
       

 

 

 
 
 

 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن عن انطالق البرنامج الخاص باألنظمة المالية العالمية 
 

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن انطالق البرنامج التدريبي بعنوان   -  2021يونيو   9   األربعاء  –ـ قطر    الدوحة

ويسّر هيئة التنظيم تقديم هذه المبادرة التعليمية التي نشأت ضمن إطار التعاون القائم    ."أساسيات األنظمة المالية العالمية" 

تقديم البرامج إلى  هدف  والتي تالقانون بجامعة هارفرد،    وقطاع التعليم التنفيذي في كلية  " برنامج األنظمة المالية العالمية" بين  

لمواطنين القطريين من ذوي االختصاص، ويمتّد على مدى ثمانية إلى ا التدريبية إلى جهات الرقابة المالية. يتوّجه البرنامج 

ومالية الشركات، والرقابة  أسابيع تتضمن جلسات تدريبية مكثفة حول عدد من المواضيع التي تشمل األسواق المالية العالمية،  

على األسواق المالية. ويتميّز البرنامج بمشاركة مجموعة من أهم الخبراء العالميين في مجال الخدمات المالية وكبار األساتذة  

 من أهم الجامعات العالمية، ومنها كلية القانون بجامعة هارفرد وكلية القانون بجامعة كولومبيا. 

يتيح بدورته األولى ، وهو  2021يوم الثالثاء الموافق فيه األول من يونيو  ألنظمة المالية العالمية"  برنامج "أساسيات اانطلق  

في قطر، فرصة االشتراك ألربعين مشاركاً من العاملين في الجهات المالية والرقابية القطرية وهي مصرف قطر المركزي،  

، وهيئة  لألوراق المالية  ، وشركة قطر لإليداع المركزيللمال مركز قطر  ، وقطر  وهيئة قطر لألسواق المالية، وبورصة

برنامج األنظمة المالية العالمية وقطاع التعليم يحصل المشاركون بنهاية البرنامج على شهادة من  ستنظيم مركز قطر للمال. و

 التنفيذي في كلية القانون بجامعة هارفرد. 

س التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة المير، الرئي

قطر للمال ما يلي: "يشّكل هذا البرنامج فرصة فريدة للمشاركين القطريين لتعميق معرفتهم بالقطاع المالي والرقابي العالمي.  

اإليجابي الذي عبّر عنه المشاركون. ونوّد التأكيد وقد تطلّب تنظيم البرنامج وإطالقه مجهوداً كبيراً، ونحن سعيدون للتفاعل  

مجموعة من كبار  المتميّزة ل مشاركة  العلى أهمية هذا البرنامج من حيث نطاق وشمولية المواد التي يغّطيها، إضافة إلى  

 األساتذة والخبراء العالميين في األسواق المالية وقطاعي المال والرقابة".

، رئيس إدارة االستراتيجية والتطوير المهني في هيئة التنظيم، أّن هذه الفرصة تندرج في  كما أفادت السيدة وضحى الجابر 

إطار برنامج المسار للتقطير الخاص بهيئة التنظيم والحاصد على جائزة التميّز في االستراتيجية والتطوير العلمي، وقالت: 

ى تقديم أهم الفرص التدريبية العالمية في مجال الخدمات  "نهدف من خالل استراتيجية التوطين والتقطير في هيئة التنظيم إل

والرقابة المالية إلى المواطنين القطريين. ويشّكل هذا البرنامج خطوة أسياسية في جهودنا الرامية إلى إنشاء الجيل القادم من  

 في قطاع الخدمات المالية".القطريين قادة ال
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 األنظمة المالية العالمية لمحة عن برنامج 

 

األمريكي،  الداخلي (( من قانون الدخل3)ج( )  501برنامج األنظمة المالية العالمية هو مؤسسة منشأة بموجب المادة )إن  

وهو يقّدم المنتديات والبرامج التدريبية الرقابية الحضورية أو االفتراضية، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الهادفة إلى التشجيع 

 على الحوار وترويج الثقافة حول المسائل المؤثرة على النظام المالي العالمي، وإلى قيادة األبحاث الخاصة بهذه المسائل.  

من قبل البروفسور هال س. سكوت، األستاذ الفخري في كلية القانون بجامعة هارفرد،    1986ج في العام  تأّسس البرنام

 الذي يقود هذا البرنامج منذ أكثر من ثالثين عاماً. 

)منذ   واليابان  األمريكية  المتحدة  الواليات  منتدى  وهي  سنوية  عالمية  منتديات  ثالثة  البرنامج  ومنتدى   22ينّظم  عاماً(، 

عاماً(. وتُعتبر   16عاماً(، ومنتدى الواليات المتحدة األمريكية والصين )منذ  18اليات المتحدة األمريكية وأوروبا )منذ الو

كلية القانون بجامعة هارفرد الراعي غير المالي لمنتديات البرنامج. ويتعاون البرنامج مع قطاع التعليم التنفيذي في الكلية  

 م الجامعة.بشأن البرامج المقّدمة في حر

 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
 

( من قانون مركز قطر  8بموجب المادة رقم )  2005إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقّل تأّسس في العام  
للمال. تتولّى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم  

الرقاب الصالحية  من  كبيرة  عند مجموعة  العقوبات  وفرض  عليها  واإلشراف  واألفراد  للشركات  بالتصريح  الخاصة  ية 
وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تّمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة التنظيم أعمالها الرقابية  وتمارس  الضرورة.  

 www.qfcra.com الموقع اإللكتروني التالي:  المعتمدة في المراكز المالية العالمية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة 
 
 

 
 لمزيد من المعلومات واالتصال:

 رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 +974 4495 6828هاتف: 
 Corporatecomms@QFCRA.COM: البريد االلكتروني
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