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تقــــــــــديـــــم
علــى إثــر األزمــة املاليــة العامليــة األخيــرة، اتخــذت الــدول حــول العالــم 
عــدداً مــن اإلجــراءات الهادفــة إلــى حمايــة قطاعهــا املالــي، ومــن أهــم هــذه 
اإلجــراءات االجتــاه تدريجيــاً نحــو تنويــع اقتصاداتهــا. أمــا أبــرز التحديــات 
التــي واجهتهــا فتكمــن فــي تعزيــز وزيــادة املســاحة املخصصــة للقطــاع 
اخلــاص، وإنشــاء بيئــة جتــذب االســتثمار األجنبــي، وضمــان تطويــر اقتصــاد 
مبنــي علــى املعرفــة مــن خــال رفــع املســتوى التكنولوجــي ولكــن مــع معاجلــة 
النواحــي الســلبية للتكنولوجيــا، وبالتالــي خلــق وظائــف جديــدة للمواطنــن.

والتزامــاً بهــذا الهــدف، أطلقــت دولــة قطــر رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، 
والتــي تشــمل أربــع ركائــز تهــدف إلــى نقــل دولــة قطــر إلــى مصــاف الــدول 
املتقدمــة، وقــادرة علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة بحلــول العــام 2030. 
ويشــكل التطــور االقتصــادي أولــى هــذه الركائــز، فتســعى الرؤيــة إلــى إرســاء 
اقتصــاد مترّســخ بتنّوعــه، ونظــام مالــي متــن وســليم، يدعمــه نظــام رقابــي 
وإشــرافي ســليم ودعــم حكومــي متجــّدد. وقــد رّكــزت اخلطــة االســتراتيجية 
األولــى علــى تعزيــز التنظيــم وتوســيع اإلشــراف االحتــرازي الكلــي، وتقويــة 
وتطويــر  التنظيمــي،  التعــاون  وتعزيــز  املاليــة،  لألســواق  التحتيــة  البنيــة 
رأس املــال البشــري، واقتضــى تطبيقهــا التنســيق عــن قــرب مــع الســلطات 

ــة. ــة املالي الرقابي

ــاز  ــى، كان االقتصــاد العاملــي يجت ــذ اخلطــة االســتراتيجية األول ــد تنفي وعن
مرحلــة متعثــرة، وعصفــت باالقتصــاد العاملــي ريــاح غيــر مواتيــة وارتبــاك، 
دفــع باملصــارف املركزيــة إلــى اعتمــاد سياســات كانــت لتعتبــر غيــر تقليديــة 
ــر اتخــاذ  ــات هــذه االجتاهــات عب ــرة. واســتبقت احلكوم ــي ظــروف مغاي ف

سعادة الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني
المحافظ
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أهــم  ومــن  إلــى حمايــة مصالــح شــعوبها.  مــن خالهــا  خطــوات ســعت 
التطــورات التــي شــهدتها الــدول املصــّدرة للبتــرول انخفــاض أســعار النفــط 
والغــاز الــذي دفــع باحلكومــات إلــى البحــث عــن تدابيــر ملعاجلــة هــذا الظرف 

الــذي لــم يكــن فــي احلســبان.

وفــي خضــّم هــذه التطــورات والتحديــات، ســلكت دولــة قطر طريقــاً اعتمدت 
ــي اخلطــة االســتراتيجية  ــة. وتأت ــن السياســات االحترازي ــه مزيجــاً م خال
الثانيــة كخطــوة تقدميــة تشــكل أساســاً خلطــة مســتقبلية ميكنهــا توجيــه 
سياســاتنا للســنوات اخلمــس املقبلــة. وتعكــس اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة 
اجلهــود املشــتركة بــن كل مــن مصــرف قطــر املركــزي وهيئــة قطــر لألســواق 
املاليــة وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال. ويكمــن التحــدي األكبــر لهــذه 
اخلطــة فــي إنشــاء إطــار عمــل تنظيمــي يدعــم مســاراً تنمويــاً يكــون شــمولياً 
ومســتداماً، ويدعــم االبتــكار والتكنولوجيــا املاليــة مــع معاجلــة مســائل األمــن 
الســيبراني، ويكــون تنافســياً وموثوقــاً مــع احملافظــة علــى تطويــر رأس املــال 

البشــري مبــا يســاهم فــي تعزيــز االقتصــاد املبنــي علــى املعرفــة. 

وتشــكل اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة خارطــة طريــق ترشــدنا فــي خطواتنــا 
املســتقبلية نحــو بنــاء قطــاع مالــي ســليم ومــرن. وخــال هــذه العمليــة، 
ســنتعلم ونتأقلــم باســتمرار مــع التطــورات والتحديــات االقتصاديــة الناشــئة، 

مــع االســتمرار مبراعــاة أهــداف اخلطــة االســتراتيجية بصــورة دائمــة.

ثانــي،  آل  حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ  لســمو  الرشــيدة  القيــادة  ظــّل  وفــي 
أميــر البــاد املفــّدى، متّكــن االقتصــاد القطــري مــن مواجهــة التحديــات 

االقتصاديــة العامليــة، وكنتيجــة لذلــك، يحتــّل االقتصــاد القطــري مركــزاً 
جيــداً يؤهلــه االســتفادة مــن قدراتــه. وتأتــي اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة 

لتضمــن توفيــر الركائــز الازمــة ملعاجلــة التحديــات الناشــئة.

ــأن  ــة نتشــرف بهــذه املناســبة ب ــة عــن الســلطات الرقابي ــام ونياب وفــي اخلت
نرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي حضــرة صاحــب 
الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــاد املفــّدى »حفظــه اهلل«، 
وإلــى ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن حمــد آل ثانــي نائــب األميــر وإلــى معالــي 
الشــيخ عبــد اهلل بــن ناصــر آل ثانــي رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
ملــا يقدمونــه مــن دعــم مســتمر وتوجيهــات صائبــة. كمــا نتقــدم بالشــكر إلــى 
كافــة اجلهــات احلكوميــة والبنــوك وغيرهــا مــن املؤسســات املاليــة العاملــة 

فــي الدولــة ملــا توّفــره مــن تعــاون.

ويســعدني فــي هــذه املناســبة إطــاق اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة لتنظيــم 
القطــاع املالــي 2022-2017.

عبد اهلل بن سعود آل ثاني
احملافظ

مصرف قطر املركزي
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يظل الشأن االقتصادي محّل اهتمامنا األول، والسيما في 
ضوء الظروف التي فرضها االنخفاض الحاد في أسعار المواد 

الهيدروكربونية، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية 
لتحقيق األهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية

“
سمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ”

أمير البالد المفّدى

نوفمبر 2016
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ملخص تنفيذي





قــام كّل مــن مصــرف قطــر املركــزي وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة وهيئــة تنظيــم 
مركــز قطــر للمــال )وهــي اجلهــات الرقابيــة املاليــة الثــاث( بإعــداد اخلطــة 
االســتراتيجية الثانيــة للقطــاع املالــي، فــي ظــّل إطــار العمــل الــذي تقّدمــه رؤيــة 
وتعتبــر   .2022-2017 الوطنيــة  التنميــة  واســتراتيجية   2030 الوطنيــة  قطــر 
اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة خارطــة الطريــق التــي تعكــس توّجــه دولــة قطــر فــي 
ــاء قطــاع مالــي ســليم ومــرن مــن شــأنه أن يعــّزز النمــو  خطواتهــا املســتقبلية لبن

االقتصــادي املســتدام.

تشمل اخلطة االستراتيجية الثانية للقطاع املالي خمسة أهداف رئيسية:

1- تعزيز الرقابة على القطاع املالي والتعاون الرقابي

2- تطوير األسواق املالية وتعزيز االبتكار املالي

3- احملافظة على نزاهة النظام املالي والثقة فيه 

4- تعزيز الشمول والتثقيف املالي

5- تطوير رأس املال البشري

وحتقيقــاً لهــذه األهــداف، تلتــزم اجلهــات الرقابيــة املاليــة مبســار متواصــل 
مــن التعلّــم والتأقلــم مــع الظــروف االقتصاديــة املتغيــرة ومواجهــة التحديــات 
الناشــئة، وســيدعم بلــوغ هــذه املقاصــد أهــداف واضحــة املعالــم مت حتديدهــا 
لــكل جهــة رقابيــة فــي خطــة العمــل وفــي ضــوء اختصــاص كل جهــة. ومــن خــال 
مــع  يتوافــق  فيمــا  لهــا  الدقيقــة  العمــل  األغــراض احملــّددة وخطــط  توضيــح 
األهــداف القانونيــة لــكل منهــا. ومــن اآلن فصاعــداً ســيتم اعتمــاد نهــج مبنــي 
ــذ  ــزم بتنفي ــى. كمــا نلت ــا اخلطــة االســتراتيجية األول ــي وضعته ــى األســس الت عل
اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة الهادفــة إلــى حتقيــق منــو اقتصــادي مســتقبلي 
مســتدام لضمــان قيــام قطــاع مالــي حيــوي ومتنــوع يتمتــع مبرونــة متكنــه مــن 

مواجهــة املخاطــر غيــر املتوقعــة والتطــورات الســلبية.

ملخص تنفيذي
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مقدمة 

مت إطــاق اخلطــة االســتراتيجية األولى لتنظيــم القطاع املالي )2016-2013( 
فــي العــام 2013. وقــد مّت إعدادهــا ضمــن إطــار األهــداف العامــة لرؤيــة قطــر 
الوطنيــة 2030 وبالتوافــق مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2011-2016. وكان 
ــة واألنظمــة الداعمــة  ــة التنظيمي ــة التحتي ــر البني ــا تطوي الغــرض األساســي منه
التــي تتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة املتعــارف عليهــا. وقــد اشــتملت تلــك 

اخلطــة علــى ســتة أهــداف هــي:

تعزيز التنظيم

توسيع اإلشراف االحترازي الكلي

تعزيز بنية األسواق التحتية 

حماية املستهلكن واملستثمرين

تعزيز التعاون التنظيمي

تطوير رأس املال البشري

وعنــد إعــداد اخلطــة االســتراتيجية األولــى، كان العالــم يحــاول اخلــروج مــن 
ــوك  ــت أهــم البن ــد عّم ــخ. وق ــي شــهدها التاري ــة الت ــات املالي إحــدى أســوأ األزم
املركزيــة العامليــة حالــة مــن االرتبــاك حــول اخلطــوات املســتقبلية، واعتمــدت 
معظمهــا سياســات نقديــة تيســيريه إلعــادة رفــع الثقــة باألســواق. كذلــك اّتبعــت 
مســار  إلــى  اقتصاداتهــا  عــودة  تضمــن  مائمــة  ماليــة  سياســات  احلكومــات 
النمــّو. وانعكســت آثــار األزمــة املاليــة ســلباً علــى أداء املؤسســات املاليــة، ممــا 
دفــع صانعــي السياســات إلــى اتخــاذ خطــوات اســتباقية لتعزيــز مراكزهــم املاليــة 
مــن خــال تدابيــر جديــدة تخــّص الســيولة ورأس املــال، باإلضافــة إلــى األنظمــة 

ــة.  ــة الكلي االحترازي

لــم تكــن املنطقــة العربيــة مبنــأى عــن آثــار األزمــة املاليــة العامليــة، ولكــن مــع 
ذلــك حافظــت دولــة قطــر علــى منــوٍّـ فــي إجمالــي النــاجت احمللــي الــذي بلــغ أكثــر 
مــن 13% بــن العامــن 2008 و2012، متجــاوزاً بشــكل ملحــوظ املعــّدل الــذي 
ســّجلته دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وهــو 5.5% مــع احملافظــة علــى اســتقرار 
ــي مؤشــر أســعار املســتهلك نســبة 2.3% خــال  ــغ التضخــم ف ــث بل األســعار حي
الفتــرة ذاتهــا )شــكل 1(1. ورغــم االضطرابــات االقتصاديــة، اســتمرت دولــة قطــر 
فــي تســجيل منــّو ملحــوظ إلجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي، رغــم االنخفــاض 

فــي أســعار املــواد الهيدروكربونيــة.
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م الرقم القياسي ألسعار املستهلكالنموّـ في إجمالي الناجت احمللي احلقيقي تضخّـ

قطر

دول مجلس التعاون اخلليجي

م (بالنسبة املئوية) (2008-2016) شكل (1): منوّـ إجمالي الناجت احمللي احلقيقي ومعدل التضخّـ

وية
املئ

بة 
نس

ال

1-  متوســط لألرقــام اخلاصــة بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي )التــي تشــمل البحريــن والكويــت وُعمــان وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
العربيــة املتحــدة(. املصــدر املعتمــد للرســوم البيانيــة هــو صنــدوق النقــد الدولــي، مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.
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 شكل (2): رصيد املوازنة العامة واحلساب اجلاري

-5051015202530

2008-12

2013-16

2008-12

2013-16

النسبة املئوية إلجمالي الناجت احمللي

دول مجلس التعاون اخلليجي قطر

 رصيد 
جلاري

حلساب ا
ا

رصيد 
املوازنة العامة 

2-  تقترب أرصدة املوازنات العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي خال الفترة 2013-2016 من الصفر وبالتالي ال ميكن ماحظته في شكل)2(

أدى ارتفــاع أســعار النفــط إلــى حتقيــق فوائــض فــي املوازيــن املاليــة حلكومــات 
ــة  ــة قطــر فائضــاً فــي املوازن ــاون اخلليجــي، حيــث ســّجلت دول ــس التع دول مجل
العامــة بلــغ نســبته إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي 8.4% مــا بــن 2008 و2012، 
وقــد ســّجلت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مجتمعــة نســبة 8.9% )شــكل 2(2، 
وســّجلت احلســابات اجلاريــة فائضــاً ملحوظــاً مبعــّدل يقــارب 18% مــن إجمالــي 
النــاجت احمللــي للفتــرة نفســها فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بينمــا ســّجلت 
دولــة قطــر نســبة 25%. ومكنــت هــذه الزيــادات احلكومــة مــن االســتجابة بصــورة 
اســتباقية ملواجهــة التحديــات الناشــئة عــن األزمــة، مــن أجــل حمايــة االقتصــاد 

مــن اآلثــار العكســية بعــد األزمــة.

