائج.الموارد البشرية، واإلدارة الفعالة للمو

 
وُتعتبر العضوية المعتمدة من معهد تشارترد إنجازاً يهدف إلى تحقيقه الموظفون في مجال الموارد البشرية. كما 
تنظر الشركات والمؤسسات إلى هذه الشهادة على أنها تأكيد للدرجة العالية من التمّرس واالحتراف التي وصل 

 ا الموظف في مجاالت الموارد البشرية والتعليم والتنمية.إليه
 

ي هيئة ف وبهذه المناسبة، قال السيد عيسى أحمد عبدهللا: "إّن الموارد البشرية هي أهم الركائز التي نعتمد عليها
كيز على رالتنظيم. وتعكس هذه الشراكة االستراتيجية مع معهد تشارترد لألفراد والتنمية رغبتنا المستمرة في الت

تطوير الموظفين واستمرار هيئة التنظيم في تطبيق أهم الممارسات الدولية في الموارد البشرية والتعليم والتطوير. 
كما أن حصول الموظفين على الشهادات المعتمدة من المعهد لن يؤدي فقط إلى تحسين األعمال ضمن هيئة التنظيم 

ألفراد المهنية. كما تلقي هذه الشراكة الضوء على التزامنا بالتحسين بل أيضاً إلى تعزيز الفرص المتاحة لمسيرة ا
 المستمر لقدراتنا البشرية ويسعدنا أن نكون الرائدين في هذا المجال في قطر".

 
من جهته أفاد السيد ماثيو مي من معهد تشارترد لألفراد والتنمية بأّن "المعهد يسعى إلى تطوير شراكات طويلة 

الموارد البشرية بما يساعد على تحسين المعايير المهنية في مجال تطوير األفراد والموارد  األمد مع إدارات
البشرية في قطر والمنطقة. ويسعدنا جداً العمل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال فإن شراكتنا تثبت رغبة هيئة 

، وتطوير ، وتقوية القدرات البشريةالتنظيم في تحسين أداء العمل لديها من خالل تشكيل وتكييف األفكار القيادية
 فريق عمل قسم الموارد البشرية".

 
 

 -انتهى-
 

قسم الموارد البشرية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال،  السيد هذال الدوسري، رئيس ،إلى اليسار اليمينمن صورة: 

مل والتنمية، ضمن ورشة عالمدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط في معهد تشارترد لألفراد والسيد ماثيو مي، 
   .2017يناير  29قّدمت لقسم الموارد البشرية لدى هيئة التنظيم في 



 

 

 

 
 
 
 

  ، الرجاء االتصال بـ:لمزيد من المعلومات
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال:
 رئيسة قسم االتصاالت المؤسسية –السيدة بتسي ريتشمان 

 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
 

 :تنميةمعهد تشارترد لألفراد وال
التنمية، الرجاء االتصال بالسيدة سارة دويل لطلب المقابالت والمزيد من المعلومات حول معهد تشارترد لألفراد و

sarah@houseofcomms.com 
 

 تنظيم مركز قطر للماللمحة عن هيئة 
( لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة 8مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم ) رقابيإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان 

ية منه.  وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيم ات المالية في مركز قطر للمال أوبتنظيم الشركات التي تقّدم الخدم
وفقاً  الهاأعمهيئة تنظيم مركز قطر للمال  تمارسولشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. ل التصريحب

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

 
 

 معهد تشارترد لألفراد والتنميةلمحة عن 
إن معهد تشارترد لألفراد والتنمية هو منظمة مهنية ُتعنى بتطوير األفراد والموارد البشرية. أنشأ المعهد مقّره الرئيسي 

مؤسسة غير هادفة للربح تسعى إلى تحسين ظروف العمل والموظفين، وهو يضع  وهو لمنطقة الشرق األوسط في دبي
عضو في  140.000المعايير المعتمدة لالمتياز الخاصة باألفراد والشركات منذ أكثر من مئة عام. ويضّم المعهد أكثر من 

ّدم التدريب المهني وشهادات االعتماد بحاث المستقلة حول عالم األعمال ويقرائد في توليد األفكار من خالل األالعالم، وهو 
اضغط  ،معهد تشارترد لألفراد والتنميةالمعلومات حول للعاملين في مجال الموارد البشرية والتعليم والتطوير. للمزيد من 

 www.cipd.aeعلى 
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