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دولة متقدمة  اإىل  دولة قطر  اإىل حتويل   2030 الوطنية  روؤية قطر  تهدف 

بحلول العام 2030، وهي ترى دولة قطر حيوية ومزدهرة حتافظ على التنمية 

امل�ستدامة وتوفر م�ستوى معي�سة عاٍل يليق ب�سعبها.

ترتكز روؤية قطر الوطنية 2030 على اأربع ركائز هي الركيزة الب�رصية، والركيزة 

الجتماعية، والركيزة القت�سادية، والركيزة البيئية. يوؤدي القطاع املايل دوراً 

مهماً يف حتقيق هذه الغايات. ويف هذا الإطار، و�سعت الدولة جمموعة من 

الأهداف من املتوقع حتقيقها يف غ�سون خم�ص �سنوات، وتعرف با�سرتاتيجيات 

التنمية الوطنية. وقد حددت ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 

برامج وم�ساريع �سيتم تطبيقها كجزء من روؤية قطر الوطنية 2030.

التنظيم(  )هيئة  للمال  مركز قطر  تنظيم  هيئة  مع  )امل�رصف( عن كثب  املركزي  عمل م�رصف قطر 

تطبيقها  على  �سيعمل  التي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإعداد  على  )الهيئة(  املالية  لالأ�سواق  قطر  وهيئة 

مع  بالتوافق  العمل  على  قطر  دولة  الرقابية يف  للجهات  ت�سمح  والتي   ،2016  -  2013 الفرتة  خالل 

اخلطة  وتتما�سى   .2030 الوطنية  قطر  وروؤية   ،2016  -  2011 الوطنية  التنمية  ا�سرتاتيجية  من  كل 

املايل يف  للقطاع  الرقابي  العمل  اإطار  على  اأثرا  اللذين  موؤخراً  ال�سادرين  القانونني  مع  الإ�سرتاتيجية 

املوؤ�س�سات  وتنظيم  املركزي  باإ�سدار قانون م�رصف قطر   2012 )13( ل�سنة  رقم  القانون  الدولة، وهما 

القانونني  اإ�سدار  ويتوافق  املالية.  لالأ�سواق  قطر  هيئة  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )8( رقم  والقانون  املالية 

للتنظيم  الدولية  املعايري  لأف�سل  وفقاً  ويعمل  باملرونة  يتميز  مايل  قطاع  بناء  هدف  مع  املذكورين 

والإ�رصاف. وت�سكل اخلطة ال�سرتاتيجية للجهات الرقابية يف قطر الكتمال ال�سامل والوا�سع للعمل 

الدوؤوب الذي بذلته اجلهات الرقابية الثالث بالإ�سافة اإىل القيا�ص وال�ست�سارات والتحليل امل�ستفي�ص، 

بال�ستناد اإىل اأف�سل املمار�سات يف التنظيم املايل.

اأّدت الدرو�ص امل�ستخل�سة من الأزمة املالية يف عامي 2008 و 2009، اإىل قيام اجلهات امل�سوؤولة عن و�سع 

ونحن  للتنظيم.  ملناهج  �ساملة  مبراجعة  الدويل  النقد  �سندوق  مثل  اأخرى  ومنظمات  الدولية  املعايري 

يف دولة قطر، راعينا هذه امل�ساألة عند اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية، التي تت�سمن تعزيز انخراط اجلهات 

ت�سهد  التي  املرحلة  الدولية يف هذه  املعايري  امل�سوؤولة عن و�سع  اجلهات  اأعمال  القطرية يف  الرقابية 

تغرّيات كثرية.

املفّدى،  البالد  اأمري  ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  حل�رصة  احلكيمة  القيادة  ظّل  ويف 

ي�ستمّر القت�ساد القطري يف اإظهار منو قوي، قد نتج عنه تو�ّسع م�ستمر يف القطاع امل�رصيف، الأمر 

الذي يحّتم تعزيز اإطار العمل التنظيمي للبنوك واأ�سواق راأ�ص املال.

اإن اأهّم ما ت�سّمه اأي موؤ�س�سة هو العاملني فيها. ويف اإطار �سعي قطر اإىل اأن ت�سبح اقت�ساداّ 

يرتكز على املعرفة، ويعترب تطوير راأ�ص املال الب�رصي اأحد الركائز الأربع يف روؤية قطر الوطنية 2030، 

العاملني  نوعية  بتطوير  كامالً  التزاماً  الثالث  الرقابية  اجلهات  يف  القيادات  تلتزم  �سوف  حيث 

لهذه  خا�سة  عناية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  وخ�س�ست  الدولة.  يف  املايل  التنظيم  يف  املحرتفني 

امل�ساألة احليوية.

اأن  بّد  ل  امل�ستقبل، حيث  وثيق  يف  ب�سكل  العمل معاّ  الثالث يف  الرقابية  اجلهات  و�ست�ستمّر 

املدراء  كبار  ت�سّم  التي  امل�رصفني  جلنة  موؤخراً  اأن�سئت  ال�سبب،  ولهذا  فعال.  تعاون  بينها  يقوم 

من امل�رصف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف اإر�ساء التناغم بني الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر 

اخلطة ال�سرتاتيجية يف الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بني اجلهات الرقابية الثالث.

واأخرياً، ل بّد من التاأكيد على �رصورة احلفاظ على قيمنا. فخالل هذه املرحلة من التغيريات والنمو 

القت�سادي غري امل�سبوق، والفر�ص املتاحة يف دولة قطر، فاإننا يجب ان نكون حذرين عند ر�سم 

الطريق التي �سن�سلكها يف ال�سنوات القادمة.

ويوّد م�رصف قطر املركزي اأن يقّدم جزيل ال�سكر اإىل ح�رصة �ساحب ال�سمّو ال�سيخ متيم بن حمد 

بن  نا�رص  بن  الله  عبد  ال�سيخ  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئي�ص  ومعايل  املفّدى،  البالد  اأمري  ثاين،  اآل 

خليفة اآل ثاين لدعمهما امل�ستمّر. ويوّد م�رصف قطر املركزي اأي�ساً اأن ي�سكر اجلهات احلكومية، 

والبنوك، وغريها من املوؤ�س�سات املالية العاملة يف قطر.

كما ن�سكركم لتخ�سي�ص الوقت لقراءة اخلطة ال�سرتاتيجية.

عبد�لله بن �شعود �آل ثاين

حمافظ م�رصف قطر املركزي
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 2030 الوطنّية  لروؤية قطر  العامة  الأهداف  �سياق  الإ�سرتاتيجّية �سمن  اخلّطة  اإعداد  متّ 

واإ�سرتاتيجّية قطر التنمية الوطنّية 2016-2011. وهي ت�ستند اإىل املراجعة التي متت موؤخراً 

على هيكلّية اإطار عمل تنظيم القطاع املايّل يف الدولة، اأي القانون رقم )13( ل�سنة 2012 

)8( ل�سنة  والقانون رقم  املالّية  املوؤ�س�سات  املركزي وتنظيم  باإ�سدار قانون م�رصف قطر 

2012 )اأي قانون هيئة قطر لالأ�سواق املالّية( ب�ساأن هيئة قطر لالأ�سواق املالية. 

تت�شمن �خلّطة �لإ�شرت�تيجّية �شتة �أهد�ف �أ�شا�شّية:

تعزيز التنظيم عن طريق و�سع اإطار عمل متما�سك مبني على املخاطر   .1
ويُعنى بالتدابري الحرتازيّة اجلزئّية املتما�سية مع تطّورات تنظيمّية �ساملة   

وحت�سني ممار�سات الإف�ساح.  

تو�سيع الإ�رصاف الحرتازي الكّلي من خالل بناء اإطار احرتازي كّلي يتما�سى مع   .2
اأف�سل املمار�سات الدولّية.  

تقوية البنية التحتّية لالأ�سواق املالّية عن طريق حت�سني نظام املدفوعات  ،3
والت�سويات واملبادرات الرامية اإىل تطوير �سوق الدين.  

تعزيز حماية امل�ستهلك وامل�ستثمر من خالل و�سع املعايري وقواعد ال�سلوك،  .4
وحماية املعلومات الئتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم.  

تعزيز التعاون التنظيمي بني اجلهات الرقابية الثالث وتعزيز التعاون املحّلي   .5
والدويل.   

تطوير راأ�ص املال الب�رصي عن طريق التدريب ومبادرات التنمية املهنّية يف  .6
اجلهات الرقابية الثالث ويف القطاع املايل ب�سورة عامة.   

وحيث و�سعت اجلهات الرقابية هذه الأهداف فهي تلتزم بتطوير بنية حتتّية تنظيمّية مالّية 

�سوف  الأهداف  اأّن حتقيق هذه  �سّك يف  ول  املمار�سات.  واأف�سل  الدولّية  املعايري  ت�ستويف 

ي�ستند اإىل اإ�سرتاتيجّيات وخطط عمل حمددة لدى كلٍّ من اجلهات الرقابية بالتوافق مع 

اأهدافها القانونية.

عمل م�رشف قطر �ملركزي وهيئة قطر للأ�شو�ق 

�ملالّية  وهيئة تنظيم مركز قطر للمال معاً 

على و�شع �خلّطة �لإ�شرت�تيجّية �لأوىل للجهات 

�لرقابية على �لقطاع �ملايل يف �لدولة. تت�شمن 

�خلّطة �لإ�شرت�تيجّية كلًّ من �ملهّمة، و�لروؤية 

و�لقيم و�لأهد�ف �لتي من �شاأنها تاأ�شي�ص نهج 

�لتعاون و�لتن�شيق حيال تعزيز �لقطاع �ملايل 

وتدعيم �لنمو �لقت�شادي �مل�شتقر و�ملتني.
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 �لعتبار�ت �لعاملّية

و�لإقليمّية

تنويع  �لقت�شاد �لقطري

ومن خالل روؤية قطر الوطنّية 2030 وا�سرتاتيجّية التنمية الوطنّية -2011

الأربع  الركائز  تدعم  طموحة  اأهدافاً  اأعينها  ن�سب  قطر  و�سعت   ،2016
والتنمية  الجتماعّية  والتنمية  الب�رصية  التنمية  وهي  الوطنّية  الروؤية  يف 

القت�ساديّة والتنمية البيئّية. 