ــة  ــة املالي ــز املرون ــى تعزي ــة إل ــات الرقابي ووســط هــذه التطــّورات، ســعت اجله
عبــر إعــداد اخلطــة االســتراتيجية للقطــاع املالــي ضمــن األهــداف العامــة لرؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030. وأقــرت اخلطــة إطــار عمــل رقابــي يضمــن أساســاً متينــاً  
للنمــّو املســتقبلي لقطــاع اخلدمــات املاليــة فــي الدولــة، مــن خــال تنســيق اجلهــود 

والتعديــات التشــريعية الازمــة.

كمــا تضّمنــت اخلطــة االســتراتيجية األولــى عــدداً مــن العناصــر املهمــة وأبرزهــا 
مراجعــة إطــار العمــل التشــريعي ملصــرف قطــر املركــزي واجلهــة الرقابيــة علــى 
ســوق املــال. حيــث نــّص القانــون رقــم )13( لســنة 2012 علــى أّن مصــرف قطــر 
املركــزي هــو الســلطة العليــا املختّصــة بإعــداد السياســات اخلاصــة بالرقابــة 
واإلشــراف علــى القطــاع املالــي. كمــا أنشــأ القانــون جلنــة االســتقرار املالــي 
ورقابــة املخاطــر التــي تضــّم رؤســاء اجلهــات الرقابيــة املاليــة الثــاث. ومــن ناحيــة 
ــة  ــى توســيع ســلطة هيئ ــّدل عل ــم )8( لســنة 2012 املع ــون رق ــّص القان أخــرى، ن
قطــر لألســواق املاليــة لتشــمل اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع األوراق املاليــة. 
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الخطة االستراتيجية الثانية
لتنظيم القطاع المالي (2022-2017)

تقييم الخطة االستراتيجية األولى ٢٠١٣-٢٠١٦

2016

2015

2013

2014

ــي  ــخ القطــاع املال ــاً فــي تاري ــى إجنــازاً مهم ــر اخلطــة االســتراتيجية األول تعتب
لدولــة قطــر، فقــد حققــت اجلهــات الرقابيــة املاليــة مــن خالهــا إجنــازات مهمــة 

ســمحت بتحقيــق عــدد مــن األهــداف فــي تلــك الفتــرة )شــكل 3(. 

شكل )3(: أبرز إجنازات اخلطة االستراتيجية األولى

التعليمــات التنفيذيــة لشــركات للتأمــني الصــادرة وفقــًا ملعاييــر الهيئــة الدوليــة للمشــرفني علــى 
التأمــني 

إصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في بورصة قطر 
نظــام الصيرفــة اإلســالمية اخلــاص بهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بالتوافــق مــع معاييــر إطــار 

عمــل رأس املــال اخلــاص مبجلــس اخلدمــات املاليــة اإلســالمية
التقييــم الذاتــي إلطــار عمــل نظــام مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلــاص بدولــة قطــر 

مقارنــة مبعاييــر مجموعــة العمــل املالــي )فاتــف( إلعــداد التقييــم املشــترك لعــام 2019
 تبنــي مصــرف قطــر املركــزي إلطــار العمــل اخلــاص بحســاب الهامــش اإلضافــي لكفايــة رأس 

املــال اخلــاص بالتقلبــات الدوريــة 
 تعزيــز طــرح املنتجــات وتنويــع اخلدمــات فــي أســواق رأس املــال مــن خــالل نظــام النافــذة الواحــدة 

بالتعــاون بــني هيئــة قطــر لألســواق املاليــة وبورصــة قطــر.

 تطبيــق البنــوك املرخصــة مــن مصــرف قطــر املركــزي ملعاييــر بــازل 3 فيمــا 
يتعلــق مبتطلبــات كفايــة راس املــال والســيولة 

 ترقية بورصة قطر إلى مصاف األسواق الناشئة
 انضمام بورصة قطر إلى عضوية االحتاد الدولي للبورصات

 انضمــام مصــرف قطــر املركــزي إلــى عضويــة الهيئــة الدوليــة للمشــرفني 
علــى التأمــني

الصغيــرة  املشــاريع  الطــرح، واإلدراج، واحلوكمــة لســوق   إصــدار قواعــد 
واملتوســطة

 إصــدار هيئــة قطــر لألســواق املاليــة للقواعــد املنظمــة لعمــل املدققــني 
املاليــني  واملقيمــني   بــدء العمــل بقانــون مصــرف قطــر املركــزي اجلديــد )الصــادر بالقانــون رقــم )13( اخلارجيــني 

لســنة 2012(، وقانــون هيئــة قطــر لألســواق املاليــة )الصــادر بالقانــون رقــم )8( لعــام 
 )2012

 انضمــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة إلــى عضويــة املنظمــة الدوليــة لهيئــات ســوق 
املــال ومؤسســة وكاالت الترميــز العامليــة 

 تأسيس شركة قطر لإليداع املركزي
 توافــق معاييــر التأمــني االحترازيــة لهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال مــع معاييــر 

الهيئــة الدوليــة للمشــرفني علــى التأمــني
معايير الهيئة الدولية للمشرفني على التأمني

تأسيس مركز مقاصة وتسوية اليوان الصيني )الرينمينبي(
تعليمات احلوكمة اجلديدة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر املركزي

انضمــام هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال إلــى عضويــة املنظمــة الدوليــة للهيئــات املشــرفة علــى 
أســواق املــال  

إطالق برنامج »كفاءة«
تطبيــق البنــوك التابعــة لهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال إلطــار عمــل بــازل 3 اخلــاص بكفايــة 

رأس املــال 
منــح الصالحيــة الكاملــة لهيئــة قطــر لألســواق املاليــة إلدراج الشــركات املســاهمة العامــة فــي 

بورصــة قطــر مــن خــالل إصــدار قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015
تعزيــز البنيــة التحتيــة لألســواق املاليــة مــن خــالل إصــدار متطلبــات كفايــة رأس املــال املعدلــة، 

والتــداول بالهامــش وقواعــد اإلدراج اخلاصــة بصناديــق االســتثمار
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شكل(5): مؤشرات قياس العمق املالي (كنسبة % من إجمالي الناجت احمللي)

املصدر: مصرف قطر املركزي، وهيئة قطر لألسواق املالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
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وباإلجمــال، تركــت هــذه التطــورات أثــراً واضحــاً فانعكــس ازديــاد التنويــع 
االقتصــادي علــى حصــة القطــاع غيــر الهيدروكربونــي فــي إجمالــي النــاجت احمللــي 
حيــث شــهدت ارتفاعــاً ملحوظــاً مــن 40% فــي العــام 2011 إلــى حوالــي 70% فــي 

العــام 2016)شــكل 4(3

بلــغ إجمالــي أصــول البنــوك نحــو 116% مــن إجمالــي النــاجت احمللــي خــال 
األعــوام 2008 إلــى 2012، وارتفــع إلــى مــا يقــارب  170% علــى مــدى الســنوات 
األربــع التاليــة. كمــا شــهدت نســبة الودائــع واالئتمــان إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي 
تطــوراً مماثــًا. وارتفعــت نســبة رســملة الســوق إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي-أي 
قيــاس عمــق أســواق رأس املال-حوالــي 10 نقــاط مئويــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ارتفعــت أصــول القطــاع املالــي املوســع مــن 4.6% إلــى 7.5% خــال تلــك الفتــرة 

)شــكل 5(4. 

ــوع مربــع مســاهمة  ــدال كمجم ــث يتــم حســاب مؤشــر هيرفن 3-  مت حســاب مؤشــر التنويــع االقتصــادي فــي شــكل )4أ( باملعادلــة )1-مؤشــر هيرفنــدال(، حي
القطاعــات املختلفــة فــي إجمالــي النــاجت احمللــي. وقــد تضمــن املؤشــر قطــاع الزراعــة، التعديــن واحملاجــر، الصناعــة ومكونــات مــن اخلدمــات املختلفــة، بنــاًء علــى 

البيانــات الصــادرة عــن وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء 

4-  يشــمل القطــاع املالــي املوّســع إجمالــي أصــول شــركات التمويــل وشــركات االســتثمار، ومحــال الصرافــة، وبنــك قطــر للتنميــة، وقطــاع التأمــن )فقــط شــركات 
التأمــن الوطنيــة( والشــركات املرخــص لهــا مــن مركــز قطــر للمــال )مــا عــدا التأمــن(. أمــا البيانــات اخلاصــة بالشــركات املرخــص لهــا مــن مركــز قطــر للمــال 

فهــي للفتــرة مــا بــن 2010 و 2016
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وفيما يلي ملخص حول اإلجنازات األساسية للخطة االستراتيجية األولى. 

الهدف االستراتيجي األول: تعزيز التنظيم
تركــز تعزيــز التنظيــم فــي: )1( التطبيــق الفّعــال واملتــوازن للمعاييــر العامليــة 
املعّدلــة اخلاصــة بالقطــاع املصرفــي وقطــاع التأمــن وأســواق رأس املــال، و)2( 
ــات بشــكل  ــل البيان ــة وحتلي ــى مقارن ــة إل ــي الهادف ــاغ الرقاب ــة اإلب ــة أنظم مراجع
منتظــم لتــدارك حــدوث اختــاالت محتملــة فــي تــوازن النظــام املالــي وتقــدمي طــرق 

ــي.                                                                                     ــم الرقاب ــن التحكي ــان احلــد م املعاجلــة، و)3( ضم
وقــد حتّقــق ضمــن هــذا اإلطــار تقّدمــاً ملحوظــاً علــى مــدى الســنوات املاضيــة. 
حيــث متكــن كل مــن مصــرف قطــر املركــزي وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بفضل 
جهودهمــا املتعاونــة واملكّثفــة مــن تطبيــق معاييــر بــازل 3 لكفايــة رأس املــال وإدارة 
الســيولة مبــا فــي ذلــك عمليــة تقييــم كفايــة رأس املــال الداخليــة. كمــا تعاونــت 

اجلهتــان مــن أجــل تأســيس إطــار عمــل رقابــي جديــد لتطويــر قطــاع التأمــن. 
مــن ناحيــة أخــرى، أدرجــت جميــع اجلهــات الرقابيــة فــي القطــاع املالــي بــن 
أولوياتهــا املســائل املرتبطــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عــن طريــق 
تعزيــز القوانــن واألنظمــة ذات الصلــة، وســاهم فــي ذلــك تعزيــز املنهجيــة املســتندة 
ــى  ــة فــي اإلشــراف عل إلــى املخاطــر مــن خــال التحليــات واخلطــوات االحترازي
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.  فعلــى ســبيل املثــال، مت تعزيــز عمليــة 
املراجعــة الرقابيــة مــن خــال الضوابــط الكميــة وتطوير عمليــات الفحص امليدانية. 
وعلــى إثــر هــذه التطــورات، صّنــف معهــد بــازل للحوكمــة دولــة قطــر فــي املرتبــة 37 

)مــن بــن 149 دولــة( علــى مؤشــر مكافحــة غســل األمــوال للعــام 2016 5. 

كمــا خضعــت منــاذج التقاريــر االحترازيــة املقّدمــة مــن املؤسســات املاليــة التابعة 
ملركــز قطــر للمــال إلــى املراجعــة ومت تطبيــق نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي للبيانــات 
والقوائــم املاليــة، وهــو معيــار تكنولوجــي معتــرف بــه عامليــاً لتبــادل املعلومــات 

التجاريــة إلكترونيــاً. 

ووفقــاً للقانــون املعــدل رقــم )8( لســنة 2012، والــذي وســع مــن اختصاصــات 
هيئــة قطــر لألســواق املاليــة كجهــة رقابيــة مســتقلة لإلشــراف علــى قطــاع األوراق 
املاليــة، فقــد أصــدرت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة أنظمــة تســتند إلــى معاييــر 
عامليــة تتعلــق باالندمــاج واالســتحواذ، وإصــدار قواعــد ترخيــص وتنظيــم جهــات 
اإليــداع، وقواعــد طــرح وإدراج الصكــوك والســندات، وإدراج الشــركات الناشــئة 
مثــل املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وصناديــق االســتثمار العقاريــة وصناديــق 
واحلوكمــة،  باإلفصــاح،  املتعلقــة  املتطلبــات  وحتســن  املتداولــة،  االســتثمار 
ــة  ــاً شــروطاً إلزامي ــة. وقــد مت إصــدار نظــام احلوكمــة املؤسســية متضمن وامللكي
ــة فــي  ــاون االقتصــادي والتنمي ــادئ الصــادرة عــن منظمــة التع ــى املب مســتندة إل
العــام 2015، بهــدف تشــجيع املســؤولية االجتماعيــة، واســتدامة األســواق، ومنــع 

ــة.  ــة املســاهمن الســيما حقــوق األقلي ــح وحماي تضــارب املصال

ــي،  ــث إطــار العمــل القانون ــم هــذه التطــورات مــن خــال حتدي  وقــد مت تدعي
وتتمثــل أهــم اإلجنــازات التشــريعية فــي إصــدار قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 
)11( لســنة 2015 والقانــون رقــم )9( لســنة 2014 لتعديــل الســقف املســموح بــه 
لنســب متلـّـك األجانــب فــي الشــركات املدرجــة ليصبــح 49% )بعــد أن كان %25(. 

ــز علــى تقاريــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الصــادرة  5-  يتوفــر مؤشــر بــازل ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وتصنيــف الــدول للعامــة وهــو يرّك
ســنوياً عــن معهــد بــازل منــذ العــام 2012.

