


بـرنامـــــج “الـمـســـــــار”

تعـــّرف إلـى الـرئيــس 
ــذي للعـملـيــات التـنـفيـ

تأسست هيئة تنظيم مركز قطر للمال يف عــام 2005، 
وهي الجهة الرقابية املسؤولة عن تنظيم املؤسسات املالية 

املرّصح لهــا بمزاولة األعمال يف مركز قطر للمال أو منــه. 

نقــّدم يف هيئة التنظيم بيئة مهنية عاملية تناسب الخريجني 
يــني واملحرتفــني الذيــن يتطّلعون إىل تطوير آفاقهم املهنية  القطر

يبات والفرص التعليمية والتوجيه املهين األمثــل. من خالل التدر

تحــرص هيئــة تنظيــم مركز قطر للمال 
علــى تقديــم بيئة عمــل حيوية ومهنية 

إىل موّظفيهــا، واســتقطاب أفضل 
الخــراء واملختّصــني يف قطر والعامل.

وتلــزم ببنــاء قوة عاملة مســتدامة 
مــن خالل توظيــف وتدريب القطريني 

املؤهلــني الذين يمثلون مســتقبل 
قطــاع الخدمــات املالية يف الدولة”.

عيــى أحمد عبدهللا
الرئيــس التنفيــذي للعمليات



أفضـــــل املـعـــايـيــــــر 
إّن هيئــة تنظيــم مركــز  قطــر للمــال هــي الجهة الرقابية املســؤولة عن 

تنظيــم املؤسســات املاليــة املــرّصح لهــا بمزاولــة األعمال يف مركز قطر 
للمــال أو منــه، وبصفتهــا هــذه تــؤدي دوراً أساســياً يف وضع أعلى 

املعايــر األخالقيــة والتعليميــة واملهنيــة املطّبقــة يف القطاع املايل. 

إرث رقـــابــــــــي
تســعى هيئــة التنظيــم إىل بنــاء إرث مــن املتخصصــني يف التنظيــم املايل 

ليشــكلوا مســتقبل القيــادة الرقابيــة يف دولــة قطــر. ولهــذه الغاية، نحرص على 
يــة وشــمولها يف صميــم خططنا التطويرية. اســتقطاب أفضــل املواهــب القطر

بـنــــاء الـقــــــادة 
تكمــن االختصاصــات الرئيســية يف هيئــة التنظيــم يف مجــاالت الترصيح 

للرشكات واإلرشاف عليها، وإعداد السياســات والترشيعات. ويتشــكّل 
يــق عمــل هيئــة التنظيــم مــن أهــم االختصاصيني يف املجاالت املذكورة،  فر

كــز ماليــة عاملية، من بينها  الذيــن يملكــون خــرة مهنيــة واســعة يف مرا
لنــدن وهونــج كونــج وســيدين، ممــا يتيح لخرائنا املســتقبليني فرصة 
العمــل والتــدّرب علــى يــد أشــخاص بارعني يف قطــاع التنظيم املايل.

أســـس قـويـــــــة لـلـمـسـتـقبــــــل
تتجّلــى رؤيــة قطــر الوطنيــة واقعــاً ملموســاً يوماً بعد يوم، وهي 

تشــكّل مثــااًل نحتــذي بــه يف هيئــة التنظيــم يف مســار النمّو والنجاح. 
ونأمــل منــك أن تختــار هيئــة التنظيــم لتكون محطة تســاهم يف 

إثــراء مســرتك املهنيــة وتضعــك علــى طريق النجاح الرسيع. 
أعــّدت هيئــة التنظيــم برنامج “املســار” وصّممتــه خصيصاً ليقودك 
خطوة خطوة ويســاعدك يف اجتياز خمس مراحل ستشــكّل حجر 

األســاس يف نمــّوك وتطــّورك املهــين. وترافقــك يف هذا الدرب مجموعة 
مــن املوظفــني املختّصــني يف مجــال التدريب املهين واإلرشــاد والتوجيه.