طراأت تعديالت جوهريّة على اإطار العمل التنظيمي العاملي خالل ال�سنوات 

الأخرية. فقد دفعت الأزمة املالّية العاملّية باجلهات امل�سوؤولة عن و�سع املعايري 

اإدخال تعديالت جوهريّة على املعايري الدولّية ومن هذه  اإىل  املالّية العاملّية 

اجلهات جلنة بازل املعنّية بالإ�رصاف على امل�سارف والهيئة الدولّية للم�رصفني 

.)IOSCO( واملنظمة الدولّية لهيئات �سوق املال )IAIS( على التاأمني

وتهدف الإ�سالحات من بني اأمور اأخرى اإىل تعزيز معايري كفاية راأ�ص املال واإدارة 

ال�سيولة واحلوكمة. وجرى الرتكيز بدرجٍة اأ�سا�سّية على تطوير مقاربة مبنّية 

على املخاطر من اأجل تنظيم املوؤ�س�سات املالّية والأ�سواق املالّية والبنية التحتّية 

املالّية. و�سددت الهيئات التنظيمّية بدرجٍة متنامية على التعاون التنظيمي 

وتبادل املعلومات و�سعت اإىل حتديد املوؤ�س�سات املالّية ذات الأهمية النظامية 

واإىل تطوير اآلّيات حلول منتظمة . 

بالن�سبة  املهم  فمن  م�ستداماً،  اقت�ساديّاً  ازدهاراً  حتقق  اأن  قطر  اأرادت  اإذا 

تناف�سّياً متنوعاً ول يكتفي بالعتماد على قطاع  اإليها اأن تبني اقت�ساداً 

الهيدروكاربون. وحتقيقاً لهذه الغاية، حددت قطر جمموعة اإ�سالحات �سوف 

ل جزءاً من اإ�سرتاتيجّية التنمية الوطنّية 2011 - 2016. تهدف هذه  تُ�سكِّ

عمل  اإطار  �سمن  تندرج  وطنّية  اأهمّية  ذات  قرارات  اتخاذ  اإىل  الإ�سالحات 

ق. متكامل ومن�سَّ

ووظائفها  احلكومّية  والهيئات  الوزارات  دور  تر�سيد  الأهداف  هذه  وت�سمل 

بطريقة ترمي اإىل حت�سني امل�ساءلة والتخطيط وتقدمي اخلدمات. ويُبدي كّل 

من م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز 

اإطار عمل  الإ�سرتاتيجّية عن طريق تطبيق  حيال دعم  التزاماً  قطر للمال 

تنظيمي فعال و�سليم ينّمي قدرات ومرونة القطاع املايل.

ال�سيا�سي وحت�ّسن  بال�ستقرار  اأنها تنعم  املتميز. كما  الرخاء القت�سادي  فرتة من  تعي�ص قطر حالياً 

مت�سارع يف م�ستويات املعي�سة وتعزيز ال�ستثمار يف البنية التحتّية. ويف الوقت نف�سه، ت�ستمر قطر 

بتطبيق مبادرات مهمة �سوف ت�سمن منّوها امل�ستمر ودورها يف املجتمع الدويل.

 تطّور�ت �شاملة يف

�لقطاع �ملايل

ب�سورة عامة، ل بّد من قيام قطاع مايل مهم من اأجل دعم جهود احلكومة 

الرامية اإىل ا�ستحداث فر�ص عمل والت�سجيع على ال�ستثمار يف بيئة متنّوعة 

الطاقة. ول  اأ�سعار قطاع  لتقلبات  املقبلة عر�سًة  الأجيال  بحيث ل تكون 

يجب النتقا�ص من اأهمّية الريادة والبتكار يف حتقيق هذا الهدف مبا يُ�ساعد 

على اخلروج مببادرات يف عدد من املجالت. 

�سهد القطاع التنظيمي يف قطر تطّوراً ملفتاً وتو�ّسعاً كبريا خالل العقد 

كهيئة   2005 عام  املالّية  لالأ�سواق  قطر  هيئة  تاأ�س�ست  فقد  املن�رصم. 

املوؤ�س�سات امل�رصّح لها مبمار�سة  بالإ�رصاف على  تنظيمّية م�ستقّلة تُعنى 

ن�ساطات مالّية يف داخل قطر اأو من خاللها وهي حتظى ب�سالحّية ممار�سة 

الإ�رصاف التنظيمي والتنفيذ على اأ�سواق راأ�ص املال. 

املالّية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع  اأجل  من   2005 عام  للمال  قطر  مركز  تاأ�س�ص 

ترافقت  املايل.  القطاع  يف  ال�ستثمار  على  املحليني  وامل�ستثمرين  الدولية 

رقابي  نظام  بو�سع  للمال  تنظيم مركز قطر  قيام هيئة  املبادرة مع  هذه 

يعمل وفق اأف�سل املمار�سات الدولّية.

م�سوؤوليات  اإليه  اأوكلت  1993حيث  العام  املركزي يف  قطر  اأن�سئ م�رصف 

موؤ�س�سة النقد القطري، واأ�سبح بالتايل اجلهة التنظيمية العليا للبنوك 

واملوؤ�س�سات املالية يف قطر.

الئتمانّية  للمعلومات  قطر  مركز   2011 عام  املركزي  قطر  اأ�ّس�ص م�رصف 

البنوك  مع  وم�ساركتها  وحفظها  الئتمانية  املعلومات  جمع  بهدف 

واملوؤ�س�سات املالّية مل�ساعدتها على اإجراء التقييم الئتماين وتقييم اجلدارة 

الئتمانية. 

وبهدف تعزيز التعاون والتناغم بني اجلهات الرقابية، فقد مت تعيني �سعادة 

رئي�ساً  ثاين،  اآل  بن �سعود  الله  ال�سيخ عبد  املركزي،  حمافظ م�رصف قطر 

ملجل�ص اإدارة كل من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر لالأ�سواق 

املالية يف العام 2012.

قانونان  األغي  وتعزيزه،  قطر  يف  التنظيمي  العمل  اإطار  تدعيم  بهدف 

اأ�سا�سيان يف العام 2012 وا�ستبدل بقانونني اآخرين. فقد األغي قانون م�رصف 

قطر املركزي رقم )33( لعام 2006 وقانون هيئة قطر لالأ�سواق املالّية رقم 

ل�سنة   )13( رقم  املركزي  قطر  م�رصف  بقانون  وا�ستبدل   2005 لعام   )33(

2012 وقانون هيئة قطر لالأ�سواق املالّية رقم )8( ل�سنة 2012 على التوايل. 
وعلى اأثر اإ�سدار هذين القانونني، عمل كّل من م�رصف قطر املركزي وهيئة 

قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال معاً بطريقة من�ّسقة 
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ومتعا�سدة من اأجل التوفيق بني �سيا�سات القطاع املايل القطري وبنيته 

التحتّية واملعايري الدولّية واأف�سل املمار�سات. 

ومبوجب قانون م�رصف قطر املركزي اجلديد اأ�سبح امل�رصف يف موقع الهيئة 

به  وتُناط   ،2030 الوطنّية  قطر  روؤية  اإطار  يف  املخت�سة،  العليا  ال�رصافية 

املالّية  م�سوؤولّية ت�سميم وتطبيق ال�سيا�سات املت�سلة بتنظيم اخلدمات 

والأ�سواق املالّية يف قطر والرقابة والإ�رصاف عليها. هذا وقد ا�ستحدث قانون 

م�رصف قطر املركزي اأحكاماً حمددة على �سلٍة بالرتخي�ص والإ�رصاف على 

وحماية  العميل  خ�سو�سّية  واحرتام  امل�ستهلك  وحماية  التاأمني  اأعمال 

واندماج  الإ�سالمّية  املالّية  املوؤ�س�سات  وتنظيم  الئتمانّية  املعلومات 

على  املفرو�سة  والعقوبات  النزاعات  وت�سوية  املالّية  املوؤ�س�سات  وا�ستحواذ 

الأ�سخا�ص الذين ُيار�سون ن�ساطات مالّية من دون احل�سول على الرتاخي�ص 

ذات ال�سلة.

وينح قانون هيئة قطر لالأ�سواق املالّية الهيئة م�سوؤولّيات وواجبات اأو�سع 

نطاقاً يف الإ�رصاف على الأ�سواق املالّية يف دولة قطر ومراقبتها. ترتكز هذه 

امل�سوؤولّيات والواجبات على ركائز اأربع هي:

حماية امل�ستثمرين  .1

اأ�سواق مالّية من�سفة وفاعلة  .2

ال�سفافية واملهنية والفعالّية ناهيك عن الوعي ونزاهة الأ�سواق  .3

منع املعلومات امل�سللة وال�سلوك الغام�ص الذي يوؤثِّر على   .4
املنتجات واخلدمات املالّية.  