23



االحتــرازي  اإلشــراف  توســيع  الثانــي:  االســتراتيجي  الهــدف 
الكّلــي

يشــكل هــذا الهــدف عنصــراً تكميليــاً للهــدف االســتراتيجي األول اخلــاص بتعزيــز 
التنظيــم، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى االســتقرار املالــي مــع التشــديد علــى إطــار 
العمــل االحتــرازي الكلــي. وقــد توّلــت جلنــة االســتقرار املالــي ورقابــة املخاطــر 
املنشــأة مبوجــب قانــون مصــرف قطــر املركــزي رقــم )13( لســنة 2012 قيــادة 
هــذه املبــادرة. فقامــت بتطويــر إطــار عمــل اختبــارات الضغــط وأنظمــة اإلنــذار 
املبكــر لتقييــم املخاطــر املاليــة ومراقبتهــا بشــكل أفضــل. وقــد مت تطبيــق العديــد 
ــة الكليــة خــال تلــك الفتــرة )إطــار 1: الرقابــة واإلشــراف  مــن األدوات االحترازي
االحتــرازي الكلــي(. ومت اســتكمال إطــار العمــل االحتــرازي الكلــي مــن خــال 
التشــديد علــى تقــدمي معلومــات ائتمانيــة دقيقــة وشــاملة. ولهــذه الغايــة، بــدأ مركــز 
قطــر للمعلومــات االئتمانيــة أعمالــه فــي العــام 2011، فأتــاح للبنــوك واملؤسســات 
املاليــة إمكانيــة اتخــاذ قــرارات ائتمانيــة مبنيــة علــى معطيــات دقيقــة ومنّظمــة مــن 
خــال مراجعــة التاريــخ االئتمانــي لألفــراد والشــركات، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

يعــزز االنضبــاط االئتمانــي. 
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تســعى الرقابــة االحترازيــة الكليــة إلــى تأمــن االســتقرار املالــي مــن خــال احلــد مــن 
املخاطــر النظاميــة أي تلــك التــي قــد تتســبب باختــاالت فــي النظــام املالــي فتــؤدي إلــى 

زعزعــة االســتقرار االقتصــادي ككل. 

أمــا مــن جهــة نســبة كفايــة رأس املــال فقــد مت حتديــد إطــار العمــل اخلــاص بحســاب 
الهامــش اإلضافــي لنســبة كفايــة رأس املــال اخلــاص بالتقلبــات الدوريــة مبــا ال يجــاوز 
نســبة 2.5% مــن قيمــة األصــول املرجحــة بــأوزان املخاطــر للبنــوك. كمــا فــرض علــى 
البنــوك الوطنيــة ان حتتفــظ بنســبة رافعــة ماليــة وفقــاً لبــازل 3 تزيــد فــي جميــع األوقــات 
عــن 3% اعتبــاراً مــن يوليــو 2014. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مت حتديــد نســبة القــرض إلــى 

ــارات.  ــراض لقطــاع العق ــي اإلق ــاالة ف ــواء املغ ــان الحت ــة الضم قيم

وخــال األزمــة املاليــة العامليــة والفتــرة التــي ســبقتها، طّبقــت الســلطات فــي قطــر العديــد 
مــن اإلجــراءات االحترازيــة الكليــة، فمــن ناحيــة الســيولة مّت تطبيــق شــرط توافــر احتياطــي 
مقابــل الودائــع املصرفيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، جــرى إدخــال معــدل تغطيــة الســيولة 
وصافــي معــدل التمويــل املســتقر للبنــوك بشــكل مرحلــي، وبشــكل فعلــي ابتــداًء مــن العامــن 
2014 و2015 لتحقيــق نســبة 100% فــي العــام 2018. كمــا مت وضــع نظــام اإلنــذار املبكــر 
ــي.  ــك الدول ــة مــن البن ــارات الضغــط باالســتعانة مبســاعدة فني ــز إطــار عمــل اختب وتعزي
ويشــمل اجلــدول أدنــاه مجموعــة مختــارة مــن االجــراءات االحترازيــة الكليــة املطبقــة علــى 

القطــاع املصرفــي فــي قطــر. 

وفيمــا يتعلــق بالترابــط الداخلــي، حــّدد صانعــو السياســات األعبــاء الرأســمالية اإلضافيــة 
علــى البنــوك احملليــة ذات التأثيــر الهــام علــى النظــام املالــي فــي قطــر وتتــراوح بــن نســبة 
ــأوزان املخاطــر. وقــد جــرى تطبيــق  0.5% إلــى 3.5% مــن إجمالــي األصــول املرجحــة ب
هــذا القــرار فــي ال عــام2014. وإلــى جانــب ذلــك، وضعــت القيــود علــى ترّكــز اإلنكشــافات 

والقيــود الســعرية والكميــة علــى ديــون القطــاع العائلــي.

فــي ســوق رأس املــال، بــات واجبــاً علــى الشــركة أن تتمتــع بحــد أدنــى مــن صافــي رأس 
املــال الســائل بنســبة 8% )مــن مجمــوع املطلوبــات(، باإلضافــة إلــى نســبة 12% مــن صافــي 
رأس املــال الســائل )مــن مجمــوع مطلوباتهــا( فــي كافــة األوقــات. إلــى جانــب ذلــك، ُحــددت 
القيــود علــى احلــد األدنــى مــن حقــوق امللكيــة باإلضافــة إلــى ســقوف األصــول النقديــة 

وحســابات الــذمم املدينــة والدائنــة.

إطار رقم 1: الرقابة واإلشراف االحترازي الكلي
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المطبق في قطرمعالجة الضعف الهيكليمعالجة التوسع في االئتمان

املســتقبلية مستويات متفاوتة من االحتياطيات األمور املتعلقة برأس املال التعثــر  مخاطــر  ملواجهــة  مخاطــر  احتياطــي  توافــر 
حملفظــة التســهيات االئتمانيــة للبنــوك الوطنيــة، اعتبــارا مــن العــام 

 .2012
اإلضافــي  الهامــش  حســاب  إطــار 
اخلــاص  املــال  رأس  كفايــة  لنســبة 

الدوريــة بالتقلبــات 

تتــراوح نســبته مــا بــن 0 إلــى 2.5% مــن األصــول املرجحــة بــأوزان 
املخاطــر، ويتــم توفيــره مــن الشــريحة األولــى مــن رأس املــال العــادي، 

منــذ العــام 2014. 
سقف لنسبة االئتمان أو منو االئتماناألمور املتعلقة باالئتمان

نسبة الدين إلى الدخل

 نسبة القروض إلى الودائع

ــى كل مــن احلجــم والســعر للقــروض  ــق األنظمــة املســتندة إل تطبي
ــل الرواتــب  مقاب

نســبة القــرض إلــى القيمــة علــى العقــارات الســكنية والتجاريــة، نسبة القرض إلى القيمة
أصبــح نافــذا فــي عــام 2011.

 
متطلبــات االحتياطــي اإللزامــي علــى األمور املتعلقة بالسيولة

الودائــع
إلــزام البنــوك باالحتفــاظ بنســبة معينــة مــن ودائــع العمــاء لديهــا 

لــدى مصــرف قطــر املركــزي

حتديــد ســقف لصافــي 
املراكــز املفتوحــة للعمــات 

ــة. األجنبي
 

حتديــد ســقف لصافــي املركــز املفتــوح، بشــكل منفصــل بالنســبة 
للــدوالر األمريكــي وغيــره مــن العمــات األجنبيــة منســوباً إلــى قاعــدة 

راس مــال البنــك

التمويــل  صافــي  نســبة 
ملســتقر ا

دخــل حيــز التنفيــذ فــي عــام 2015، ويجري تطبيقه بشــكل تدريجي 
إلى ان تصل النســبة 100% عام 2018
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الخطة االستراتيجية الثانية
لتنظيم القطاع المالي (2022-2017)

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز بنية األسواق التحتية 

يُعتبــر تطويــر البنيــة التحتيــة لألســواق املاليــة محفزاً أساســياً للنمــو االقتصادي. 
وانطاقــاً مــن ذلــك، مّت اتخــاذ العديــد مــن االجــراءات لزيــادة الفــرص وتعزيــز 

مرونــة الســوق.

 مت فصــل أنشــطة اإليــداع املركــزي عــن بورصــة قطــر بعــد إصــدار األنظمــة 
اجلديــدة مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق املاليــة وإنشــاء شــركة قطــر لإليــداع 
املركــزي لــألوراق املاليــة فــي العــام 2013 كشــركة مســاهمة خاصــة، لتحســن 
ــا،  ــا، واملقاصــة والتســوية املتعلقــة به ــا، وملكيته ــة، وإدارته حفــظ األوراق املالي

ــة. وغيرهــا مــن األدوات املالي

 ركــزت اجلهــات الرقابيــة علــى تطويــر منحنــى العائــد وذلــك انطاقــاً مــن مبــدأ 
أهميــة التمويــل غيــر املصرفــي لضمــان مرونــة أكبــر للنظــام املالــي، إلــى جانــب 

تخصيــص رأس املــال بشــكل فعــال، إطــار رقــم )2(.

 قــام البنــك الدولــي مبراجعــة وتقييــم البنيــة التحتيــة للمدفوعــات وقــد جــرى 
حتديثهــا بإدخــال مميــزات أمنيــة محّســنة مثــل إدخــال الرقــم الســري اإللزامــي 
للدفعــات اإللكترونيــة، وأرقــام احلســاب املصرفــي الدولــي للتحويــات النقديــة، 
اإللكترونــي،  والدفــع  اآللــي،  الصــراف  ســرقات  ضــد  التكنولوجيــا  وتعزيــز 
وتســوية األوراق املاليــة، وعمليــات التســليم مقابــل الدفــع ألســواق رأس املــال. 

 مت تقييــم واســتكمال مــدى االســتعداد التشــغيلي للبنــوك التابعــة ملركــز قطــر 
للمــال للدخــول إلــى نظــام املدفوعــات. 
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إطار رقم 2: تطوير أسواق السندات احمللية

بــدأت املزايــدة علــى أذونــات اخلزانــة إلدارة الســيولة قصيــرة األمــد فــي العــام 2011، 
وتبعتهــا فــي العــام 2013 املزايــدة علــى ســندات اخلزانــة بتواريــخ اســتحقاق مختلفــة 
)3، و5، و7، و10 ســنوات(. وهــي تقــام علــى أســاس ربــع ســنوي لهدفــن همــا إدارة 
الســيولة الهيكليــة واملســاعدة فــي تكويــن منحنــى العائــد بغيــة توفيــر مقيــاس أساســي 
وفعــال لتســعير الديــون وغيرهــا مــن منتجــات أســواق رأس املــال. وتخضــع األوراق املاليــة 
ــة إلــى أحــكام الشــريعة اإلســامية إلــى املزايــدة، بحيــث  التقليديــة واألوراق املاليــة املمتثل
تكــون احلصــة مــن األوراق املاليــة املمتثلــة إلــى الشــريعة هــي الثلــث. وبهــدف ضمــان 
توافــر ســيولة أكبــر مــن خــال هــذه األدوات، يتــم إدراج كل مــن أذونــات اخلزانــة وســندات 
اخلزانــة )باســتثناء الصكــوك( فــي بورصــة قطــر. وتظهــر البيانــات املأخــوذة مــن مصــرف 
قطــر املركــزي بأنــه مــع نهايــة ديســمبر 2016 بلــغ الرصيــد القائــم مــن ســندات اخلزانــة 
)مبــا فــي ذلــك الصكــوك( 103.5 مليــار ريــال. أمــا فــي حــال مت جمعهمــا معــاً، فتبلــغ 
قيمــة ســندات اخلزانــة )مبــا فيهــا الصكــوك( وأذونــات اخلزانــة القائمــة، حوالــي 20% مــن 

ــام 2011.  ــي الع ــة بنســبة 8.9% ف ــي عــام 2016 مقارن ــي ف ــاجت احملل ــي الن إجمال
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وبهــدف التشــجيع علــى تأســيس اقتصــاد أكثــر تنوعــاً، 
مت تعريــف املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة بشــكل واضــح 
واتخــاذ التدابيــر الازمــة للتخفيــف مــن احلواجــز أمــام 
عمليــات اإلقــراض املصرفــي لهــذه املشــاريع وتســهيل 
وصولهــا إلــى ســوق رأس املــال للشــركات الناشــئة.  ومــن 
جهتــه، قــام بنــك قطــر للتنميــة، وهــو بنــك يدعم األنشــطة 
التنمويــة فــي البــاد، بوضــع العديــد مــن البرامــج املبتكــرة 
لتوفيــر رأس املــال القصيــر، واملتوســط، والطويــل األمــد 

إلــى املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة. 

وبهــدف حتقيــق شــفافية أكبــر عنــد تســعير األصــول، 
البيانــات  خلدمــات  خــاص  مــوّرد  مــع  وبالتعــاون 
وللمــرة  املركــزي  قطــر  مصــرف  أطلــق  والبرمجيــات، 
 )QIBOR( األولى مؤشــر قطر ألســعار فائدة اإلقراض

وذلــك لتوفيــر مرجــع يومــي للبنــوك التــي تقتــرض األمــوال غيــر املضمونــة فــي 
الســوق احملليــة للخدمــات املصرفيــة للشــركات، حيــث تتــراوح مواعيــد اســتحقاقها 

مــن ليلــة واحــدة إلــى ســنة واحــدة )شــكل 6(6. 

ــى  ــة للســوق أدى إل ــة التحتي ــر البني ــى تطوي ــز عل إن التركي
كابيتــال  قبــل مورغــان ســتانلي  مــن  بورصــة قطــر  ترقيــة 
وفوتســي  داو جونــز،  بــورز  آنــد  إنترناشــيونال، وســتاندرد 
روســل بــدءاً مــن العــام 2014 مــن ســوق واعــدة إلــى ســوق 
ناشــئة باملقارنــة مــع بلــدان مثــل البرازيــل، والصــن، والهنــد. 
وفــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي، حققــت كل مــن 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ومؤخــراً الكويــت هــذا املركــز. 

6- كان ســعر اإلقــراض لــدى مصــرف قطــر املركــزي مســاوياً لســعر إعــادة الشــراء لــدى املصــرف ابتــداء مــن يونيــو 2011 إلــى منتصــف ديســمبر 2016، لذلــك 
لــم يــرد فــي الرســم، ثــم مت تخفيــض ســعر إعــادة الشــراء إلــى 2.25% فــي 16 ديســمبر 2016.

املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
لقوانــن  وفقــاً  املؤسســة  اخلاصــة  الشــركات 
ــا  ــن فيه ــد عــدد العامل ــى ال يزي ــة قطــر، والت دول
عــن مائتــن وخمســن )250( عامــل )باســتثناء 
الصناعــات  قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات 
اإلبداعيــة، والتــي ال يزيــد عــدد العاملــن فيهــا 
إيرادهــا  يتجــاوز  عــن مائــة )100( عامــل(، وال 

قطــرى. ريــال  مليــون   )100( املائــة  الســنوي 

ــت قواعــد اإلدراج فــي ســوق الشــركات   تضمن
املــال  رأس  ســوق  تعريــف   2014 لعــام  الناشــئة 

واملتوســطة. الصغيــرة  للمشــاريع 
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شكل (6): فائض السيولة وأسعار الفائدة

فائض السيولة – سعر الفائدة ما بني البنوك (ليلة واحدة) – سعر اإليداع لدى املصرف-سعر اإلقراض لدى املصرف-مؤشر سعر الفائدة ما بني البنوك (قيبور) – سعر املصرف التفاقيات إعادة الشراء(الريبو)

سعر املصرف
 التفاقيات إعادة
 الشراء(الريبو)

مؤشر سعر
الفائدة ما بني

البنوك (قيبور)

سعر اإلقراض
 لدى املصرف

سعر اإليداع
لدى املصرف

سعر الفائدة
 ما بني البنوك
 (ليلة واحدة)

فائض السيولة

الخطة االستراتيجية الثانية
لتنظيم القطاع المالي (2022-2017)

 مت إصــدار لوائــح تنظيميــة لدعــم إدراج منتجــات جديــدة مثــل 
وأذون اخلزانــة  والســندات  االكتتــاب  بحقــوق  املتعلقــة  املســائل 
االســتثمارية  )الصناديــق  االســتثمار  وصناديــق  والصكــوك 
املتداولــة فــي البورصــة وصناديــق االســتثمار العقــاري(، باإلضافــة 
والشــركات  للمــال  قطــر  ملركــز  التابعــة  املؤسســات  إدراج  إلــى 
الصغيــرة واملتوســطة وتعزيــز البنيــة التحتيــة للســوق وإمكانيــة 

زيــادة عــدد املشــاركن فــي الســوق 
)مثــل املستشــارين املاليــن ومــزودي 
ووكاء  احلفــظ  وأمنــاء  الســيولة 
الشــركات  عــدد  وبلــغ  الوســاطة(.  
املدرجــة فــي بورصــة قطــر نحــو 44 
 2016 ديســمبر  نهايــة  فــي  شــركة 
مليــار   563 قدرهــا  ســوقية  بقيمــة 
ريــال، أي مــا يزيــد قليــًا عــن نســبة 
احمللــي  النــاجت  إجمالــي  مــن   %100

  .2016 لعــام 

بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بــن مصــرف قطــر املركــزي وبنــك 
ــل مــن عــام 2015  ــة قطــر فــي أبري ــي، قامــت دول الشــعب الصين
بإنشــاء أول مركــز فــي املنطقــة يُقــّدم عمليــات املقاصــة والتســوية 
بعملــة الرينمينبــي.  ويتيــح املركــز للمؤسســات املاليــة احملليــة التــي 
ــة فرصــة  ــى املنطق ــر احلــدود ف ــى عب تدعــم اســتخدام الرينمينب
ــد  ــى داخــل الصــن وأســواق النق ــى أســواق الرينمينب الوصــول إل

األجنبــي.

وعلــى مــا جــاء فــي الهــدف االســتراتيجي األول، اتخــذت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة 
خطــوات عديــدة إلدخــال مزيــد مــن التحديثــات علــى إطــار العمــل الرقابــي مــن أجــل الســماح 
بتطويــر ســوق رأس املــال مــن خــال إدخــال متطلبــات وحتســينات جديــدة علــى إطــار عملهــا. 
وفــي العــام 2014، جــرى طــرح عــام أولــي بقيمة 12.6 مليار ر.ق وإدراج شــركة بتروكيماويات، 
فبلغــت قيمــة الثــروة املوزعــة علــى الشــعب القطــري 3.2 مليــار ر.ق. وفــي العــام 2016، مت 
إدراج بنــك مرخــص لــه مــن قبــل مركــز قطــر للمــال مــن خــال نظــام النافــذة الواحــدة الــذي 

أطلقتــه هيئــة قطــر لألســواق املاليــة بالتعــاون مــع بورصــة قطــر. 

ارتفعــت رســملة الســوق مــن 
فــي  قطــري  ريــال  مليــار   279
مليــار   563 إلــى   2008 عــام 
وقــد   .2016 عــام  فــي  ريــال 
بلغــت احلصــة النســبية للقطــاع 
املالــي 42% مــن اإلجمالــي فــي 
عــام 2016 مقارنــًة بنحــو %39 

 .2008 عــام  فــي 
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 الهدف االستراتيجي الرابع: حماية املستهلكني واملستثمرين

 تعتبــر حمايــة مصالــح املســتهلك واملســتثمر عنصــراً حاســماً ضمــن اســتراتيجية 
القطــاع املالــي بدولــة قطــر وإطارهــا الرقابــي.  ولكــي يعمــل القطــاع املالــي بطريقــة 
ــي  ــة، يجــب أن يشــعر املســتهلك واملســتثمر بالثقــة فــي املنتجــات الت سلســة وفّعال
يشــترونها، واملشــورة التــي يتلقاهــا فــي مجــال االســتثمار، واحلمايــة التــي يوفرهــا 

اإلطــار الرقابــي.  وبنــاًء علــى هــذه االعتبــارات:

 قــام مصــرف قطــر املركــزي وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة بتطويــر وتنفيــذ 
قواعــد صارمــة تنظــم الكيفيــة التــي يتــم بهــا معاجلــة املعلومــات االئتمانيــة 

واســتخدامها؛ للعمــاء 

 مت إطــاق آليــات لشــكاوى العمــاء واملســتثمرين مــن قبــل مصــرف قطــر 
النظــام اجلديــد إلدارة  مــن خــال  املاليــة  املركــزي وهيئــة قطــر لألســواق 

األندرويــد. اآليفــون/  وتطبيــق  العمــاء  عاقــات 

 قامــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بتعديــل وتعزيــز قواعــد الســلوك املهنــي 
ــز اســتخدام نظــام تســوية نزاعــات العمــاء،  ــة للمســتهلكن لتعزي ووضــع بواب
والتــي تعتبــر عمليــة مســتقلة لتســوية النزاعــات املتعلقــة باخلدمــات املاليــة بــن 

العمــاء والشــركات املرخــص لهــا مــن قبــل مركــز قطــر للمــال.

 بهــدف تعزيــز التثقيــف املالــي، أدرجــت الهيئــات التنظيميــة للقطــاع املالــي 
معلومــات ذات صلــة للعمــاء واملســتثمرين عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة. علــى 
ــح  ــي نصائ ــه اإللكترون ــى موقع ــزي عل ــال، نشــر مصــرف قطــر املرك ســبيل املث
مفيــدة حــول التوعيــة املصرفيــة للعمــاء أثنــاء اســتخدام أجهــزة الصــراف 
اآللــي قبــل وأثنــاء وبعــد الســفر، والشــراء عبــر اإلنترنــت، والتعامــل مــع عمليــات 

ــة قطــر لألســواق  ــا أطلقــت هيئ ــا. كم ــر املرغــوب به ــي غي ــال اإللكترون االحتي
املاليــة موقعــاً جديــداً علــى شــبكة اإلنترنــت يرّكــز علــى املجــاالت املتعلقــة 
ــم مركــز قطــر  ــة تنظي ــي لهيئ ــة املســتثمر، فــي حــن أن املوقــع اإللكترون بحماي

للمــال يحتــوي بالفعــل علــى قســم مخصــص حلمايــة املســتهلك. 

 مــن أجــل زيــادة الوعــي العــام ومســتوى االهتمــام بســوق األوراق املاليــة، قامــت 
ــع  ــاون م ــي بالتع ــي وتدريب ــج تعليم ــم برنام ــة بتنظي ــة قطــر لألســواق املالي هيئ
أكادمييــة قطــر للمــال واألعمــال ومعهــد تشــارترد لــألوراق املاليــة واالســتثمار 
الناجحــن فرصــة  للمرشــحن  تتيــح  التــي  الكفــاءات  علــى  التركيــز  بهــدف 
احلصــول علــى منــح دوليــة وبرامــج الشــهادات املعتمــدة بالتعــاون بــن كل مــن 

ــة واالســتثمار.   ــألوراق املالي ــة ومعهــد تشــارترد ل ــة قطــر لألســواق املالي هيئ

 قامــت اجلهــات التنظيميــة فــي القطــاع املالــي باعتمــاد نهــج منســق للتصــدي 
بــدون  للجهــات االستشــارية املاليــة وشــركات وســاطة التأمــن التــي تعمــل 

ترخيــص.

الهدف االستراتيجي اخلامس: تعزيز التعاون التنظيمي 

ــة املخاطــر، برئاســة ســعادة محافــظ  ــة االســتقرار املالــي ورقاب ــّد إنشــاء جلن يُع
مصــرف قطــر املركــزي، التــي تســتمد تفويضهــا مــن قانــون مصــرف قطــر املركــزي 
رقــم 13 لســنة 2012 )شــكل 7( مكونــاً مهمــاً مــن مكونــات اخلطــة االســتراتيجية 
املاليــة.  وتتعهــد اللجنــة مبوجــب املــادة رقــم)116( مــن القانــون بضمــان االســتقرار 
املالــي للنظــام، وحتليــل املخاطــر الناجمــة واحمُلتملــة، ووضــع االســتجابات املائمــة 
فــي مجــال السياســة العامــة، وتعزيــز التنســيق الرقابــي، وضمان اتســاق السياســات 

الرقابيــة.
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لتنظيم القطاع المالي (2022-2017)

 شكل )7(: اإلطار التنظيمي للقطاع املالي في دولة قطر 
يُعــّد العمــل الــذي تقــوم بــه جلنــة االســتقرار املالــي ورقابــة املخاطــر 
عمليــة مســتمرة فــي إطــار اإلشــراف علــى آليــة لتنســيق سياســات اجلهــات 
الرقابيــة فــي القطــاع املالــي بحيــث تكــون منســجمة مــع املهــام التــي تضطلــع 
ــة  ــرات الرقابي ــة، فضــًا عــن معاجلــة الثغ ــا وأفضــل املمارســات الدولي به
فــي اللوائــح التنظيميــة للقطــاع املالــي.  وهنــاك جلنتــان فرعيتــان تســاعدان 
الثانيــة  وتختــص  باإلشــراف  إحداهمــا  تختــص  أعمالهــا؛  فــي  اللجنــة 
باالســتقرار املالــي.  وتتألــف كل جلنــة مــن هاتــن اللجنتــن مــن ممثلــن 
مــن كل جهــة مــن اجلهــات التنظيميــة فــي القطــاع املالــي يناقشــون القضايــا 
ــة بصفــة عامــة.  ــل اللجن ــة لهــم مــن قب ــة فــي إطــار املهــام املوكل ذات الصل
وقــد شــمل التعــاون الفعــال فيمــا بــن اجلهــات الرقابيــة نطاقــاً واســعاَـ مــن 
املجــاالت مثــل مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، واخلدمــات 

ــة الشــركات. ــر حوكم ــة اإلســامية، والتأمــن، ومعايي املصرفي

جلنة االستقرار املالي ورقابة املخاطر

 مصرف قطر املركزي
مبوجب القانون رقم 13لسنة 

2012

هيئة قطر لألسواق املالية
مبوجب القانون رقم 8 لسنة 

2012

هيئة تنظيم مركز قطر للمال
مبوجب القانون رقم 7 لسنة 

2005

دولة قطر
السلطة الرقابية 

مركز قطر للمال
السلطة الرقابية

القطاع املالي سوق رأس املالالقطاع املالي
داخل دولة قطر

البنــوك احملليــة والبنــوك األجنبيــة 
وشــركات  للتنميــة  قطــر  وبنــك 
التمويــل وشــركات االســتثمار ومحــال 

التأمــن وقطــاع  الصرافــة 

خدمــات  تقــدم  التــي  الشــركات 
املاليــة  غيــر  والشــركات  ماليــة 
املدرجــة، وشــركات التأمــن املدرجــة 
واجلهــات  اخلارجيــون  واملدققــون 

املالــي بالتقييــم  املختصــة 

خدمــات  تقــدم  التــي  البنــوك 
التــي  والبنــوك  للشــركات  مصرفيــة 
تقــدم خدمــات اســتثمارية واجلهــات 
وتقــدمي  االســتثمار  بــإدارة  املعنيــة 
املجــال  هــذا  فــي  االستشــارات 
وشــركات التأمــن وشــركات وســاطة 

واحملليــة العامليــة  التأمــن 
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ويُعــّد تنفيــذ نقــاط العمــل املنصــوص عليهــا فــي إطــار اخلطــة االســتراتيجية 
املاليــة دليــًا واضحــاً علــى التنســيق الرقابــي. )شــكل 8( ومــن بــن نقــاط العمــل 
ككل، أختــص مصــرف قطــر املركــزي بإجنــاز 98 نقطــة عمــل، واختصــت هيئــة 
ــم  ــة تنظي ــة بإجنــاز 84 نقطــة عمــل فــي حــن اختصــت هيئ قطــر لألســواق املالي
مركــز قطــر للمــال بإجنــاز 67 نقطــة عمــل. وينطــوي نصــف العــدد اإلجمالــي 
لنقــاط العمــل علــى التعــاون الوثيــق فيمــا بــن اجلهــات الرقابيــة الثــاث. وقــد 
تعــاون مصــرف قطــر املركــزي فــي 18 حالــة منهــا مــع هيئــة قطــر لألســواق املاليــة، 
كمــا تعــاون فــي 8 حــاالت منهــا مــع هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال. ومــن ناحيــة 
أخــرى، تعاونــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة مــع هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال 

فــي ثــاث نقــاط عمــل.

