
 

                                                         

  ةناجح ةقطرية خريجئة تنظيم مركز قطر للمال تكّرم هي
 
 

  حدث خريجة قطريةألأقامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال حفالً تكريمياً : 1023 أبريل 30الدوحة، قطر، 

 في إنهاء "برنامج تطوير الخريجين الجامعيين" الذي يستمر لعام واحد. تنجح

 

برنامج سنوي يمتد لعام واحد وهو معّد للخريجين القطريين الذين  و"برنامج تطوير الخريجين الجامعيين" هو

الحتراف في مجال الخدمات المالية. ويقدم البرنامج خبرة مهمة إلى هؤالء الشباب من خالل ا يتطلعون إلى

خبراء متخصصين في إرشاد  ويعملون تحتتمكينهم من العمل في هيئة تنظيمية ورقابية تتمتع بمستوى عالمي، 

 نظيم المالي. الت

 

 عملتخالل البرنامج الذي دام اثني عشر شهراً، و. آخر المتخرجين هذه السنة فهي اآلنسة منى عبد هللا عليأما 

بغية اكتساب الخبرة والفهم الشامل  دائرة الشؤون الماليةمجاالت وظيفية مختلفة في  اآلنسة منى عبد هللا علي في

 .الدائرةلعمل 

 

 مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم:السيد ل في هذه المناسبة، قا

 

في   على تحقيق قدراته عند انخراطه لمساعدته الموهوب الشباب القطري وتطوير تدريبب "تلتزم هيئة التنظيم

في برنامج تطوير  بد هللا عليعاآلنسة منى أنا فخور باالحتفال هذه السنة بنجاح  .مجال الخدمات المالية

 في أعمال هيئة التنظيم." اومساهمته اعلى التزامه الجامعيين، كما أني أود أن أشكرها الخريجين

 

ويكمن هدف هيئة التنظيم من خالل "برنامج تطوير الخريجين الجامعيين" في توظيف وتدريب المواطنين 

. ومنذ 0202ة القطريين على رسم مستقبل البالد بما يتوافق مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطني

خريجاً وتولّى الكثيرون منهم مناصب دائمة في هيئة التنظيم.  00، شارك فيه 0222إطالق البرنامج في العام 

، 0224-0220لدورة السنوية المقبلة لعام لعمل ضمن البرنامج لتقدم بطلبات امجال الهيئة التنظيم وقد فتحت 

 .0220على أن تنطلق الدورة الجديدة في سبتمبر 
 

 
 -انتهى-



 

                                                         

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 قسم االتصاالت المؤسسية –السيد محمد مصطفى 

 +574 4458 6586هاتف: 

 +574 4458 4554فاكس: 
    m.mostafa@qfcra. com البريد 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. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه.  وتملك الهيئة 

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

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

www.qfcra.com  
 
 

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

لمشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع ا
سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير 
عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تّم إنشاء مركز قطر للمال 

هيئة مركز قطر    .5002مايو  1ة قطر وقد بدأ أعماله في ( لدول7بموجب قانون مركز قطر للمال رقم )
قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب  للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز

والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية
للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني ويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. ط إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  التالي:
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