يُ�سلِّط قانون م�رصف قطر املركزي ال�سوء على اإطار العمل الحرتازي الكّلي 

يف قطر عن طريق اإن�ساء جلنة ال�ستقرار املايل ورقابة املخاطر. يرتاأ�ص اللجنة 

�سعادة  ع�سويتها  يف  ت�سم  وهي  املركزي  قطر  م�رصف  حمافظ  �سعادة 

نائب املحافظ )نائب الرئي�ص( والرئي�سني التنفيذيني يف كل من هيئة قطر 

لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

 �لتغيري�ت �لتي

 حدثت موؤخر�ً على

 قانون م�رشف قطر

 �ملركزي و قانون

 هيئة قطر للأ�شو�ق

 �ملالّية

اللجنة  تتوىّل  املركزي،  قطر  م�رصف  قانون  من   116 املادة  باأحكام  وعمالً 

القطاع  لها  يتعر�ص  التي  املخاطر  وتقييم  حتديد   .1 التالية:  امل�سوؤولّيات 

تن�سيق   .2 املخاطر؛  هذه  وتخفيف  لإدارة  احللول  واقرتاح  املالية  والأ�سواق 

املتعّلقة  ال�سيا�سات  اقرتاح   .3 الدولة؛  يف  الرقابّية  اجلهات  بني  العمل 

بالتنظيم والرقابة والإ�رصاف املت�سلة بالأعمال والأ�سواق املالّية. 

ال�ستقرار  تعزيز  اإىل  املخاطر  ورقابة  املايل  ال�ستقرار  جلنة  تو�سيات  تهدف 

تقوم  اأن  ذلك  ويفرت�ص  الرقابية.  اجلهات  بني  التداخل  من  واحلّد  املايل 

اجلهات الرقابية بالتوفيق بني ال�سيا�سات والإجراءات بطريقة تتما�سى مع 

الخت�سا�ص القانوين واأف�سل املمار�سات الدولّية ناهيك عن معاجلة الثغرات 

التنظيمّية يف تنظيم القطاع املايل.  

***

الوا�سحة  املايل  التنظيم  واأهداف   2030 الوطنّية  قطر  روؤية  �سوء  وعلى 

الت�رصيعّية، عمل م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر  اأطر العمل  الواردة يف 

لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على و�سع روؤية م�سرتكة 

تهدف اإىل تعزيز تنظيم القطاع املايل يف قطر. ولقد ر�سدت هذه اجلهات 

عدداً من الأهداف الأ�سا�سّية والتي تعترب اأ�سا�سّية يف تعزيز املرونة والفعالّية 

يف املوؤ�س�سات املالّية والأ�سواق املالّية يف قطر. ويف خالل ال�سنوات املقبلة، 

املوارد ال�رصوريّة  الهيئات بو�سع خّطة عمل وتخ�سي�ص  �سوف تقوم هذه 

لتحقيق هذه الأهداف. 

و�سوف ترد الأهداف الأ�سا�سّية ونقاط العمل يف امللحق اخلا�ص بال�سرتاتيجية.

 �إطار عمل

�ل�شتقر�ر �ملايل
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ول �سّك اأّن تطبيق اخلّطة الإ�سرتاتيجّية �سوف يحتاج اإىل مقاربة م�سرتكة واإىل فل�سفة وروؤية 

موّحدة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، تُبدي اجلهات الرقابية التزاماً حيال و�سع جمموعة م�سرتكة من 

القيم التي حُتدد واجبات كّل جهة حيال اجلهة الأخرى وحيال املجتمع الذي تعمل يف خدمته. 

حتقيقاً لأهداف اخلّطة الإ�سرتاتيجّية، ت�سّدد اجلهات الرقابية على العنا�رص الأ�سا�سّية التالية:

�لقيادة – متو�سع قطر مبوقع ريادي يف تنظيم القطاع املايل يف املنطقة 	•

�لتنمية �لقت�شاديّة �مل�شتد�مة – تعزيز النمو وال�ستقرار والفعالّية يف  	•
القطاع املايل عمالً بروؤية قطر الوطنّية 2030  

توفري حماية متينة مل�ستهلكي اخلدمات  حماية �مل�شتهلك و�مل�شتثمر –  	•
املالّية وامل�ستثمرين يف اأ�سواق راأ�ص املال.  

املحافظة على م�ستويات عالية من الحرتاف والبتكار  �لمتياز �لتنظيمي –  	•
واملعرفة �سمن اجلهات الرقابية.   

اإن�ساء  على  القيم  هذه  تُ�ساعد  امل�سرتكة.  القيم  من  الرقابية جمموعًة  اجلهات  و�سعت 

واخلطوات.  القرارات  اإطاره  تتخذ يف  اإطار عمل  وتوفِّر  املوحدة  املهّمة  تدعم حتقيق  ثقافة 

تتمثل هذه القيم مبا يلي:

�لمتياز  - العمل يف �سبيل البتكار والروؤية التطلعّية  	•

�لنز�هة – تطبيق اأعلى املعايري الأخالقّية 	•

�لإن�شاف – توخي احلياد وال�ستقاللّية يف ممار�سة ال�سلطة  	•

�مل�شاءلة – اتخاذ قرارات وا�سحة ومتنا�سقة وتطبيق الإجراءات ب�سورة دقيقة 	•

�لعمل �جلماعي – العمل مع اأ�سحاب العالقة ب�سورة م�سرتكة مبنّية 	•
على التعاون  

�لحرت�م – العرتاف بثقافة دولة قطر وعاداتها وقيمها و�سّكانها وبتنّوع املقيمني  	•
فيها من حول العامل.   

�لروؤية

�لقيم

و�شع �إطار عمل تنظيمي فاعل ومتني

 يدعم �لزدهار �لقت�شادي و�ل�شتقر�ر �ملايل

 ويتما�شى مع �أف�شل �ملمار�شات �لدولّية.

�ملهّمة
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�لقطاع �مل�رشيف

تق�سي املقاربة املبنّية على املخاطر املعنّية باجلانب الإ�رصايف 

بالربط بني الإ�رصاف على امل�رصف واملخاطر ذات ال�سلة. يجري 

منتظمة.  مقاربة  على �سوء  دورية  ب�سورة  املخاطر  تقييم 

وبهدف تدعيم عملّية تنظيم القطاع املايل والإ�رصاف عليه، 

�سوف يتما�سى اإطار العمل التنظيمي اخلا�ص بامل�سارف مع 

مبادئ جلنة بازل الأ�سا�سّية ومعايري بازل III واملعايري الدولّية 

املالّية.  للتقارير 

يتمتع بناء اإطار عمل فاعل من اأجل تقييم امل�سارف املحلّية 

وعليه،  باأهمّية ق�سوى.  ب�سورة منتظمة  �سوؤونها  وتنظيم 

ي�سمل نطاق الإ�رصاف والتنظيم الكيانات امل�رصفّية العاملة 

ل خطراً على النظام املايل.  يف الظّل التي تُ�سكِّ

طريق  عن  املخاطر  على  املبني  الإ�رصاف  تعزيز  �سيتم  اأخرياً، 

الر�سد  لعملّية  حتقيقاً  املخاطر  فيه  تقّيم  �سجل  و�سع 

يف  الوارد  بالتقييم  الإ�رصايف  الن�ساط  فريتبط  الفّعالة. 

ال�سجل من اأجل تخفيف املخاطر.

�لتاأمني

�سوف يتاأثر تنظيم قطاع التاأمني لل�سنوات القليلة القادمة 

التاأمني  اأعمال  تنظيم  م�سوؤولّية  اأّولً،  اأ�سا�سيني.  بعاملني 

)املنوطة مب�رصف قطر املركزي مبوجب قانون امل�رصف اجلديد( 

اإ�رصايف  عمل  واإطار  جديدة  اأنظمة  تطبيق  تتطلّب  والتي 

جديد. ويفرت�ص هذا العمل اإن�ساء اإدارة جديدة �سمن م�رصف 

قطر املركزي من اأجل الإ�رصاف على �رصكات التاأمني وجهات 

تقدمي خدمات التاأمني. 

قطر  يف  التاأمني  تنظيم  عمل  اإطار  يتما�سى  �سوف  ثانياً، 

 IAIS التاأمني  على  للم�رصفني  الدولّية  الهيئة  مبادئ  مع 

املنّقحة على  املبادئ  املنقّحة حديثاً. ت�سّدد هذه  الأ�سا�سّية 

ق�سايا احلوكمة واملعايري الحرتازيّة والإ�رصاف على املجموعة. 

منح  عن  م�سوؤولًة  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  وتبقى 

التامني العاملة يف داخل  الرتاخي�ص والإ�رصاف على �رصكات 

املعايري  العاملية، خ�سعت  املالية  الأزمة  ا�ستجابًة ملتطلبات 

وعملت  اأ�سا�سية،  ملراجعة  العاملّية  والإ�رصافية  التنظيمّية 

معظم الدول على تعزيز التنظيم والإ�رصاف على املوؤ�س�سات 

واأ�سواق راأ�ص املال. يعمل كّل من م�رصف قطر املركزي وهيئة 

قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على 

اإطار العمل التنظيمي يف دولة قطر. فمن ال�رصوري  تعزيز 

تعزيز املقاربة املرتكزة على املخاطر يف التنظيم، بالإ�سافة 

املت�سلة  املخاطر  وتخفيف  ال�ستقرار  على  احلفاظ  اإىل 

على  اأكرب  بدرجٍة  الرتكيز  خالل  من  املبادرة  هذه  تتجّلى  به. 

يف  والإف�ساح  ال�سفافية  ممار�سات  ن  حُت�سِّ التي  ال�سيا�سات 

قطاع اخلدمات املالّية.

هذا وينح قانون م�رصف قطر املركزي اجلديد امل�رصف �سالحّية 

تنظيم �رصكات التاأمني العاملة خارج نطاق مركز قطر للمال 

كما يُعنى امل�رصف بتطبيق اأنظمة التاأمني املتما�سية مع اأف�سل 

املمار�سات الدولّية. هذا و�سيتم تعزيز اإطار العمل التنظيمي 

للتمويل الإ�سالمي بهدف الت�سجيع على منو هذا القطاع املهم. 