شكل )8(: التعاون بني اجلهات الرقابية في القطاع املالي

 مصرف قطر
املركزي

17

 هيئة قطر
لألسواق
املالية

 هيئة تنظيم
 مركز قطر

للمال
18

3

18 8
55

الهدف االستراتيجي السادس: تطوير رأس املال البشري

 إن تطويــر رأس املــال البشــري يُعــّد أيضــاً أحــد الركائــز األربعــة فــي إطــار رؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030.  ويكمــن الغــرض الرئيســي مــن هــذا الهــدف االســتراتيجي 
فــي بنــاء الكفــاءات داخــل القطــاع املالــي مــن خــال زيــادة املهــارات واخلبــرات 

عــن طريــق التدريــب والتعليــم 
فــي  واالســتثمار  املكثــف 
الوظيفــي  والتطويــر  األفــراد 
واضــح املعالــم.  وعلــى ســبيل 
ســنوات  متوســط  بلــغ  املثــال، 
قطــر  فــي  املتوقعــة  التعليــم 
 2015 عــام  فــي  ســنة   13.4
ــة بنحــو 11.4 ســنة فــي  مقارن
الــدول العربيــة. وبلغــت نســبة 
بالتعليــم  اإلجماليــة  االلتحــاق 
 %100 مــن  أكثــر  االبتدائــي 

7.)9 )شــكل  الفترتــن  خــال 

 وإدراكاً منهــا للحاجــة إلــى بنــاء اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة، اســتثمرت احلكومــة 
فــي مجــال التعليــم بشــكل كبيــر.   ووفقــاً ألحــدث البيانــات الصــادرة عــن البنــك 
الدولــي، بلــغ اإلنفــاق احلكومــي علــى التعليــم نحــو 4.1% مــن إجمالــي النــاجت 
احمللــي فــي عــام 2013 مقارنــة مبتوســط عاملــي بلغــت نســبته 4.7%.  وبالتعــاون 

 املصدر: استناداً إلى البيانات املجمعة من مصرف قطر املركزي وهيئة قطر لألسواق املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال

7- تشــير نســبة االلتحــاق اإلجماليــة فــي شــكل )9( إلــى عــدد األطفــال املســجلن فــي مرحلــة تعليميــة معينــة )االبتدائيــة أو الثانويــة(، بصــرف النظــر عــن ســنهم، 
مقســوماً علــى عــدد الســكان الذيــن بلغــوا الســن الرســمي لالتحــاق بنفــس املرحلــة.  ويغطــي إجمالــي معــدل االلتحــاق بالتعليــم االبتدائــي لعــام 2010 الفتــرة مــن 

2001 -2009، وتغطــي الفتــرة مــن 2010 -2015 معــدل االلتحــاق بالتعليــم االبتدائــي لعــام 2015.

الرؤية
تقــدمي تعليــم جتــاري وأكادميــي متطــور يســاهم 
فــي رســم مامــح الشــخصية التــي تعتــز بدينهــا 
وتاريخهــا وخلــق كــوادر اقتصاديــة قطريــة تســاهم 
فــي عمليــة التنميــة املســتدامة فــي الدولــة وتعتمــد 

علــى رؤيــة قطــر الوطنيــة.

مدرســة قطــر للعلــوم املصرفيــة وإدارة األعمــال 
املســتقلة  الثانويــة 
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شكل(9): تطور التعليم في دولة قطر

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مــع اجلامعــات احملليــة، أطلقــت اجلهــات الرقابيــة للقطــاع املالــي برنامجــاً للتدريــب 
ــاء القــدرات فــي كا املجالــن املالــي واملصرفــي، فــي حــن تقــدم العديــد مــن  وبن
اجلامعــات األجنبيــة الرائــدة دورات تدريبيــة عــن بُعــد فــي مجــاالت متنوعــة.  
وتهــدف هــذه اجلهــود إلــى بنــاء قــدرات الشــباب وتطويــر الفكــر التحليلــي وحتســينه 

وبالتالــي املســاهمة فــي تطويــر القطــاع املالــي فــي الدولــة.

وقــد اتخــذت مجموعــة مــن املبــادرات مــن خــال اخلطــة االســتراتيجية األولــى 
لتشــجيع بنــاء القــدرات، وتعزيــز املهــارات القياديــة، وتعزيــز التميــز التنظيمــي 

ــال: ــى ســبيل املث بشــكل عــام.  فعل

 قــام مصــرف قطــر املركــزي بالتعــاون مــع وزارة التعليــم والتعليــم العالــي، فــي 
عــام 2012 بإنشــاء مدرســة ثانويــة مســتقلة متخصصــة فــي العلــوم املصرفيــة 

وإدارة األعمــال للبنــن والبنــات.

 شــاركت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بشــكل 
فعــال فــي برامــج اإلعــارة والتدريــب لتيســير معرفــة الكفاءات احملليــة بالوظائف 

واألعمــال التابعــة للجهــات الرقابيــة فــي القطــاع املالــي.

 عملــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بشــكل وثيــق مــع وزارة التنميــة اإلداريــة 
لتطويــر برنامــج ابتعــاث لطــاب املرحلــة الثانويــة املهتمــن باحلصــول علــى 
وظائــف فــي القطــاع املالــي. برنامــج »كفــاءة« لرفــع الكفــاءات العامة لألشــخاص 

الــذي يعملــون فــي القطــاع املالــي فــي دولــة قطــر )إطــار 3: كفــاءة(
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 إطار رقم )3(: برنامج »كفاءة«: متهيد الطريق أمام 
القطاع املالي في احلاضر واملستقبل

 قامــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة بتطويــر برنامــج تعليمــي وتدريبــي يركــز 
علــى الكفــاءات بالتعــاون مــع أكادمييــة قطــر للمــال واألعمــال ومعهــد تشــارترد 

لــألوراق املاليــة واالســتثمارات،

 مت إنشــاء برنامــج املاجســتير فــي مجــال التنظيــم الرقابــي والقيــادة مــن قبــل 
جامعــة الدراســات العليــا إلدارة األعمــال أتــش إي ســي - باريــس بدولــة قطــر 
ــادة  ــاء ق ــك لدعــم وبن ــي وذل ــي القطــاع املال ــة ف ــات الرقابي ــع اجله ــاون م بالتع

املســتقبل مــن أبنــاء قطــر فــي القطــاع املالــي.

ــة  ــادة نســبة القــوى العامل ــه، مت اتخــاذ سياســات اســتباقية لزي وفــي الوقــت ذات
الوطنيــة فــي القطــاع املالــي. ففــي القطــاع املصرفــي ارتفعــت نســبة املواطنــن فــي 
املتوســط بنحــو 25% تقريبــاً خــال الفتــرة 2013-2016، ومــن ناحيــة أخــرى بلغــت 
هــذه النســبة نحــو 50% و27% فــي كل مــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة وهيئــة 

تنظيــم قطــر للمــال علــى التوالــي.

ــل  ــدة ومســتمرة تتمث ــى فلســفة فري ــة اســتناداً إل ــدة مبني ــادرة رائ ــّد برنامــج »كفــاءة« مب يُع
فــي رفــع الكفــاءات العامــة لألشــخاص الذيــن يعملــون فــي القطــاع املالــي فــي دولــة قطــر.  
وباعتبارهــا فكــرة منبثقــة مــن جانــب أصحــاب العاقــة املاليــة فــي الدولــة، فــإن إطــار 
التدريــب والكفــاءة التابــع ملبــادرة كفــاءة ينطلــق حتــت الرعايــة الكاملــة للجنــة تنمية األســواق 
aوهيئــة قطــر لألســواق املاليــة، وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.  وقــد تأسســت فــي يونيــو 
عــام 2015 بالتعــاون مــع أكادمييــة قطــر للمــال واألعمــال.  وتهــدف هــذه املبــادرة األولــى 
مــن نوعهــا فــي املنطقــة إلــى ســد الثغــرات واحلــد مــن حــاالت التناقــض وعــدم االتســاق فــي 
الســوق وتنظيــم املؤهــات وتوحيــد أفضــل املمارســات لرفــع مكانــة دولــة قطــر علــى خارطــة 

العالــم بوصفهــا مركــزاً ماليــاً عامليــاً. 
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الخطة االستراتيجية الثانية:
لمحة عاّمة





قبــل  األولــى  االســتراتيجية  اخلطــة  فكــرة  تبلــورت 
بدايــة األزمــة املاليــة العامليــة، وانطلقــت حتديــداً عندمــا 
يــزال يستشــعر تداعيــات األزمــة. فــي  العالــم ال  كان 
تلــك الفتــرة، تفاقــم الوضــع ســوءاً مــع تراجــع أســعار 
الســلع التــي يشــكل النفــط جــزءاً كبيــراً منهــا، فواجــه 
ــف  ــو الضعي ــت بالنم ــات متثل ــو السياســات صعوب صانع
واالنخفــاض الســريع فــي أســعار النفــط منــذ منتصــف 

العــام 2014، أي فــي خــال فتــرة تنفيــذ اخلطــة.

أمــا اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة وهــي خطــة متطورة 
عاملــي  انتعــاش  خلفيــة  علــى  إعدادهــا  فتــّم  بامتيــاز 
ــة فــي  ــام أهــم املصــارف املركزي ضعيــف ومتفــاوت، وقي
ــي سياســات نقديــة متباينــة، باإلضافــة إلــى  العالــم بتبّن
البنــوك  مــن  املاليــة  الروافــع  اســتخدام  فــي  املبالغــة 

والشــركات، األمــر الــذي كــّون حلقــة مــن اآلثــار املرتــّدة الســلبية. وفــي الوقــت 
نفســه شــهدت االقتصــادات العامليــة تزايــداً فــي عــدد مصــارف الظــل إلــى جانــب 
تقلــب األســعار فــي تدفقــات 
رأس املــال. وطرحــت هــذه 
مــن  عــدداً  التحديــات 
والتعقيــدات  الصعوبــات 
التــي لــم تكــن فــي احلســبان 
إعــداد السياســات،  خــال 
ناهيــك عــن نشــوء منتجــات، 
وآليــات، وخدمــات جديــدة 

تكنولوجيــا  قطــاع  شــهدها  التــي  التطــورات  نتيجــة 
ــاد  ــى ازدي املعلومــات وشــبكات االتصــاالت، ممــا أدى إل
األربــاح الرقميــة بشــكل ملحــوظ، ولكــن أيضــاً إلــى نشــوء 

املخاطــر املرتبطــة بهــا.

أســعار  فتعتبــر  الداخلــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
الهيدروكربــون عامــًا اقتصاديــاً أساســياً. حيــث كشــف 
ــدة  ــى مســتواً ســجلته لســنوات عدي انخفاضهــا مــن أعل
هدفهــا  واضحــة  طريــق  خارطــة  وضــع  عــن ضــرورة 
تطويــر التنويــع االقتصــادي وإمنــاء اقتصــاد وطني يعتمد 
علــى الــذات. وفــي هــذا الســياق، نشــأت عــن الظــروف 
اإلقليميــة املعاكســة حتديــات لــم تكــن إلــى حينــه فــي 
ــر  ــن هــذه األوضــاع، توّف ــه وبالرغــم م احلســبان. إال أن
اســتراتيجية التنويــع االقتصــادي وبرنامــج االســتثمار 
العــام املوّســع القاعــدة األســاس لتطبيــق اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة )2017-

.)2022

تظهــر التحليــات وجــود العديــد مــن العوامــل املواتيــة التــي تصــّب فــي املصلحــة 
االقتصاديــة. أوالً، تســتمّر البــاد فــي احلفــاظ علــى تصنيفــات ائتمانيــة قويــة 
حيــث حتتــّل املرتبــة 18 مــن أصــل 138 دولــة فــي مجــال التنافســية العامليــة، 
بحســب تقريــر التنافســية العامليــة الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي لعــام 
2016-2017. ثانيــاً، حتتــل دولــة قطــر املرتبــة 46 مــن أصــل 145 دولــة بحســب 
مؤشــر النمــو لاحتــاد الدولــي لاتصــاالت فــي العــام 2016. كمــا حققــت البــاد 
ــن 188  ــز 33 مــن ب ــت املرك ــة البشــرية فاحتلّ ــد التنمي ــى صعي ــرة عل ــاً كبي أهداف
دولــة فــي العــام 2016 حيــث بلغــت القيمــة التأشــيرية 0.856 )مــع العلــم أن ســقف 

اإلنفاق  كفاءة  زيادة  على  العمل  وسيستمر   “
العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خالل املتابعة 
احلكومية  والبرامج  املشاريع  لكافة  الوثيقة 

والتركيز على املشاريع التنموية الكبرى. 
املالية  السياسات  بني  التنسيق  تعّزز  لقد 
ضغوط  ومواجهة  التضخم  لتجّنب  والنقدية 

السيولة وتعزيز القطاع املصرفي.“

كلمة سمو األمير 
في افتتاح دور االنعقاد السادس واألربعني

 ملجلس الشورى -نوفمبر 2016

الخطة االستراتيجية الثانية: لمحة عاّمة

بيئة العمل القائمة:
 الوضع اجلديد ألسعار النفط

 حتديات املخاطر املتشعبة، وتقييمها عن كثب، 
والرقابة املستمرة عليها 

 ازدياد الترابط بن املؤسسات واألسواق املالية
 منو سريع في االبتكار املالي واملخاطر املصاحبة له
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هــذه القيمــة هــو 1(«. مــن ناحيــة أخــرى، يعتمــد صانعــو السياســات اســتراتيجية 
احترازيــة وحازمــة لاســتفادة مــن املــوارد الهيدروكربونيــة وتطبيــق السياســة 
املاليــة بشــكل يضمــن املســاواة بــن األجيــال فيمــا يتعلــق بهــذه املــوارد التــي 
ســتنضب يومــاً. كمــا أن انخفــاض أســعار تعــادل النفــط ألغــراض املوازنــة لدولــة 
قطــر يعطــي مختلــف اجلهــات املجــال لتحديــد أولويــات املصروفــات بالشــكل الــذي 
تــراه مناســباً والــذي يكــون متوافقــاً مــع أهــداف التنميــة طويلــة األمــد فــي البــاد 

)شــكل 10(. 