الـمهنـي مســارك 



اجعل من “املســار” بّوابتك نحو 
املســتقبل. “املســار” هو برنامجنا 

املخّصــص للخريجــني القطريني، وهو 
يتألــف مــن خمــس مراحل تهدف إىل 
التطويــر الشــامل. وتؤمــن لك هيئة 

التنظيــم مــن خالل “املســار” بيئة حاضنة 
وســبل التوجيه واإلرشــاد تحت إرشاف 

زميــل متمــّرس يرافقــك يف كافة املراحل. 

المرحلة األوىل: أســس قوية
نقــّدم لــك يف هــذه املرحلــة األدوات اليت تدفعك 

قدماً وترشــدك يف الســنوات القادمة.

المرحلة الثانية: المشــاركة
يتخّلــل هــذه املرحلــة حضــور ورش العمل، ومعالجــة القضايا وابتكار 
الحلــول، والتمــّرس يف العمــل الجماعــي. ولهذه العنارص أن تســاهم 

يف اســتمرار حماســك للعمل واكتســاب الخرات املهنية الالزمة.

المرحلــة الرابعة: تعزيز المؤهالت
يــدك أن تحقــق أقــى إمكاناتــك وأن تكون رائداً يف  نر
اختصاصــك، ونحــرص على دعمك وتشــجيعك على 

اكتســاب املؤهالت الدراســية واملهنية العليا.

المرحلة الثالثة: توســيع اآلفاق
يز  تؤمــن هيئــة التنظيــم بأهميــة العمــل يف بيئــة مختلفة لتعز

املعــارف وتنويــع الخــرات. فكــن جاهزاً لصقــل تجربتك يف قطاع 
ذي صلــة، داخــل قطــر أو خارجهــا، ولــك يف ذلــك دعمنا الكامل.

المرحلــة الخامســة: حان وقت القيادة!
بفضــل الدعــم واإلرشــاد وتراكــم الخرات، هــا قد أصبحت قائداً 

مرموقــاً يف القطــاع الرقــايب، وحان دورك إلرشــاد الخريجني 
الجــدد الذيــن يخطــون خطواتهم األوىل يف برنامج “املســار”.

هــل تريد أن تكون 
جزءًا من “المســار” ؟



وجــدت يف هيئــة التنظيــم  بيئــة حاضنة، 
وأشــخاصاً قّدموا يل الكثر من التشــجيع على 

إبــراز طاقــايت والتقــّدم يف العمــل وتحقيق أقى 
إمكانــايت. وُســعدت جــداً بالعمل معهم.

وتضمنــت واجبــايت كتابــة املقاالت، وتقديم األفكار، 
والتخطيــط للفعاليــات واألنشــطة املنّظمة يف 

الهيئــة. وســاعدتين هيئــة التنظيم يف صقل 
مهــارات التواصــل وإنجــاز مهام جديدة، وأؤكد 

أن هيئــة التنظيــم مــكان مثايل للعمل”.

حسن الجابر,
متدرّب، إدارة االتصاالت املؤسســية

آراء المتدربين يف برنامج “المســار”



اّتـصـــل بـنــــــــا

يــد مــن املعلومــات عــن هيئة تنظيــم مركز قطر للمال،  ملز
www.qfcra.com يــارة املوقع االلكرتوين الرجــاء ز

+974 4495 6888

+974 4495 6868

info@qfcra.com
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qfcra
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QFC Tower 1, West Bay

هــل تملك ما يلزم لتكــون أحد المتخرجين 
أو المتدربين يف برنامج “المســار” ؟
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نحــن نبحث عن 
•  مواطنــني قطريني

•  معــّدل GPA 3.0 ومــا فــوق
•  متخرجــني مــن كليــات القانــون،  أو املال، 
    أو االقتصــاد، أو املحاســبة واالحصائيــات

•  معــّدل 6.0 ومــا فــوق يف اختبار 
IELTS اللغــة االنكلزييــة    

للمشــاركة يف برنامج “املســار”، أرســل لنا ســرتك الذاتية، أو اتّصل 
يــق عمــل التقطــر يف هيئــة التنظيم وســترّسنا اإلجابة على  بفر

nationalisation@qfcra.com :أســئلتك ومساعدتك



هـيـئـــــــــــــة تـنـظـيـــــــــــــم مـركـــــــــــــز قـطـــــــــــــر لـلـمـــــــــــــال