الأنظمة  تطوير  اإىل  التنظيمّية  الهيئات  ت�سعى  وحيث 

اخلا�سة بكّل منها مبا ي�سمن التن�سيق يف التطبيق وحتقيق 

ز على اجلوانب التالية: الغاية امل�سرتكة، فاإنها �سوف تركِّ

)�أ( تعزيز �لأنظمة �ملبنّية على �ملخاطر

تركز الأنظمة الحرتازيّة اجلزئية على ا�ستقرار العنا�رص الفردية 

الفرديّة على ال�ستجابة  املوؤ�س�سات  املايل وقدرة  النظام  يف 

للمخاطر غري املتوقعة. ويف�سي هذا الهدف اإىل توفري اأنظمة 

املبني على  الإ�رصاف  اإطار عمل  تعزيز  تت�سمن  فعالّيًة  اأكرث 

املخاطر واخلا�ص بال�سريفة والتاأمني واأ�سواق راأ�ص املال. تو�سع 

الأنظمة مبا يتما�سى مع املعايري الدولّية. 

�سددت الأزمة املالية العاملية على املخاطر وركزت ب�سكل كبري 

يف التنظيم على ح�ساب الإ�رصاف .كذلك يحتاج الإ�رصاف اأن 

يكون اأكرث ت�سددا ،مرتكزاً على املخاطر، متوافقاً مع اأف�سل 

املمار�سات الدولية.

م�رصف  ق  يُن�سِّ حني  يف  خالله،  من  اأو  للمال  قطر  مركز 

املركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما  قطر 

للحر�ص على الت�ساق بني الأنظمة ذات ال�سلة عمالً باأف�سل 

املمار�سات الدولّية.

 

�لأ�شو�ق �لر�أ�شمالّية

تعوِّل القت�ساديّات احلديثة ب�سكٍل كبري على تخ�سي�ص راأ�ص 

املال ب�سورة فاعلة. وعليه، يجب تاأطري الأنظمة التي ترعى 

وت�سفي  �سفافيًة  امل�ساركني  متنح  بطريقة  املالّية  الأ�سواق 

ثقًة على املعلومات املالّية وت�سمح باإعداد اخلدمات وتقديها 

ب�سورة فاعلة. يف خالل ال�سنوات املن�رصمة، جتدد الرتكيز على 

الأ�سواق  بتنظيم  تُعنى  املخاطر  على  مبنّية  تطوير مقاربة 

والإ�رصاف عليها.

اأجل  من  املالّية خطوات  لالأ�سواق  قطر  هيئة  تتخذ  و�سوف 

باجتاه  القواعد  تركيز  واإعادة  المتثال  عدم  خماطر  حتديد 

التعاطي مع املخاطر املحدقة با�ستقرار الأ�سواق واإن�سافها 

وب�سورة  ال�سوق.  تنظيم  حيال  �ساملة  مقاربة  واعتماد 

اأنظمتها  اأن  على  املالّية  لالأ�سواق  قطر  هيئة  حتر�ص  عامة، 

�سوف تدعم قيام اأ�سواق تت�سم بالعمق وال�سيولة لالأ�سهم 

و�سندات الدين وال�سكوك املالّية ذات ال�سلة. 

)ب( تعزيز �ملوؤ�ش�شات و�لأ�شو�ق �ملالية �لإ�شلمية

املالية  والأ�سواق  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  �سهدت 

بات  ولقد  املن�رصم  العقد  خالل  م�سطرداً  منواً  الإ�سالمية 

يف  متاحاً  ال�رصيعة  باأحكام  امللتزمة  املنتجات  من  العديد 

الأ�سواق ل بل اأ�سبح يُغطي طيفاً وا�سعاً من املنتجات التي 

هذا  واقرتن  التقليديّة.  املالية  واملوؤ�س�سات  الأ�سواق  متنحها 

النمو بتنامي عدد عمالء اخلدمات املالّية الإ�سالمّية ومنهم 

تو�ّسعت  فقد  قطر،  اأما يف  والأفراد.  واملوؤ�س�سات  احلكومات 

وقاعدة  اأن�سطتها  حجم  حيث  من  الإ�سالمية  امل�سارف 

ال�سكوك  اإ�سدار  يف  رائدة  اأ�سحت  قطر  اأن  كما  عمالئها. 

التطورات  من  للمزيد  الطريق  �ستمّهد  التي  الإ�سالمية 

لأ�سواق الدين والأ�سهم الإ�سالمية. 

�لهدف �لإ�شرت�تيجّي �لأوّل:

 تعزيز �لتنظيم

تعمل امل�سارف الإ�سالمّية حتت مظّلتني تنظيمّيتني هما 

للمال.  قطر  مركز  تنظيم  وهيئة  املركزي  قطر  م�رصف 

مما  قطر  بور�سة  يف  الإ�سالمّية  امل�سارف  بع�ص  وتندرج 

املالّية.  لالأ�سواق  قطر  هيئة  لأحكام  خا�سعة  يجعلها 

وبهدف تعزيز منو التمويل الإ�سالمي امل�ستمر، �سوف تعمل 

اجلهات الرقابية الثالث على و�سع مقاربة م�سرتكة حيال 

التنظيمّية  املمار�سات  يف  والتن�سيق  القانونّية  امل�سائل 

والإ�رصافّية.

)ج( حت�شني �حلوكمة و�ل�شفافية

ل احلوكمة املوؤ�س�سية اجليدة خري دليٍل على نزاهة  تُ�سكِّ

املوؤ�س�سات  اإىل  بالن�سبة  و�سفافّيته  املايل  القطاع 

الأ�سواق  اإىل  ت�سل  التي  املنظمات  من  وغريها  املالّية 

تخ�سع  اأن  مبكان  الأهمّية  فمن  وعليه،  املالّية. 

حماية  ت�سمن  بطريقة  للحوكمة  املالّية  املوؤ�س�سات 

اأ�سحاب امل�سلحة يف القطاع املايل. 

�حلوكمة �ملوؤ�ش�شّية

املنطقة  يف  املوؤ�س�سّية  احلوكمة  معايري  تعزيز  ي�ستمّر 

املطبقة  العاملية  الدولّية  املعايري  مع  يتما�سى  بحيث 

ملطالب  ا�ستجابة  العليا  والإدارات  الإدارة  على جمال�ص 

والنزاهة. امل�ساءلة 

يف  حم�ّسنة  معايري  الرقابية  اجلهات  من  كّل  و�سعت 

واملتطّلبات  املعايري  بناء على  املوؤ�س�سّية  احلوكمة  جمال 

الدولّية اخلا�سة باملنظمات الدولّية مثل منظمة التعاون 

لالإ�رصاف  بازل  جلنة  و   )OECD( القت�سادية  والتنمية 

امل�رصيّف )BIS( والهيئة الدولّية للم�رصفني على التاأمني 

 .)IOSCO( واملنظمة الدولّية لهيئات �سوق املال )IAIS(

�سوف تقوم اجلهات الرقابية مبراجعة اأطر عمل احلوكمة 

احلر�ص  اأجل  من  املنا�سبة  التدابري  وباتخاذ  بها  اخلا�سة 

واأف�سل  املوؤ�س�سية  احلوكمة  ممار�سات  التوفيق بني  على 

املمار�سات الدولّية. 
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تعزيز �ل�شفافية

جميع  الإف�ساح  �سوؤون  ترعى  التي  الأنظمة  ت�سمل  �سوف 

الن�ساطات التي حُتدث تاأثرياً كبرياً يف اأ�سواق الأوراق املالّية حيث 

والأ�سهم  الدين  باإ�سدار �سندات  املعنّية  يجب على اجلهات 

هوؤلء  يتخذ  بحيث  للم�ستثمرين  كافية  معلومات  توفِّر  اأن 

قرارات نرّية ويف الوقت املنا�سب. وبهدف دعم هذه الأهداف، 

واإجراءات  قواعد  التنظيمية  اجلهات  لدى  يكون  اأن  ينبغي 

وا�سحة و�ساملة تقوم بتوجيه ممار�سات الإف�ساح يف ال�سوق 

وال�سفافية وجودة ونوعية املعلومات اخلا�سة بالأ�سواق. كما 

يجب اأن تكون املعلومات املف�سح عنها وا�سحة ومفهومة 

ومي�رصة وقابلة لال�ستخدام. 

بهدف التوفيق بني م�سالح امل�ستثمرين والكيانات اخلا�سعة 

متاحة  التعوي�سات  هياكل  تكون  اأن  ينبغي  للتنظيم، 

للجمهور وكذلك اأي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات �سلة 

املدى  يف  البقاء  على  والقدرة  باملتانة  و  الأرباح  با�ستمراريّة 

البعيد. فقد ي�سجع عدم توافق احلوافز للكيانات اخلا�سعة 

للتنظيم من الإفادة من غياب الت�ساق يف املعلومات وتغليب 

فتكون  العمالء  م�سلحة  على  ال�سخ�سّية  م�ساحلها 

النتيجة ق�سوراً يف ت�سعري اخلطر واختيار غري �سليم للمنتج. 

�سوف تتخذ اجلهات الرقابية خطواٍت منا�سبة من اأجل احلر�ص 

على التوفيق بني املعايري واأف�سل املمار�سات الدولّية و�سمان 

تعزيز ثقافة امتثال متينة على م�ستوى ال�رصكات ور�سد اأي 

ن�ساط يُ�سيء اإىل ثقة امل�ستثمر وت�سويب مواطن اخللل فيه. 