للخطــة  الطريــق  خارطــة  السياســات  صانعــو  وضــع  الســياق،  هــذا  فــي 
هــذه  وتهــدف   .)2022-2017( املالــي  القطــاع  لتنظيــم  الثانيــة  االســتراتيجية 
اخلطــة إلــى االســتمرار فــي الطريــق الــذي بدأتــه اخلطــة االســتراتيجية األولــى، 
منهــا.  املســتخلصة  والــدروس  تطبيقهــا  رافقــت  التــي  التحديــات  مراعــاة  مــع 
وينعكــس ذلــك فــي األهــداف التــي تنطــوي عليهــا اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة 
حيــث أنهــا تتوافــق بشــكل كبيــر مــع تلــك املتضمنــة فــي اخلطــة االســتراتيجية 

األولــى ولكــن تشــمل عــدداً مــن التعديــات واألهــداف اجلديــدة. 

أمــا الرســالة الشــاملة والرؤيــة املصاحبــة للخطــة االســتراتيجية الثانية واألســس 
التــي متّكــن مــن تطبيقهــا فقــد جــاءت بشــكل رؤيــة، وهــدف، وقيــم، وعوامل متكن. 
إال أنــه مقارنــة باخلطــة االســتراتيجية األولــى مت تعديــل هــذه العناصــر لتعكــس 

البيئــة التشــغيلية املتغيــرة مــع احلفــاظ علــى الطابــع األساســي للخطــة.  
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الرّسالة
وضــع إطــار عمــل رقابــي يتســم باملتانــة والفعاليــة، ويدعــم الرخــاء االقتصــادي 

واالســتقرار املالــي، ويتماشــى مــع أفضــل املمارســات الدوليــة 

وميكن توضيح العناصر الرئيسية للّرسالة على النحو التالي: 

تعزيــز الرقابــة والتعــاون التنظيمــي للمحافظــة علــى االســتقرار املالــي   
األســعار واســتقرار 

تســهيل مســاهمة املؤسســات واألســواق املاليــة بشــكل أكبــر لضمــان النمــو   
الشــامل

تعزيز الشفافية في العمليات وضمان حماية املستهلكن واملستثمرين  

تنشــئة االيــدي العاملــة املتعلمــة واملاهــرة ســعياً وراء حتقيــق االقتصــاد   
القائــم علــى املعرفــة

اتخاذ التدابير التي تضمن حتقيق منو مستدام، متوازن وعادل     

الرؤية
ويعــزز روح  املســتهلكن واملســتثمرين،  يكفــل حمايــة  رائــد  بنــاء قطــاع مالــي 
االبتــكار والتميــز املؤسســي، ويضمــن تنميــة اقتصاديــة ســليمة، شــاملة ومســتدامة 

حتقيقــا ألغــراض اخلّطــة االســتراتيجّية، تؤكــد اجلهــات الرقابيــة املاليــة بشــكل 
خــاص علــى العناصــر األساســية التاليــة:

ــي فــي  ــم القطــاع املال ــادي فــي تنظي ــة قطــر مبوقــع ري القيــادة - وضــع دول  
املنطقــة

التنميــة االقتصاديــة املســتدامة - تعزيــز منــو واســتقرار وفعالّيــة   
القطــاع املالــي مبــا يتــاءم مــع رؤيــة قطــر الوطنّيــة   2030

حمايــة املســتهلك واملســتثمر - توفيــر احلمايــة الازمــة ملســتهلكي   
اخلدمــات املالّيــة واملســتثمرين فــي أســواق رأس املــال

املعرفــة  مــن  عاليــة  مســتويات  علــى  - احملافظــة  التنظيمــي  التميــز   
الرقابيــة للجهــات  واالبتــكار  واملهنيــة 
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تعزيز 
الرقابة

المحافظة على

المالية النزاهة

ا�سواقتطوير

تطوير

س المال 
رأ

البشري
الماليالشمول تعزيز 

الخطة
االستراتيجية

الثانية

شكل )11(: األهداف االستراتيجية اخلمسة )2022-2017(

يدعم حتقيق هذه األهداف االستراتيجية مجموعة من
عوامل التمكني الرئيسية تشكل خطط العمل. 

عوامل التمكني
سيتم حتقيق األهداف من خالل استخدام ثالث مجموعات. 

املجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة األولى
الوقتاملوارد البشريةالتعاون
الثقةاملنتجالتنسيق
الهدفالعملياتاملالءمة

القيم
وضعــت اجلهــات الرقابيــة مجموعــًة مــن القيــم املشــتركة للمســاعدة فــي إنشــاء 
ــر إطــار عمــل يتــّم مــن خالــه اتخــاذ القــرارات  ثقافــة تدعــم إجنــاز الّرســالة وتوفِّـ

واخلطــوات الضروريــة، وتتمثــل هــذه القيــم فيمــا يلــي:

التميز - العمل نحو االبتكار والرؤية التطلعّية  

النزاهة - تطبيق أعلى املعايير األخاقّية  

العدالة - توخي احلياد واالستقالّية في ممارسة السلطة  

املســاءلة - اتخــاذ قــرارات واضحــة ومتناســقة وتطبيــق اإلجــراءات فــي   
املائــم الوقــت 

العمــل اجلماعــي - العمــل مــع األطــراف أصحــاب املصلحــة بصــورة   
التعــاون علــى  مبنّيــة  مشــتركة 

االحتــرام - االعتــراف بثقافــة دولــة قطــر وعاداتهــا وقيمهــا وبتنــّوع املقيمــن   
فيهــا مــن حــول العالــم
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البناء على األسس القائمة
املنهجية املعتمدة على التخطيط والتنفيذ ومتيز األداء:

التميــز،  نحــو  توجيــه جهودنــا  أجــل  مــن 
االســتراتيجية  األهــداف  وضــع  مت  فقــد 
واألغــراض األساســية للخطــة االســتراتيجية 
ومتثــل  املرجــوة.  النتائــج  لتحقيــق  الثانيــة 
خطــط األعمــال األنشــطة التــي تعمــل مــع 
ويتــم  اخلطــة،  أهــداف  لتحقيــق  املــوارد 
مراقبــة وقيــاس هــذه األنشــطة بشــكل دائــم 
الرقابيــة  األنظمــة  ألفضــل  وفقــاً  ومتميــز 

واملصرفيــة. املاليــة 

تحقيق الرؤية االستراتيجية

نســتند فــي التخطيــط والتنفيــذ 
الفعــال لألعمــال علــى رؤيــة واضحــة 
املتطلبــات  علــى  ترتكــز  وموجــزة 
الوطنيــة  واألولويــات  القانونيــة 

املالــي. للقطــاع 

ولضمــان تطبيــق اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة بصــورة موّحــدة، ســيتم اعتمــاد 
آليــة رســمية للحوكمــة تشــمل:

وضع آلية واضحة للمتابعة  .1

حتديد أصحاب املصلحة وأدوارهم ومسؤولياتهم  .2

حتديــد نقــاط االتصــال فيمــا بــني اجلهــات الرقابيــة ألغــراض متابعــة تطبيــق   .3
اخلطــة. 

حتديد املعايير املرجعية القياسية لتقييم األداء على عملية املتابعة  .4

التوعية العامة للجمهور من خالل وسائل اإلعالم املكتوب واإللكتروني   .5
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الخطة االستراتيجية الثانية: النقاط األساسية

آمــن  مالــي  مســتقبل  لضمــان 
وســليم وراســخ، عمــدت اجلهــات 
إلــى  املالــي  للقطــاع  الرقابيــة 
علــى إجنــازات اخلطــة  االعتمــاد 
مــع  األولــى،  االســتراتيجية 
مراعــاة  فــي  الدائــم  االســتمرار 
لرؤيــة  األمــد  الطويلــة  األهــداف 
كمــا   .2030 الوطنيــة  قطــر 
املاليــة  الرقابيــة  تراعــي اجلهــات 
واإلقليميــة،  العامليــة  التحديــات 
وتعمــل بالتالــي علــى إعــادة توجيــه 
تعديــل  عبــر  األهــداف  هيكليــة 

األهــداف الســابقة واإلضافــة عليهــا بالصــورة املناســبة. وبنــاًء علــى ذلــك تضمنــت 
اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة خمســة أهــداف. ويرافــق كل هــدف مــن األهــداف 

الهــدف. ماهيــة  تعكــس  التــي  اإلرشــادية  الكلمــات  مــن  عــدد 

وتتمثل األهداف اخلمسة للخطة االستراتيجية الثانية فيما يلي:

تعزيز الرقابة على القطاع املالي والتعاون الرقابي   .1  
)تعزيز التنسيق وتوسيع احمليط الرقابي(

تطوير األسواق املالية وتعزيز االبتكار املالي  .2  
)تعزيز البنية التحتية للسوق والسيولة(

احملافظة على نزاهة النظام املالي والثقة فيه  .3  
)تعزيز بنية املعلومات واحلوكمة(

تعزيز الشمول والتثقيف املالي  .4  
)تعزيز الوصول إلى النظام املالي واستخدامه(

تطوير رأس املال البشري  .5  
)تعزيز املواهب والكفاءات(

التشريعات  من  االنتهاء  أواًل،   “
االستثمار،  لتسهيل  الالزمة  واملراسيم 
النظام  وتطوير  البيروقراطية،  وتقليل 
الكبرى  املهام  مع  يتوافق  مبا  البنكي 
التي نواجهها في املرحلة اجلديدة من 

بناء االقتصاد والدولة .“

كلمة سمو األمير 
واألربعني  السادس  االنعقاد  دور  افتتاح  في 

ملجلس الشورى -نوفمبر 2017
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رؤية قطر الوطنية 2030

الخطة االستراتيجية الثانية
 (2017-20022) 

االقتصاديةالركيزة

االجتماعيةالركيزة

 البشريةالركيزة

 البيئيةالركيزة

التنظيم الرقابي على القطاع المالي

ا�سواق المالية واالبتكار المالي

ا�سواق المالية واالبتكار المالي

النظام المالي
الشمول المالي

رأس المال البشري

شكل )12(: رؤية قطر الوطنية 2030 واخلطة االستراتيجية الثانية
فــي مــا يلــي نبــذة مختصــرة عــن األهــداف االســتراتيجّية ومقارنتهــا مــع أهــداف 
اخلطــة االســتراتيجية األولــى مــع تســليط الضــوء علــى بعــض الســمات األساســّية.

الهدف االستراتيجي األول: تعزيز الرقابة على القطاع املالي 
والتعاون الرقابي

إن الغــرض األساســي مــن هــذا الهــدف هــو ضمــان توافــق البيئــة اإلشــرافية 
والرقابيــة فــي الدولــة مــع املمارســات العامليــة مــن أجــل حمايــة االســتقرار املالــي 
وضمــان النمــو املســتدام طويــل األمــد. ويتخــذ هــذا الهــدف أهميــة بــارزة خاصــة 

فــي مرحلــة مــا بعــد األزمــة املاليــة، حيــث 
أن نقــاط التاقــي علــى األمــور الرقابيــة 
واجلهــات  الرقابيــة  اجلهــات  بــن  فيمــا 
اخلاضعــة لهــا يجــب أن تكــون أكثــر تكــراراً 
وعمقــاً. وســيتم تعزيــز ذلــك مــن خــال 
الرقابيــة  بــن اجلهــات  الوطيــد  التعــاون 

للقطــاع املالــي والتفاعــل املســتمر مــع الكيانــات والــوزارات احلكوميــة، عندمــا يكــون 
ــاً.  ــك ضروري ذل

الرقابي  والتعاون  الرقابة  تعزيز 
األسعار  استقرار  على  للحفاظ 

واالستقرار املالي.
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شكل (13): مستخدمو اإلنترنت (نسبة % من مجموع السكان)

الهدف االستراتيجي الثاني: تطوير األسواق املالية وتعزيز 
االبتكار املالي

 يرتبــط هــذا الهــدف باملبــادرات املتعلقــة مبقّومــات الســوق التــي نّفــذت مبوجــب 
ــه أوســع بكثيــر مــن حيــث احلجــم والنطــاق.  اخلطــة االســتراتيجية األولــى، إال أن
كمــا أنــه يشــكل أحــد األهــداف األساســية علــى جــدول أعمــال اجلهــات الرقابيــة 

التــي تســعى إلــى جعــل األســواق املاليــة 
أكثــر ثباتــاً وعمقــاً مــع توســيع نطاقهــا. 
فــي  الهــدف  هــذا  مــن  الغــرض  ويكمــن 
احلفــاظ علــى مرونة املؤسســات واألســواق 
ذاتهــا  علــى  اعتمادهــا  وضمــان  املاليــة 
للتنميــة  منصــة  توفيــر  علــى  وقدرتهــا 

املســتقبلية بطريقــة مســتدامة مــع احلفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى عنصــر االبتــكار 
فــي تعاماتهــا. وعليــه، إّن ارتفــاع عــدد مســتخدمي االنترنــت فــي قطــر فــي عــام 
2016 إلــى نســبة تتخطــى 90%، مقارنــة بنســبة عامليــة تبلــغ 46% ونســبة أقــل منهــا 
بقليــل فــي العالــم العربــي، يشــّكل تأكيــداً علــى وجــود أرضيــة صلبــة لتطويــر املنصــة 

التكنولوجيــة )شــكل 13(. 

مساهمة أكبر للمؤسسات واألسواق 
املالية لضمان تنمية شاملة

50



الخطة االستراتيجية الثانية
لتنظيم القطاع المالي (2022-2017)
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قيمة القروض اخلضراء (مليار دوالر أمريكي) 56

احلصة من إجمالي القروض اخلضراء (%)

الواليات املتحدة األمريكيةمليار دوالر أمريكي: النسبة
اململكة املتحدة
أستراليا
فرنسا
اليابان
الصني
الهند
كندا
هولندا
إسبانيا
أملانيا
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النرويج
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الدمنارك
قطر
السويد
ماليزيا
بلجيكا
جنوب إفريقيا

 )Green financing( إطار رقم 4: التمويل األخضر

وبالتــوازي مــع مــا تقــّدم، يربــط هــذا الهــدف بــن فوائــد التكنولوجيــا املاليــة 
ــي  ــي القطــاع املال ــكار ف ــق مناخــاً يســّهل االبت ــل األخضــر خلل ــك والتموي أو الفينت
مــع احلــّد فــي الوقــت نفســه مــن آثــار أي خلــل قــد يحــدث . )إطــار4: التمويــل 

األخضــر(. 