تعزيز ممار�شات �لإف�شاح

غالباً ما تفتقر الأ�سواق املالّية اإىل معلومات مت�سقة مما يعيق 

وبهدف  ال�سوق.  م�ستوى  على  فّعالة  نتائج  حتقيق  اإمكانّية 

التخفيف من عبء امل�ساكل الناجمة عن تدفق املعلومات غري 

املت�سقة ، يجب احلر�ص على تعزيز معايري ال�سفافية والإف�ساح. 

�سيتم ت�سهيل هذه العملّية من خالل اعتماد معايري �سارمة 

تراعى ممار�سات الإف�ساح ل �سّيما يف ما يخ�ّص ق�سايا التقييم 

واملخاطر. ويف هذا ال�سدد، �سوف تقوم هيئة قطر لالأ�سواق 

املالّية بتعزيز تطبيق القواعد املتعّلقة بالإف�ساح عن املنتج 

واملخاطر املت�سلة به. كما �ستتم مراجعة املمار�سات احلالّية 

املتعّلقة بالإف�ساح عن املعلومات اخلا�سة بال�رصكات واملتاحة 

للمدققني اخلارجيني. 

وتراكمّياً  متتاليا  تاأثرياً  املايل  النظام  حتدث خماطر  ما  عادة 

عليه  متفق  اإطار عمل  و�سع  على  الرقابية  اجلهات  وتعمل 

على  وقادراً  ومتما�سكاً  وا�سحاً  يكون  املخاطر  لتقييم 

املايل.  النظام  اخلطية يف خماطر  البيانات غري  مع  التعامل 

ويت�سمن ذلك هيكلّيًة وا�سحًة زمنّياً وفّعالة لإعداد التقارير، 

يتم فيها تن�سيق املعلومات من خالل جلنة ال�ستقرار املايل 

ورقابة املخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث املعلومات 

ذات ال�سلة يف الوقت الفعلي. كما ت�ستخدم جلنة ال�ستقرار 

املايل ورقابة املخاطر املعلومات املتاحة من جملة م�سادر لدى 

حتليل املخاطر النظامية مبا يف ذلك املوؤ�رصات الكمّية وتقييم 

امل�سارف الفرديّة. 

)ج( تطوير �أدو�ت �ل�شيا�شات �لحرت�زيّة �لكلّية 

من  تنبع  مالّية  ل�سدمات  املفتوحة  القت�ساديات  تتعّر�ص 

اخلارج. ويف هذه الظروف، حتتاج ال�سيا�سة الحرتازيّة الكلّية 

اإىل اأن توؤدي دوراً ا�ستباقياً بهدف التخفيف من اأثر ال�سدمات 

نيط 
ُ
اأ الذي  الدور  غرار  على  امل�رصيف  النظام  على  اخلارجّية 

مب�رصف قطر املركزي يف خالل ال�سنوات الأخرية.

اأدوات  ومن منظور تنظيمي كّلي، �سيكون من املهم ر�سد 

املايل  ال�ستقرار  للجنة  يكن  التي  الأ�سا�سّية  ال�سيا�سة 

املخاطر  تخفيف  اأجل  من  بها  ت�ستعني  اأن  املخاطر  ورقابة 

ال�سوق  وهيكلّيات  املالّية  املوؤ�س�سات  تواجهها  التي 

و�سلوكّيات امل�ستهلك وامل�ستثمر. وحيث اأن  اللجنة ت�سمل 

روؤ�ساء الهيئات اجلهات الرقابية الثالث فهي �سوف تتمكن 

من و�سع مقاربة من�سّقة حتر�ص على اأن يتم التعاطي مع 

تعاطياً  املايل  بالنظام  املرتبطة  املحتملة  املخاطر  م�سادر 

فّعالً و�سامالً. 

)د( �إجر�ء �لبحوث و�لتحاليل

تزداد الدوات املالّية واملوؤ�س�سات املالية تعقيداً، وي�سبح حتليل 

الجتاهات واإجراء البحوث حول �سلوكّيات ال�سوق اأ�سا�سّياً من 

اأجل اتخاذ قرارات ا�ستثماريّة فّعالة ونرّية.

اأظهرت الأزمة املالّية العاملّية عيوب اأنظمة الرقابة والتنظيم 

حيث غالباً ما كان يتم الرتكيز على تنظيم املوؤ�س�سات املالّية 

ب�سورة فرديّة من دون العمل على حتليل النظام املايل ب�سورة 

�ساملة ب�سكٍل كاٍف. وقد بّينت هذه التجربة احلاجة اإىل اإطار 

عمل احرتازي كّلي �سلب يخفف اخلطر النظامي.

املايل  ال�ستقرار  جلنة  اجلديد  امل�رصف  قانون  اأن�ساأ  وعليه، 

املحتملة  املخاطر  درا�سة  الأ�سا�سي  املخاطر وهدفها  ورقابة 

مقرتحات  واإعداد  بكليته  املايل  القطاع  �سمن  والنا�سئة 

ال�سيا�سات لتخفيف هذه املخاطر. 

والإ�رصاف  التنظيم  دعم  اإىل  الإ�سرتاتيجّية  اخلّطة  وترمي 

الحرتازي الكّلي عن طريق املبادرات التالية:

)�أ( جلنة �ل�شتقر�ر �ملايل ورقابة �ملخاطر 

اخلا�ص  الداخلي  النظام  املركزي  قطر  م�رصف  قانون  يُحدد 

وم�سوؤولّياتها  ودورها  املخاطر  ورقابة  املايل  ال�ستقرار  بلجنة 

تتاألف  احلال.  مقت�سى  بح�سب  ذلك  تطوير  يتم  و�سوف 

من  كّل  عن  كممثلني  التنفيذيني  املدراء  كبار  من  اللجنة 

اأجل  من  �رصّ  اأمانة  اإن�ساء  يتم  و�سوف  الرقابية  اجلهات 

املعلومات  جميع  بجمع  ال�رصّ  اأمانة  �ستقوم  عملها.  دعم 

على  ال�سوء  وبت�سليط  الأعمال  جدول  وباإدارة  ال�سلة  ذات 

جمريات  عن  �سجل  حفظ  مع  للنقا�ص  املطروحة  املوا�سيع 

املايل  ال�ستقرار  جلنة  تو�سيات  ال�رصّ  اأمانة  وتُعمم  الأمور. 

ورقابة املخاطر على اجلهة الرقابية ذات ال�سلة بحيث تتخذ 

الأخرية التدابري الالزمة وحتر�ص على تطبيقها.  

)ب( ر�شد م�شادر �خلطر �لنظامي و�لإ�رش�ف عليها 

قطر  ت�سعى  بها.  خا�سة  مالّية  خماطر  دولة  كّل  تواجه 

الأ�سا�سّية  املخاطر  يُحدد  كّلي  احرتازي  عمل  اإطار  بناء  اإىل 

املتعلقة بالجتاهات الدوريّة والتطّورات الهيكلّية يف نظامها 

اقت�ساد قطر  �سبيل  تعرت�ص  التي  بالتحديات  وتعرتف  املايل 

املبني على املوارد. و�ست�ساف مبادرات ال�سيا�سات الحرتازية 

الكلية اإىل ال�سيا�سة الحرتازية اجلزئية القائمة.

�لهدف �لإ�شرت�تيجي �لثاين: 

تو�شيع نطاق �لإ�رش�ف �لحرت�زي �لكّلي

التعزيز   )1( �سبيل:  يف  خطوات  الرقابية  اجلهات  تتخذ 

للبحوث التي حُتدد الجتاهات املهّمة والق�سايا النا�سئة 

اإجراءات  اتخاذ   )2( الجتاهات؛  بهذه  املت�سلة  واملخاطر 

تدقيق دوريّة على نطاق القطاع كامالً ودرا�سات تقييم 

ذاتي وا�ستطالعات مل�ساعدة اجلهات الرقابية وامل�ساركني 

م�ستوى  على  المتثال  ق�سايا  فهم  على  ال�سوق  يف 

�سنويّة  تقارير  ن�رص  على  الت�سجيع   )3( كامالً؛  القطاع 

ب�ساأن النتائج الأ�سا�سّية ور�سد املجالت التي �ست�سكل 

حمور اهتمام تنظيمي؛ و)4( توفري معلومات عامة ويف 

املرخ�ص  والكيانات  الأفراد  املنا�سب حول خلفّية  الوقت 

لها مل�ساعدة امل�ستثمرين على اتخاذ قرارات نرّية.

)ه( تعزيز دور مركز قطر للمعلومات �لئتمانّية

الئتمان  مراقبة  املهم  من  كّلي،  احرتازي  منظور  من 

مركز  من  ذلك  ويتطلب  ككل.  املايل  بالنظام  اخلا�سة 

قطر للمعلومات الئتمانّية ا�ستخدام عملّيات التقييم 

التي توفِّر معلومات ائتمانّية تقبل املقارنة على ال�سعيد 

اأكرب  الدويل. و�سيُ�ساعد هذا الأمر على حتقيق �سفافية 

قطر  مركز  �سيقوم  كما  البنوك.  بني  اأعظم  ومناف�سة 

تنظيم  جمال  يف  دوره  بتعزيز  الئتمانّية  للمعلومات 

على  يحر�ص  فيما  الئتمانّية  املعلومات  تبادل  عملّية 

حماية �رصية معلومات العمالء. 

وعليه، �أن�شاأ قانون �مل�رشف �جلديد جلنة 

�ل�شتقر�ر �ملايل ورقابة �ملخاطر وهدفها 

�لأ�شا�شي در��شة �ملخاطر �ملحتملة 

و�لنا�شئة �شمن �لقطاع �ملايل بكليته
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البنية  تو�سيع  من  القطري  املايل  القطاع  ي�ستفيد  �سوف 

التحتّية لالأ�سواق املالّية وتعزيزها. 

املدفوعات  نظام  على  الأوىل  بالدرجة  الرتكيز  و�سيتمحور 

اأنظمة  وجود  اإىل  قوي  مايل  قطاع  اأي  فيحتاج  والت�سويات. 

واآليات فّعالة ومو�سع ثقة ت�سمل نظام املدفوعات ،مركز اإيداع 

الأوراق املالّية )CSD(، مقا�سة الأوراق املالّية، اجلهات النظرية 

املركزية )CCP(، خمازن الإيداع )custody( وح�سم الت�سويات.

و�سيتم الرتكيز يف جمالت اأخرى على تطوير اأ�سواق دين عميقة 

و�سائلة حيث تُ�سّكل اأ�سواق الدين املتينة �رصطاً اأ�سا�سياً لتطوير 

م�سادر  بتنويع  ذلك  ي�سمح  اإجمالّية.  ب�سورة  املايل  القطاع 

التمويل وعدم التعويل ح�رصاً على عائدات الهيدروكاربون. كما 

يُتيح للم�ستثمر الو�سول اإىل طيٍف وا�سع من املوجودات التي 

تختلف من حيث املخاطر ومواعيد ال�ستحقاق. 

)�أ( تعزيز مرونة نظام �ملدفوعات

يتخذ كل من م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية 

وهيئة تنظيم مركز قطر للمال خطوات من اأجل تعزيز مرونة 

وفعالية نظام املدفوعات والت�سويات وفقاً للمعايري الدولّية. 

ويعترب مقيا�ص اأ�سا�سي بالن�سبة اإىل دولة قطر اعتماد املعايري 

)املتمثلة  املالّية  لالأ�سواق  التحتّية  للبنية  اجلديدة  الدولّية 

باأربع وع�رصين مبدءاً( ال�سادرة عن جلنة املدفوعات والت�سويات 

العام  يف   )IOSCO( املال  �سوق  لهيئات  الدولّية  واملنظمة 

2012. هذا واأ�سدر البنك الدويل توجيهات متعّلقة بجوانب 
خمتلفة من اأنظمة املدفوعات مثل اأنظمة التحويالت املالّية 

الدولّية واأنظمة املدفوعات احلكومّية. 

تعزيز �أنظمة �ملدفوعات و�لت�شويات

املالّية  لالأ�سواق  قطر  وهيئة  املركزي  قطر  م�رصف  �سيعمل 

من  غريهم  مع  بالتعاون  للمال  قطر  مركز  تنظيم  وهيئة 

اأ�سحاب العالقة بالتعاون والتاآزر يف ما بينهم من اأجل و�سع 

نظام مدفوعات وت�سويات يت�سم بالفعالّية واملرونة. ت�ستدعي 

املالّية  لالأ�سواق  التحتّية  بالبنية  اخلا�سة  الدولّية  املعايري 

قيام معايري مو�سوعّية ومبنّية على املخاطر وم�رصّح عنها 

للجمهور ومبا ي�سمح بو�سول عادٍل ومنفتح. ان تطوير اإطار 

عمل �سليم حول بنية ال�سوق التحتّية يج�سد بيئة تنظيمية 

وحوكمة جّيدة والإ�رصاف الفعال مع غايات واأهداف وا�سحة 

املايل،  ال�ستقرار  لتعزيز  املركزي  قطر  ت�ساعد م�رصف  �سوف 

وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية واإدارة ال�سيولة واحلد من املخاطر 

النظامية يف املوؤ�س�سات والأ�سواق املالية يف الدولة. 

تو�شيع نطاق �مل�شاركة يف نظام �ملدفوعات و�لت�شويات

الكيانات  بني  من  للمال  قطر  ملركز  التابعة  البنوك  تعّد  ل 

والت�سويات. ول �سّك  املدفوعات  امل�ساركة مبا�رصةً يف نظام 

يف اأّن دمج البنوك التابعة ملركز قطر للمال يف النظام �سوف 

يُعزز تطوير قطاع قطر املايل ويحّد من خطر ال�سيولة.

)ب( تطوير �شوق �لدين 

ان اإن�ساء �سوق دين ن�سط يف قطر �سوف يكون له منافع كبرية 

يف تعميق البنية التحتّية املالّية لدولة قطر. و�سيُ�ساعد هذا 

الأمر على ا�ستقطاب موؤ�س�سات ا�ستثمار دولية اإىل الدولة 

وتوفري حافز مهم للم�ستثمرين املحليني من اأجل حت�سني اإدارة 

عملّية توزيع املوجودات وبالتايل الحتفاظ براأ�ص املال امل�ستثمر 

يف الدولة. كما ان �سوق الدين املتطّور �سي�سمح لل�رصكات 

بتنويع م�سادر التمويل وخف�ص كلفة القرتا�ص.

�شوق �لدين �حلكومي

يُ�سهم �سوق الأوراق املالّية احلكومي العميق وال�سائل يف ت�سهيل 

منهاج ال�سيا�سات النقدية ومتويل م�ساريع البنية التحتّية وتعزيز 

عملّية تطوير الأ�سواق املالّية. ويف غياب اأي �رصورة مالية للحكومة 

يف تعبئة املوارد، من ال�رصوري اإ�سدار �سندات دين حكومّية لدعم 

تطوير اأ�سواق الدين. كما ُيكن لإطالة فرتات ال�ستحقاق ل�سداد 

الدين وهيكلتها اأن ت�سّجع على قيام منحنى عائدات خاٍل من 

املخاطر. يف املقابل ، فاإن �سعر الفائدة اخلايل من املخاطر ي�ساعد 

يف ت�سعري اأدوات مالية اأخرى. 

�لهدف �لإ�شرت�تيجي �لثالث: 

تعزيز بنية �لأ�شو�ق �لتحتّية

ت�سمح مل�رصف  اإ�سافّية  اأدوات  احلكومّية  الدين  �سندات  توفِّر 

قطر املركزي باإدارة ال�سيولة فيما ت�سمح للم�سارف بالمتثال 

اإىل املتطّلبات التنظيمّية املن�سو�ص عليها يف معدل تغطية 

ال�سيولة وفقاً لبازل III. وُيكن ت�سهيل عملّية اإ�سدار �سندات 

الدين من خالل اإ�سدار عام جلدول املزادات يف ال�سوق الرئي�سية يف 

حني يف�سي الإعالن عن نتائج املزاد اإىل تعزيز �سفافية ال�سوق. 

وبهدف اإن�ساء ا�سرتاتيجّية فّعالة لإدارة الدين، اأن�سئ مكتب 

م�ستقل للديون وهو مكتب اإدارة �سيا�سات الئتمان والدين 

يف قطر. تُناط باملكتب املهام التالية: )1( تاأطري ا�سرتاتيجّيات 

متويل الدين مقابل الكلفة الأدنى؛ )2( حتليل التدفقات املالية 

من اأجل خدمة الدين ب�سورة فّعالة؛ )3( المتثال اإىل معايري 

اإدارة   )4( الدين؛  ت�سنيف  ووكالت  وامل�ستثمرين  الدائنني 

حت�سني  و)5(  وال�سيولة؛  العملة  وخماطر  الفائدة  معدلت 

هيكلّية الدين الإجمالّية وت�سنيف الديون يف قطر. 

�شوق �لدين �خلا�ص باملوؤ�ش�شات

يتمثل الهدف الأ�سا�سي من تطوير الأ�سواق املالية القطرية 

بت�سجيع ال�رصكات القطريّة على حت�سيل الأموال من م�سادر 

هذا  يف  الأجنبي.  التمويل  على  العتماد  وخف�ص  حملّية 

ال�سياق يقت�سي القيام مببادرة هامة لو�سع مبادئ توجيهّية 

اإ�سدار  على  القطرية  ال�رصكات  لت�سجيع  عامة  و�سيا�سات 

�سندات الدين املوؤ�س�سية.

وبالتزامن مع هذه اخلطوة، �سيتم الت�سجيع على اإعداد �سوق 

م�ساعدة  بهدف  املال  �سوق  و�سناديق  التجاريّة  ال�سندات 

هذا  ويف  الق�سري.  املدى  على  املوارد  تعبئة  على  ال�رصكات 

ال�سدد، اتخذت مبادرات تنظيمّية من اأجل ت�سهيل النتائج 

املالّية  لالأ�سواق  قطر  هيئة  اأ�سدرت  املثال،  �سبيل  ،فعلى 

قواعد الطرح والإدراج لل�سكوك وال�سندات. 

تعمل قطر حالياً على اإن�ساء وكالت ت�سنيف ائتمان حملّية 

واأنظمة بهدف  اإطار عمل تنظيمي من قواعد  وعلى و�سع 

الرتخي�ص لهذه الوكالت والإ�رصاف عليها. 

تو�شيع نطاق م�شاركة �مل�شتثمر

بهدف اإقامة �سوق دين ن�سيط، فمن ال�رصوري اإقامة قاعدة 

ا�ستثماريّة متنوّعة من حيث الآفاق الزمنّية وتف�سيالت 

احلاجة  تن�ساأ  ال�سدد،  هذا  ويف  التداول.  ودوافع  املخاطر 

اإىل تو�سيع قاعدة امل�ساركة يف ال�سوق الثانوية عن طريق 

اإ�رصاك ال�رصكات امل�ستثمرة على املدى البعيد.

التقاعد  �سناديق  امل�ستثمرة  ال�رصكات  ت�سمل  ما  عادةً 

)�سناديق  اجلماعي  ال�ستثمار  وخطط  التاأمني  و�رصكات 

ال�ستثمار/ال�سناديق امل�سرتكة(. يعترب هوؤلء امل�ستثمرين  

من اأبرز اأ�سحاب ادوات الدخل الثابت حيث تعترب �سناديق 

احلياة(  على  التاأمني  )فئة  التاأمني  و�رصكات  التقاعد 

م�سدراً مهماً للطلب على الأوراق املالّية الطويلة الأجل.