اســتناداً إلــى بيانــات مؤسســة التمويــل الدوليــة، يظهــر الشــكل البيانــي التالــي قيمــة 
القــروض اخلضــراء لعّينــة مــن الــدول املتقدمــة والناشــئة فــي عــام 2014 إلــى جانــب حصتهــا 
مــن هــذه القــروض اخلضــراء. ومــن بــن إجمالــي قيمــة القــروض البالغــة 164.7 مليــار دوالر 
أمريكــي، بلغــت حصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة %35 وحصــة أول خمــس دول %60. أمــا 
قطــر فقــد بلغــت حصتهــا %0.3 مــن املبلــغ اإلجمالــي حيــث وصلــت قيمــة القــروض اخلضــراء 

فيهــا إلــى 0.5 مليــار دوالر.

هــو  الدوليــة،  التمويــل  مؤسســة  تعريــف  بحســب  األخضــر،  التمويــل  إّن 
البيئــة  حمايــة  إلــى  الهادفــة  املشــاريع  متــّول  التــي  والقــروض  االســتثمارات 
واحملافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة. وفــي إطــار املخــاوف البيئيــة املتزايــدة، يشــتّد 
ــة، ســجلت  ــل الدولي ــل األخضــر. وبحســب مؤسســة التموي ــى التموي ــز عل التركي
القــروض املخصصــة لتمويــل املشــاريع فــي القطاعــات التــي ترّكــز علــى األنشــطة 
اخلضــراء نســبة 15% مــن إجمالــي قيمــة القــروض املجمعــة فيمــا تصــل قيمتــه 

إلــى 1100 مليــار دوالر فــي عــام 2014. 

وقــد كان للتمويــل األخضــر صــداه فــي قطــر، حيــث قــام عــدد مــن البنــوك 
»الرهــن  عنــوان  حتــت  اإلســكان  قــرض  برنامــج  بإطــاق  الرائــدة  التجاريــة 
األخضــر« وهــو يهــدف إلــى مكافــأة أصحــاب العقــارات اجلــدد األصدقــاء للبيئــة 
بأســعار تســاهلية للفائــدة مــع متديــد فتــرة الســداد. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان 
ــة  ــرة واملتوســطة العامل ــل الشــركات الصغي ــة ســّباقاً إلــى متوي بنــك قطــر للتنمي
ــدف متكــن املؤسســات  ــة والســمكية، به ــروة احليواني ــي قطــاع الزراعــة، والث ف

ــي القطــاع.  ــي ف ــاء الذات ــق االكتف ــة وحتقي احمللي
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يعــّرف مجلــس االســتقرار املالــي مصطلــح التكنولوجيــا املاليــة » الفينتــك« علــى أنهــا 
ابتــكارات ماليــة تســتخدم التكنولوجيــا الســتحداث منــاذج أعمــال، أو تطبيقــات، أو 
عمليــات أو منتجــات جديــدة لهــا أثــر ملمــوس علــى األســواق واملؤسســات املاليــة، وتعمل 
ــى التقــاء أكثــر  علــى توفيــر اخلدمــات املاليــة. ومبــا أن التكنولوجيــا املاليــة تعتمــد عل
ــد،  ــا، فقــد أعــادت حتدي ــال والتكنولوجي ــة وهمــا قطاعــي امل قطاعــات األعمــال حيوي
ورســم، وتوجيــه دائــرة األعمــال فــي كافــة أنحــاء العالــم. وباالســتناد إلــى تقريــر صــادر 
عــن وامــدا، فــإن العالــم العربــي كان، مــع نهايــة عــام 2015، يضــم أكثــر مــن 105 شــركة 
ــة. وقــد أصــدرت منّظمــة التجــارة  ــا املاليــة فــي 12 دول ناشــئة فــي مجــال التكنولوجي
العامليــة تقريــراً يفيــد بــأن إجمالــي االســتثمار فــي التكنولوجيــا املاليــة علــى مــدى 
ــي الشــرق  ــام 2014، ف ــى ع ــام 2010 إل ــن ع ــدة م ــرة املمت ــوام، خــال الفت خمســة أع
األوســط هــو 0.9 مليــار دوالر، وهــي تفــوق مثيلتهــا املســجلة فــي كل مــن أمريــكا 
الاتينيــة وأفريقيــا. ومــع الطفــرة املتوقعــة فــي التجــارة االلكترونيــة وازديــاد التركيــز 
علــى املنتــج املناســب مــن حيــث التكلفــة، فمــن املتوقــع أن تــؤدي التكنولوجيــا املاليــة دوراً 

مهمــاً فــي قيــادة اخلدمــات املاليــة فــي املســتقبل القريــب. 

ومــع ازديــاد أهميــة التكنولوجيــا املاليــة، تأتــي ضــرورة تعزيــز اآلليــات القويــة لألمــن 
الســيبراني، كــي ال تضيــع فوائــد التكنولوجيــا املاليــة. ويتطلــب هــذا األمــر مســتوى 
معينــاً مــن االســتعدادات فــي العديــد مــن املجــاالت ومنهــا احلوكمــة الســيبرانية )مثــل 
فهــم وحتليــل التقنيــات الســيبرانية والوقائــع األمنيــة بشــكل أفضــل(، والشــراكات 
األمنيــة )مثــل ضمــان الشــراكات األمنيــة املوثوقــة بــن مختلــف مكّونــات النظــام املالــي(، 

إطار رقم )5(: التكنولوجيا املالية » الفينتك« واألمن السيبراني الهدف االستراتيجي الثالث: احملافظة على النزاهة والثقة 
في النظام املالي 

 يُعتبــر بنــاء القطــاع املالــي القطــري واحلفــاظ علــى نزاهتــه مهمــاً ليــس فقــط 
مــن أجــل االســتقرار املالــي وإمنــا أيضــاً مــن أجــل احلفــاظ علــى تنــّوع ومنــو طويــل 
األمــد. وال تتحقــق ثقــة املشــاركن فــي النظــام املالــي إال بضمــان النزاهــة، وتطبيــق 
مســتويات عاليــة مــن الشــفافية، والتشــديد علــى معاييــر اإلفصاح وقواعــد مكافحة 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وتنفيــذ القوانــن واألنظمــة بشــكل فــوري، وتعزيــز 
آليــات الدفــاع الســيبراني ملقاومــة التحديــات. كمــا يشــتمل هــذا الهــدف علــى 
تعزيــز البنيــة التحتيــة للمعلومــات االئتمانيــة. )إطــار 5: التكنولوجيــا املاليــة واألمــن 

الســيبراني(. 
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عمان مصرقطر تونس السعودية

تلتــزم قطــر مبحاربــة التمويــل غيــر املشــروع وبحمايــة البنيــة التحتيــة وبنيــة 
املعلومــات اخلاصــة بالقطــاع املالــي مــن أي حــوادث ســيبرانية. إن الغايــة مــن هــذا 
ــل اإلرهــاب  ــوال ومتوي الهــدف هــي أيضــاً دعــم اســتراتيجية مكافحــة غســل األم
اخلاصــة باللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال وتطبيــق اســتراتيجية أمــن 

املعلومــات اجلديــدة للقطــاع املالــي وذلــك للحــد مــن اجلرائــم الســيبرانية. 

وترســيخ مقّومــات الثقــة )مثــل اســتخدام املعامــات املوثوقــة الكاملــة كتقنيــات 
ــات  ــا(، وتقني ــق منه ــة لتســجيل املعامــات والتحق ــة رقمي ــوك تشــن وهــي تقني البل
األمــن املتقّدمــة )مثــل القياســات احليويــة الفيزيائيــة والســلوكية(. وعليــه، يجــب 
طــرح مســألة تطويــر وتنميــة قــدرات األمــن الســيبراني بشــكل واضــح. ولطاملــا كانــت 
قطــر الســباقة إلــى تطويــر آليــات الدفــاع الســيبراني، حيــث قــام مصــرف قطــر 
املركــزي فــي يونيــو 2017 بإطــاق ونشــر االســتراتيجية اخلاصــة بأمــن املعلومــات 
فــي القطــاع املالــي بالدولــة، وهــي تتألــف مــن خمــس وظائــف متزامنــة ومســتمرة. 
وحتــدد االســتراتيجية كيفيــة تطويــر وتشــغيل مســتويات األمــان اإللكترونيــة خلدمــة 
احملدقــة  واملخاطــر  التحديــات  ومواجهــة  األمنيــة  واألهــداف  الوطنيــة  املصالــح 
بالقطــاع املالــي.  وبنــاء علــى هــذا التطــور وباالســتناد إلــى بيانــات عــام 2016، فقــد 
احتلّــت قطــر املركــز الثالــث عربيــاً فــي تصنيــف املؤشــر العاملــي لألمــن الســيبراني 

الصــادر عــن االحتــاد الدولــي لاتصــاالت.
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شكل (١٤): مؤشرات الشمول املالي

املصدر: مصرف قطر املركزي

Chart 14: Indicators of financial inclusion

الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز الشمول املالي

كسياســة  املالــي  الشــمول  دور  إن   
فــي  للمســاهمة  أساســية  اســتراتيجية 
فــرص  وخلــق  املســتدام،  النمــو  تعزيــز 
العمــل، واحلــّد مــن حــاالت عــدم املســاواة، 
وحمايــة االســتقرار املالــي يحظــى بأهميــة 
معتــرًف بهــا علــى صعيــد واســع. ومــن 
هــذا املنطلــق، مت اعتمــاد هــذا الهــدف 

اجلديــد، ليــس فقــط مــن خــال األعمــال املتعلقــة بالعــرض مثــل التدابيــر التــي 
ــل ولكــن أيضــاً مــن خــال األعمــال املتعلقــة بالطلــب  ــى التموي تســمح بالنفــاذ إل
كتعزيــز التثقيــف املالــي. كمــا أن مــن األهميــة مبــكان ضمــان الوصــول إلــى 
ــة  ــة اجلــودة واالقتصادي ــة املناســبة والعالي ــة مــن اخلدمــات املالي مجموعــة كامل
مــن قبــل املجموعــات الســكانية أو األعمــال التجاريــة التــي ال متلــك حســابات 
مصرفيــة أو التــي ال حتظــى مبثــل هــذه اخلدمــات.  أمــا عــدد فــروع البنــوك للمئــة 
ألــف شــخص الــذي يعــّد أحــد قياســات الشــمول املالــي الدميوغرافي-فقــد ازداد 
ــى 2016، فــي حــن ازداد الشــمول  ــاً خــال األعــوام 2009 إل بنســبة 60% تقريب
املالــي اجلغرافــي، أي عــدد فــروع البنــوك لأللــف كيلومتــر مربــع بنســبة %10 

خــال الفتــرة نفســها )شــكل 14(. 

وســيؤدي اســتخدام االبتــكار املالــي فــي جعــل العمليــات املاليــة فــي شــكل رقمــي 
وآلــي إلــى إتاحــة الفرصــة للقطــاع املالــي بالوصــول إلــى العمــاء واملســتثمرين مــن 
كافــة الفئــات بشــكل ســهل وبتكلفــة أقــل. كمــا تشــكل هــذه اخلدمــات املاليــة مقاربــة 
صديقــة للبيئــة وتعطــي الفــرد فــي الوقــت نفســه إمكانيــة الوصــول إلــى املنتجــات 

واخلدمــات املاليــة املفيــدة واملمكنــة.

تــكــفــل  الــتــــي  الــــتـــدابيــــر  تـشـجـيع 
االسـتــــدامــــة والـــتـــــــــوازن والــــنـــمــــــــو 

العـــــادل
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شكل )15أ(: الهرم السكاني

الهدف االستراتيجي اخلامس: تطوير رأس املال البشري

 يعــّزز هــذا الهــدف التــزام اجلهــات 
الرقابيــة للقطــاع املالــي ببنــاء وتنميــة 
بالتوافــق  البشــري،  املــال  رأس 
اخلطــة  مــن  الســادس  الهــدف  مــع 
ــق  ــة حتقي ــى. وبغي االســتراتيجية األول
أهــداف ورؤيــة اخلطــة االســتراتيجية 
حجــم  زيــادة  أهميــة  تكمــن  الثانيــة، 
والقيــادات،  واملواهــب  القــدرات، 
ــى مســتوى املؤسســات  ليــس فقــط عل
ــردة، وإمنــا بشــكل أوســع  بصــورة منف
يشــمل قطــاع اخلدمــات املاليــة وذلــك 
لاســتفادة مــن االجنــازات واحملافظــة 
وتتمّتــع قطــر  املســتقبل.  فــي  عليهــا 
متناميــة،  شــابة  ســكانية  مبجموعــة 
يقــع  ســكانها  مــن   %80 مــن  فأكثــر 
العمريــة  الفئــة  مجموعــة  ضمــن 
 64 إلــى   15 مــن  )العمــر:  العاملــة 

ســنة(، وتشــكل هــذه النســبة مــورداً حيويــاً للتنميــة املســتدامة علــى املــدى الطويــل. 
 .)15 البيانــي  )الرســم 

الركائز الثالثة جلهود الشمول املالي
عامليًا، تتمثل هذه الركائز في وجود إطار 
التثقيف  وفي  املالي  للشمول  موحد 

املالي وفي حماية العمالء

PopulationPyramid.net
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قطر - 2016املصدر: املوقع االلكتروني للهرم السكاني للعالم
عدد السكان: 2٫291.368

إناث  ذكور

شكل (15أ): الهرم السكاني- 2016

8- البيانات الواردة في الشكل 15 أ و 15ب قد ال تتفق بالضرور مع بيانات من مصادر أخرى.
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شكل (15ب): السكان العاملون