�سيتم  املوؤ�س�سي،  ال�ستثمار  منو قطاع  ت�سهيل  وبهدف 

اتخاذ العديد من اخلطوات ومنها: )1( مراجعة اإطار عمل 

اإدارة املوجودات وا�سرتاتيجية �سناديق التقاعد العامة؛ )2( 

ت�سهيل منو قطاع التاأمني على احلياة؛ )3( احلر�ص على اأن 

والإ�رصاف  والتنظيم  والت�سغيل  الت�سويق  برامج  تعك�ص 

على ال�ستثمار اجلماعي اأف�سل املمار�سات العاملّية. 

وعالوة على ذلك، يكن للم�ستثمرين الأجانب اأن يلعبوا دوراً 

مهماً يف تطوير الأ�سواق الراأ�سمالّية املحلّية وتر�سيخها 

– على �سبيل املثال ُيكن اأن تُ�سبح ال�سناديق ال�سياديّة 
غري القطريّة لعباً مهماً يف ال�سوق الثانوية لأدوات الدين 

القطريّة. 

)ج( تطبيق نظام حماية �لإيد�عات

اأمان  �سبكة  مكوِّنات  اأحد  الودائع  على  التاأمني  ل  يُ�سكِّ

تنفيذ  مت  وقد  املايل.  ال�ستقرار  تعزز  التي  املايل  النظام 

التاأمني على الودائع يف كثري من البلدان من اأجل حماية 

مودعي امل�سارف )جزئياً اأو كليا( من اخل�سارة الناجمة عن 

عجز امل�رصف عن الوفاء بالتزاماته.

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لأ�شا�شّية
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حماية  خّطة  تطبيق  اأجل  من  خطوات  اتخاذ  و�سيتم  هذا 

املودعني يف قطر بح�سب ما ين�ّص عليه قانون م�رصف قطر 

ممار�سات  اأف�سل  باأّن  الدولّية  التجربة  تفيد  حيث  املركزي. 

التاأمني على الودائع تقوي ال�سفافية وتعزز وعي امل�ستهلك 

ويف  امل�ساركني.  جلميع  مت�ساويًة  فر�ساً  وتوفِّر  وامل�ستثمر 

اآلّية  لو�سع  الواجبة  العناية  اإعطاء  �سيتم  لحقة،  مرحلٍة 

مبنّية على املخاطر. 

واأخرياً �سيتم و�سع اإطار عمل اإ�سالمي للتاأمني على الودائع 

)التكافل( بال�ستناد اإىل مبادئ ال�رصيعة نتيجًة لتنامي حجم 

عملّيات قطاع امل�سارف الإ�سالمّية.

)د( متويل �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم

تدعم روؤية قطر الوطنّية 2030 التنّوع القت�سادي عن طريق 

خف�ص العتماد على م�سادر الهيدروكربون وتطوير قطاع غري 

الهيدروكربوين كمحرك للنمو امل�ستقبلي. ويف هذا ال�سدد، 

يُعّد دعم املبادرات املوؤ�س�سّية من خالل املوؤ�س�سات ال�سغرية 

النمو  على  حتّفز  الأخرية  لكون  اأ�سا�سّياً  احلجم  ومتو�سطة 

الهيدروكربون. ولهذه  املعتمد على م�سادر  القطاع غري  يف 

الغاية، ل بّد من و�سع تعريف موّحد للموؤ�س�سات ال�سغرية 

املالّية.  املوؤ�س�سات  عرب  عليه  والتفاق  احلجم  واملتو�سطة 

املوؤ�س�سات  اأمام  العقبات  خف�ص  على  الأمر  هذا  يُ�ساعد 

ال�سغرية واملتو�سطة احلجم الراغبة يف احل�سول على اعتماد 

م�رصيف وتعبئة املوارد من �سوق راأ�ص املال ال�ستثماري.

قطاع  تنمية  يف  امل�ساهمة  الرقابية  اجلهات  وت�ستطيع 

دعم  خالل  من  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

احلكومية  الإدارات  من  وغريه  للتنمية  قطر  بنك  مبادرات 

والعمل على الرتويج ل�سيا�سات تتيح للموؤ�س�سات ال�سغرية 

حوافز  اأو  التمويل   اإىل  الو�سول  فر�سة  احلجم  واملتو�سطة 

متويل خا�سة بامل�رصوعات ال�سغرية واملتو�سطة

�لهدف �ل�شرت�تيجي �لر�بع: 

حماية �مل�شتهلكني و�مل�شتثمرين

على  احلر�ص  اإىل  الأّول  املقام  يف  الرقابية  اجلهات  ت�سعى 

حماية م�ستهلكيها وم�ستثمريها. وتُ�سّكل احلماية املنا�سبة 

�سري  اأ�سا�سّياً يف ح�سن  وامل�ستثمرين عن�رصاً  للم�ستهلكني 

اأن  �رصورة  على  الرقابية  اجلهات  وتوافق  ال�سوق  اقت�ساد 

يلقى كّل م�ستهلك وم�ستثمر معاملًة من�سفة ل �سّيما 

امل�ستهلكني الأكرث عر�سة للمخاطر.

حتر�ص اجلهات الرقابية على اأن ت�سع �رصكات اخلدمات املالّية 

اأف�سل  ب�سكٍل  العمالء  تُ�ساعدها على فهم حاجات  اآليات 

وعلى و�سع اأنظمة منا�سبة لف�ّص النزاعات ب�سورة بّناءة ويف 

الوقت املنا�سب. كما ُيكن توفري حماية اأف�سل للم�ستهلك 

وامل�ستثمر من خالل ا�ستحداث اآلّية تاأمني على الودائع ،ويجب 

حماية امل�ستهلكني وامل�ستثمرين من مقدمي اخلدمات املالّية 

غري امل�رصّح اأو املرخ�ص لهم من خالل تنفيذ القانون ب�سورة 

�سارمة. ويجب املحافظة على �رصيّة معلومات العميل واأن 

تو�سع قواعد تبادل املعلومات ب�سكٍل وا�سح. 

)�أ( و�شع معايري �ل�شلوك

من  اإل  فعال  ب�سكل  يعمل  اأن  ال�سوق  لقت�ساد  يكن  ل 

�سمان  وعند  بها.  ومعمول  ملزمة  قانونية  عقود  خالل 

ذلك، يكن للجهات املعنية اأن تعزز ثقة العمالء املحتملني 

يف اآلية ال�سوق. ومن الأهمية مبكان يف هذا ال�سدد اإعداد 

بحماية  واملتعلقة  املالية  باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  الأنظمة 

وامل�ستثمر. امل�ستهلك 

�سيقوم كل من م�رصف قطر املركزي، وهيئة قطر لالأ�سواق 

املالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بو�سع ال�سيا�سات 

�سكاوى  معاجلة   )1( يلي:  مبا  واخلا�سة  املت�سقة  الداخلية 

حلل  الو�ساطة  اإجراءات  و�سع   )2( وامل�ستثمرين  العمالء 

زيادة  على  العمل  �سيتم  نف�سه  الوقت  ويف  ال�سكاوى. 

تثقيف  مبادرات  خالل  من  وامل�ستثمر  امل�ستهلك  وعي 

على  اإليه  موجهة  معلومات  ون�رص  وامل�ستثمر  امل�ستهلك 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الرقابية.  للجهات  اللكرتونية  املواقع 

امل�ستهلكني  �سكاوى  تلقي  اأق�سام  ومتكني  تعزيز  يجب 

ال�سوؤون  لتن�سيق  الثالث  الرقابية  اجلهات  يف  وامل�ستثمرين 

كما  امل�ستهلكني.  ونزاعات  �سكاوى  مبعاجلة  املرتبطة 

ويف  فعالة   ب�سورة  تتم  اأن  يجب  ال�سكاوى  معاجلة  اأن 

اإن حماية  باهظة.  تكاليف  فر�ص  دون  املنا�سب من  الوقت 

ال�سعيفة  الفئة  وخا�سة  وامل�ستثمرين  امل�ستهلكني 

من عنا�رص �سيا�سات  اأن تكون عن�رصاً مهماً  منهم، يجب 

احلوكمة يف جهات تقدمي اخلدمات املالية.  

)ب( معاجلة �لثغر�ت �لتنظيمّية يف قطر

ل مقدّموا اخلدمات املالّية غري املرخ�ص لهم خطراً �سديداً  ي�سكِّ

الثغرات  معاجلة  ل  وتُ�سكِّ وامل�ستهلكني.  امل�ستثمرين  على 

بالعمل  لها  مرخ�ص  غري  لكيانات  ت�سمح  التي  التنظيمّية 

مو�سع تركيز اجلهات الرقابية. فال بّد من حتديد الإطار التنظيمي 

الذي يراقب اخلدمات املالية وال�رصكات التي تقدم هذه اخلدمات. 

ويجب على اجلهات الرقابية اأن حُتدد اخلدمات املالّية التي يجوز 

للموؤ�س�سات املرخ�ص لها تقديها. و�سوف يتم تطبيق القانون 

ب�سورة �سارمة ملنع ال�رصكات التي تقدم اخلدمات املالية من 

العمل يف قطر اإذا مل تكن مرخ�سة اأو م�رصّحاً لها بذلك.