العالمالعالم العربيقطر

شكل )15ب(: السكان العاملون

كمــا تعــّول الدولــة بشــكل كبيــر علــى تطويــر هــذه الثــروة الوطنية من خــال توحيد 
ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة لعــام 2030 حتــت عنــوان حتقيــق التنميــة البشــرية. 
ــذاب  ــى اجت ــر إل ــد كبي ــة وبجه ــات الرقابي ــر املفاجــئ أن تســعى اجله ــس باألم ولي
األفــراد القطريــن مــن فئــة الشــباب للعمــل فــي القطــاع املالــي واملصرفــي مــن 
أجــل املســاهمة فــي التطــور االقتصــادي للبــاد بأشــكاله املتنوعــة وتعزيــز املواهــب 
واملؤهــات باالســتناد إلــى برنامــج »كفــاءة«. لذلــك، تســعى اجلهــات الرقابيــة إلــى 
اســتقطاب املواهــب الشــابة وتغذيتهــا بالدراســات العليــا والبرامــج التخصصيــة مــن 
خــال الشــراكة مــع أكادمييــة قطــر للمــال واألعمــال قبــل أن تبــدأ هــذه املواهــب 
ــة هــذا املســار مــن  ــات الرقابي ــي. وتدعــم اجله ــي القطــاع املال ــي ف مســارها املهن
خــال التطويــر املســتمر للقــدرات الشــابة بغيــة توســيع املهــارات واالرتقــاء بهــا. كمــا 
ــال  ــان إدارة املواهــب بشــكل فع ــة لضم ــادات الازم ــارات والقي ــر امله ــزم بتطوي تلت
ــى  وتكويــن مجموعــة قياديــة تســتطيع تثبيــت فوائــد االســتراتيجية وإجنازاتهــا عل

املــدى الطويــل.
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المالحظات الختامية

علــى الرغــم مــن األوضــاع االقتصاديــة العامليــة غيــر املواتيــة؛ حافــظ االقتصــاد 
القطــري علــى مرونــة عاليــة وحقــق تقدمــاً ملحوظــاً فــي الســنوات العشــر املاضيــة. 
واضعــو  يبذلهــا  التــي  املســتمّرة  اجلهــود  مــن  تخّفــف  ال  النتائــج  هــذه  أن  إال 
ــر  ــي مــن أحــداث غي ــة القطــاع املال ــى حماي ــدف إل ــر ته السياســات التخــاذ تدابي
متوقعــة. وشــّكلت اخلطــة االســتراتيجية األولــى عامــًا أساســياً فــي ذلــك. وهــي 
ــق القطــاع  ــق ومنســق إلعــداد خارطــة ترســم طري ــر عمي ــة تفكي نتجــت عــن عملي
املالــي نحــو التقــدم فيمــا يتوافــق مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 واســتراتيجية 

 .2016-2011 الوطنيــة  التنميــة 

القليلــة املاضيــة فقــد  الســنوات  التطــورات االقتصاديــة املتســارعة فــي  أمــا 
دفعــت باجلهــات الرقابيــة املاليــة إلــى النظــر فــي القطــاع املالــي بصــورة متجــددة. 
ومتــت االســتفادة مــن الــدروس املســتخلصة مــن التحديــات التــي واجهتهــا اخلطــة 
اخلطــة  إعــداد  خــال  الطارئــة  األحــداث  مــن  وعــدد  األولــى  االســتراتيجية 
االســتراتيجية الثانيــة. وهــي تتكــّون مــن معالــم ومقاييــس محــددة للمســاءلة، وتقــّدم 

ــدى املتوســط. ــي امل ــه وضــع السياســات ف ــزة لتوجي ــاً وخطــط عمــل مرّك أهداف

وتقــدم اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة خطــة طريــق محــددة املعالــم للقطــاع املالــي 
وصانعــي السياســات تســاعدهم فــي اجتيــاز الفــرص والتحديــات وصــوالً إلــى عــام 

.2022
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الهدف االستراتيجي األول: تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي
خطة العمل  األهداف الرئيسية

إجراء التقييم املستمّر للممارسات القائمة في اجلهات الرقابية الرئيسية ومقارنتها مع أفضل املمارسات الدولية، وحتسني هذه املعايير   · 
لتتناسب مع تلك املعتمدة في الدول املتقدمة، بحسب ما يكون ذلك مناسبًا.

إعداد وتطبيق األنظمة االحترازية الكلية املناسبة  · 
صياغة حتديثات القوانني والتشريعات اخلاصة بالتنظيمات الرقابية.   · 

تطبيق املتطلبات االحترازية اجلزئية  · 

املالي  للقطاع  الرقابية  األنظمة  وضع  )أ( 
باالستناد إلى املعايير الدولية

حتديث أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لتشمل توصيات مجموعة العمل املالي )الفاتف(  · 
إرساء التوافق في أنظمة القطاع املالي من خالل:  · 

معاجلة الثغرات والتداخالت الرقابية أ. 
دعم إنشاء جلنة شرعية مركزية للمصارف اإلسالمية إلرساء التناغم في قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية ب. 

إرساء التوافق بني معايير وقواعد وأنظمة الترخيص اخلاصة بالتأمني  · 
دعم منو قطاع إدارة األصول من خالل ضمان التوافق بني متطلبات مختلف أطر العمل الرقابية حيث يكون ذلك ممكنًا.  · 

تقييم إطار عمل األجور والعموالت اخلاصة باملستشارين املاليني ووسطاء التأمني  · 
تطبيق نظام مناسب ملزاولة األعمال  · 

إعداد آلية رسمية لتنسيق كافة املسائل، وطلبات املعلومات، ومواقف الدولة من القضايا املتعلقة باالستقرار املالي اإلقليمي، في املنتديات   · 
الرقابية اإلقليمية والدولية وتلك القائمة في دول مجلس التعاون اخلليجي.

تسهيل وحتسني الوصول للبيانات االئتمانية عبر احلدود   · 
توحيد البرامج الرقابية لإلشراف على املستوى اإلقليمي لتمكني شركات اخلدمات املالية )السماسرة( من تداول األوراق املالية ضمن أسواق   · 

دول مجلس التعاون اخلليجي

)ب( تعزيز التعاون والتواصل مع دول مجلس 
تضع  التي  واجلهات  اخلليجي،  التعاون 

املعايير اإلقليمية والدولية

تعزيز إطار عمل التعاون مع وزارة املالية بشأن السياسات التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا معها.  · 
ضمان التنسيق الفعال مع الوزارات واجلهات احلكومية األخرى املعنية بالنسبة إلى صياغة السياسات ومناقشتها وتبادل املعلومات بشأنها.  · 

تطبيق استراتيجية مشتركة لالتصاالت والتواصل مع اإلعالم  · 

الوزارات  مع  والتواصل  التعاون  تعزيز  )ج( 
وغيرها من اجلهات احلكومية واجلمهور
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الخطة االستراتيجية الثانية
لتنظيم القطاع المالي )2022-2017(

الهدف االستراتيجي الثاني: تطوير األسواق المالية وتعزيز االبتكار المالي
خطة العملاألهداف الرئيسية

وضع اإلجراءات والسياسات لتنمية سوق السندات.  )أ( توسيع وتعزيز أسواق املال  · 
وضع السياسات لدعم تنمية التمويل اإلسالمي.  · 

وضع آلية لتسهيل احلصول على التمويل من خالل تطبيق السياسات الالزمة لتطوير األسواق البديلة.  · 
تطوير طرق متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة وقطاع األعمال العائلية من خالل وضع السياسات التي تشجيع على توقير املزيد من   · 

التمويل املشترك لهذه الشركات مبا فيها الشركات املبتدئة
وضع السياسات التي تشجع على إدراج قطاع األعمال العائلية  · 
تطبيق أنظمة السوق على الكيانات اخلاصة ذات امللكية املغلقة  · 

)ب( تنسيق مبادرات السياسات لدعم التنوّيع 
واالبتكار في اخلدمات واملنتجات املالية

وضع وتطبيق استراتيجية التكنولوجيا املالية.  ·	
تطوير إطار العمل التنظيمي لدعم منتجات الرينمينبى التقليدية ومنتجات الرينمينبي اإلسالمية في أسواق رأس املال  · 
تشجيع االستثمار املستدام والتمويل األخضر، ووضع احلوافز للشركات املالية وشركات الصناعة لدعم التمويل األخضر.   · 

تكثيف التعاون مع بنك قطر للتنمية لتعزيز التنّوع االقتصادي من خالل التمويل األخضر.   · 
تسهيل إصدار السندات اخلضراء   · 

تعزيز اعتماد التدابير البيئية واالجتماعية في أنظمة احلوكمة املؤسسية املعتمدة بني اجلهات الرقابية.   · 

ودعم  للمدفوعات  التحتية  البنية  تعزيز  )ج( 
تطوير خدمات الدفع احلديثة

حتديث نظام املدفوعات والتسويات بشكل مستمر لضمان توافقه مع أفضل املمارسات الدولية.   ·	
تعزيز دورة التسوية في أسواق رأس املال.   · 

إصدار حسم التسوية النهائية والقوانني املصاحبة.   · 
تطوير أدوات التحويل الدولي لألموال   · 

تطوير وتسهيل خدمات الدفع احلديثة لألفراد من خالل وضع األساس القانوني، والرقابة، والوظائف ذات الصلة.   · 
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الهدف االستراتيجي الثالث: المحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه 
خطة العملاألهداف الرئيسية

وضع إطار العمل اخلاص باتخاذ القرارات وآلية تطبيق توصيات جلنة االستقرار املالي ورقابة املخاطر. )أ( تعزيز االستقرار املالي  · 
وضع وتطوير نظام اإلنذار املبكر عن طريق استخدام التقنيات احلديثة.   · 

تعزيز قدرات تقييم املخاطر والقدرات اإلدارية.   · 
إنشاء إطار عمل حلماية املودعني في شكل نظام تأمني الودائع.   · 

إنشاء صندوق حلماية املستثمرين   · 
نشر العقوبات واجلزاءات ألغراض الوقاية العامة في القطاع املالي. )ب( دعم فعالية وشفافية وحوكمة السوق.   · 

ضمان توافر البيانات واملعلومات الشاملة والنوعية   اخلاصة بالعمالء واملستثمرين.   · 
القيام مبراجعة شمولية على نطاق القطاع حول ترتيبات احلوكمة القائمة في املؤسسات املالية.   · 

تعزيز وتطوير إطار عمل املعلومات االئتمانية.   · 

وضع سياسات واجراءات مّتسقة وآليات متناغمة لفض املنازعات بني املستثمر واملستهلك في القطاع املالي)ج( ضمان حماية املستهلك واملستثمر  · 
إنشاء نظام التحكيم اإللزامي.   · 

تطبيق توصيات دراسة فريق العمل للخدمات االستشارية املالية.   · 
إنشاء سجّل موّحد للكيانات املرخص لها في كافة اجلهات الرقابية.   · 

)د( تعزيز عناصر التوافق، والسالمة، والسّرية 
في إعداد تقارير البيانات، والتحليل اإلشرافي 

اعتماد األدوات اخلاصة بإعداد التقارير املالية الدولية بني اجلهات الرقابية مبا يتناسب مع كل منها  · 
إنشاء مركز إيداع للمعلومات املباشرة اخلاصة بالتأمني على املركبات مبا في ذلك وثائق التأمني احلالية، واخللفية التاريخية، واملطالبات   · 

للتمكن من وضع قوائم األسعار.
مكافحة اجلرمية املالية من خالل دعم استراتيجية اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الهادفة إلى توفير إطار العمل   · 

األفضل بالنسبة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
القطاع  ضمن  السيبراني  األمن  تعزيز  )هـ( 

املالي. 
تطبيق استراتيجية أمن املعلومات في القطاع املالي  · 

تعزيز األنظمة الرقابية املطبقة على البنوك وغيرها من مؤسسات القطاع املالي.  · 
إنشاء مركز لألمن اإللكتروني وقاعدة بيانات للتهديدات احلديثة وحتليلها بهدف االستجابة والرد املناسب على التهديدات الوشيكة.   · 
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الخطة االستراتيجية الثانية
لتنظيم القطاع المالي )2022-2017(

الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز الشمول والتثقيف المالي
خطة العملاألهداف الرئيسية

إعداد فهم مشترك للشمول املالي في القطاع املالي. )أ( تعزيز الشمول والتثقيف املالي  · 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف املالي.  · 

تشجيع املؤسسات املالية على توفير املنتجات واخلدمات املالية من دون فرض رسوم خاصة أو حد أدنى من األرصدة   · 
تسهيل إدخال املعامالت اإللكترونية لضمان خدمات مالية سريعة، وآمنة وفعالة.   · 

حتديد آلية تسعير مرجعية ضمن القطاع املالي لدعم الشمول املالي.  · 
دعم املشاركة في املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية حول الشمول املالي.  · 

دعم برامج التعليم املالي في املدارس واجلامعات فيما يعزز الثقافة حول املؤسسات، واملنتجات، واخلدمات املالية.)ب( تعزيز التثقيف املالي   · 
إنشاء صفحات الكترونية سهلة االستخدام تعزز الثقافة املالية على املواقع االلكترونية للجهات الرقابية لتعزيز فهم القطاع   · 

تعزيز املشاركة مع اجلهات الوطنية املعنية لتعزيز التثقيف املالي.  · 
إطالق احلمالت الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة حول استخدام خدمات الدفع غير التقليدية.  · 

تعزيز الوعي العام حول أهمية األمن السيبراني.  · 
تشجيع اجلهات الرقابية على اعتماد املبادئ واملمارسات التي تضمن لها االستدامة في عملياتها. )ج( تشجيع املسؤولية االجتماعية للشركات  · 

تشجيع الكيانات املدرجة على إلقاء الضوء على مبادراتها املتعلقة باملسؤولية االجتماعية املؤسسية خالل السنة في تقاريرها السنوية.   · 
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الهدف االستراتيجي الخامس: تطوير رأس المال البشري
خطة العملاألهداف الرئيسية

التنسيق مع املدارس ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من اجلهات املعنية للتعريف باخليارات املهنية املتاحة ضمن القطاع املالي. )أ( التشجيع على العمل في القطاع املالي   · 
دعم مبادرات التقطير في القطاع املالي.   · 

الوطنية  القيادات  وتطوير  حتديد  )ب( 
املستقبلية في القطاع املالي

إنشاء مركز تدريب باملصرف املركزي لتلبية احتياجات رأس املال البشري في القطاع املالي.   · 
تشجيع وتطبيق برامج التعليم األجنبية القصيرة أو الطويلة األمد والشهادات املهنية.  · 

حتديد املواهب احملتملة في جميع املستويات املؤسسية، واستقطابها، وتطويرها، واستخدامها. )ج( تعزيز التميز املؤسسي  · 
اعتماد نظام فعال للتقييم والرقابة   · 

تعزيز ثقافة املشاركة  · 
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