)ج( حماية �ملعلومات �لئتمانّية

معلومات  �رصيّة  حفظ  اأّن  على  الرقابية  اجلهات  توافق 

العميل �ساأن اأ�سا�سي ل�سمان الثقة يف النظام املايل. ويف 

هذا ال�سدد، �سيتم تعزيز القواعد املتاحة من خالل حماية 

معلومات العميل مبا يتما�سى مع مقت�سيات قانون م�رصف 

ُيكن من خاللها  التي  الظروف  اجلديد وحتديد  املركزي  قطر 

بّد  ل  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  �رصيّة.  معلومات  عن  الإف�ساح 

من تطوير الأنظمة املت�سلة بـ)1( معايري الرتخي�ص خلدمات 

املعلومات الئتمانّية؛ )2( معايري  �سلوك الأعمال، متطّلبات 

املعلومات  تبادل   )3( والبيانات؛  ال�رصيّة  حماية  التقارير، 

الئتمانّية بني املوؤ�س�سات املالّية وبني اجلهات الرقابية الثالث.

)د( توعية �لر�أي �لعام

يعترب الفهم ال�سليم للمنتجات املالية بني امل�ستهلكني 

ال�سوق  اقت�ساد  عنا�رص  من  مهماً  عن�رصاً  وامل�ستثمرين 

الفّعالة. كما يعترب توعّية الراأي العام والتعليم والتوجه 

اإىل اجلمهور حول الق�سايا املت�سلة باملال والقت�ساد يف 

الرقابية على  اجلهات  وافقت  ولقد  اأ�سا�سّياً.  �ساناً  قطر 

و�سع برامج لتعزيز الهتمام والوعي العام حول موا�سيع 

ال�ستثمار  ان�سباط  وثقافة  املالّية  املنتجات   )1( مثل 

املنتجات  وابتكار  العمل  �سلوك   )2( املايل؛  والتخطيط 

باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  الحرتازيّة  املعايري   )3( واخلدمات؛ 

احلوكمة  وق�سايا  امل�سالح  ت�سارب  اإدارة  و)4(  املالّية؛ 

الثقافة  تعزيز  على  الرقابية  اجلهات  �سرتّكز  املوؤ�س�سّية. 

يف  التوا�سل  مبادرات  خالل  من  امل�ستهلك  لدى  املالية 

بامل�ستهلكني  خا�سة  معلومات  ون�رص  التعليم  جمال 

وامل�ستثمرين على مواقعها اللكرتونّية.

ومع مرور الوقت �سوف تُ�ساعد هذه الربامج امل�ستهلكني 

وامل�ستثمرين على اتخاذ معلومات ا�ستثماريّة نرّية وعلى 

اإجراء املعامالت املالّية ال�سليمة. 

ت�شعى �جلهات �لرقابية يف �ملقام 

�لأوّل �إىل �حلر�ص على حماية 

م�شتهلكيها وم�شتثمريها

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لأ�شا�شّية
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م�سائل  معاجلة  اأجل  من  منتظمة  ب�سورة  امل�رصفني  جلنة 

رّكزت  وقد  التنظيمّية  الناحية  من  قلق  م�سدر  ل  تُ�سكِّ

املقاربات   )1( جمال:  يف  املعلومات  تبادل  على  الآن  حّتى 

اخلدمات  ن�ساطات  حول  البيانات  جمع   )2( الإ�رصاف،  حيال 

املالّية بح�سب اجلهات املعنّية و)3( املوؤ�س�سات املالّية التي 

تعمل من خالل اجلهات الرقابية الثالث.

)ب( �لت�شاق مع �ملعايري �لدولّية وتناغم �لأنظمة

فيها  ُيكن  التي  املجالت  من  عدداً  الرقابية  اجلهات  ر�سدت 

مواءمة القواعد والأنظمة املعمول بها يف كل منها بالإ�سافة 

اإىل مواءمتها مع املعايري الدولّية. من �ساأن هذه املبادرات توفري 

بيئًة متكن من تفادي الزدواجّية يف الإ�رصاف التنظيمي وتبعد 

احتمالت التحكيم التنظيمي. 

واأحد الأمثلة على و�سع اإطار تنظيمي من�سق يف قطر هو 

يف جمال التنظيم على التاأمني  حيث يحر�ص كّل من م�رصف 

قطر املركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على ان�سجام 

الأنظمة يف ما بينها وفقا لأف�سل ملمار�سات الدولّية. 

ومن الأمثلة الخرى التعاون الوثيق بني اجلهات الرقابية من 

خالل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

حول   2010 لعام   )4( رقم  بالقانون  عمالً  تاأ�س�ست  التي 

اللجنة  هذه  اأجنزت  الإرهاب.  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة 

املمار�سات  لأف�سل  قطر  امتثال  على  املحافظة  يف  الكثري 

العامة  املرونة  على  تركيزها  اللجنة  تتابع  �سوف  الدولّية. 

ر�سد  وعلى  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  لنظام 

املجالت التي ت�سمح باإدخال التح�سينات عليه. 

قطر  وهيئة  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  تتابع  و�سوف 

�سلٍة  على  عديدة  موا�سيع  يف  التعاون  املالّية  لالأ�سواق 

باأ�سواق راأ�ص املال مثل تعزيز اإطار العمل التنظيمي يف كل 

منها واإف�ساح املجال اأمام م�ساركة �رصكات مركز قطر للمال 

بدرجٍة اأكرب يف اأ�سواق راأ�ص املال.

الوطيد والفّعال بني  التعاون  باأهمّية  هناك اعرتاف وا�سح 

وتعرتف  الواحد.  البلد  داخل  يف  العاملة  الرقابية  اجلهات 

اجلهات الرقابية يف قطر باأهمّية العمل يف ما بينها وهي 

ذلك  ويتم  وم�سموناً.  �سكالً  التعاون  تعزيز  يف  ملتزمة 

املحافظ  �سعادة  تراأ�ص  مع  احلوكمة  �سعيد  على  بالفعل 

ملجال�ص اإدارات كل من اجلهات الرقابية الثالث.

 1981 عام  تاأ�س�ص  الذي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  يوفِّر 

من  العمل  فيه  الأع�ساء  ي�ستطيع  الذي  العمل  اإطار 

لهدف  حتقيقاً  بينهم  ما  يف  ال�سلة  توطيد  على  خالله 

اأّن  يف  �سّك  ول  الأجل.  طويل  والقت�سادي  املايل  التعاون 

ب�ساأن  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  بني  التعاون  تعزيز 

تعزيز  اإىل  يُف�سي  �سوف  املايل  بالقطاع  مت�سلة  ق�سايا 

جاذبّيًة  اأكرث  املنطقة  جعل  يف  وامل�ساعدة  التناف�سّية 

الأجنبي. للم�ستثمر 

وبطبيعة احلال ي�سب العمل مع الهيئات الدولّية يف دعم 

الأمثلة على  رقابي فعال يف قطر، ومن  اإطار عمل  تطوير 

ع�سوية  دخول  يف  املالّية  لالأ�سواق  قطر  هيئة  جناح  ذلك 

 .IOSCO منظمة 

)�أ( بناء تعاون �أكرب

قطر  م�رصف  من  كّل  وّقع   ،2012 اأغ�سط�ص  �سهر  يف 

مركز  تنظيم  وهيئة  املالّية  لالأ�سواق  قطر  وهيئة  املركزي 

اأجل  من  الأطراف  ثالثّية  تفاهم  مذكرة  على  للمال  قطر 

عمل  اإطار  ل  يُ�سكِّ و�سوف  املعلومات.  وتبادل  التعاون  دعم 

�سابقاً  اإليها  املُ�سار  املخاطر  ورقابة  املايل  ال�ستقرار  جلنة 

التعاون يف تطوير الإ�سرتاتيجّية.  لتعزيز  اإ�سافياً  دعماً 

امل�رصفني  جلنة  اإن�ساء  �ساأن  من  فان  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

املوؤلفة من كبار املدراء التنفيذيني يف م�رصف قطر املركزي 

قطر  مركز  تنظيم  وهيئة  املالّية  لالأ�سواق  قطر  وهيئة 

تلتقي  ان  املقرر  ومن   . والتن�سيق  التعاون  يُعزز  اأن  للمال 

)ج( مقاربة �شاملة حيال �لنفاذ

املنا�سبة  التنفيذية  التدابري  الفاعل  الرقابي  النظام  يتخذ 

عندما تُ�سّجل انتهاكات للقواعد اأو الأنظمة. تلتزم اجلهات 

اإىل  بالن�سبة  ال�سلوك  معايري  اأعلى  على  الإبقاء  الرقابية 

قطر  دولة  يف  املايل  القطاع  يف  العاملة  وال�رصكات  الأفراد 

وهي �ستعمل ب�سكٍل �رصيٍع ومنا�سٍب على ت�سويب اأي �سلوك 

ُيكن اأن يُلحق ال�رصر بالقطاع وب�سمعة قطر.

ثقافة  يدعم  الذي  والإجراءات  ال�سيا�سات  عمل  اإطار  يرتدي 

معايري  على  الإبقاء  لناحية  ق�سوى  اأهمّية  ويُعززها  المتثال 

عالية يف �سلوك الأعمال. يجب على �سيا�سات التنفيذ اأن تكون 

الرقابية  اجلهات  ت�رصف  ذلك من خالل  ويتم  و�سفافة.  عادلة 

بت�سميم واإ�رصار متنا�سب يف الت�سدي حلالت عدم المتثال. 

 ول �سّك يف اأّن اإبقاء الراأي العام مطلعاً على تدابري التنفيذ 

اأمام  باملجال  ويُف�سح  امل�ستقبلّية  النتهاكات  يردع  اأن  ُيكن 

ثقة الراأي العام يف القطاع املايل. 

اجلهات  بحر�ص  يت�سل  ما  واملهّمة  الأخرية  العتبارات  ومن 

على تكثيف اجلهود للعمل يف ما بينها و اأي�سا مع هيئات 

حر�ساً  الوطنّية  الرقابية  اجلهات  و�سائر  الدولّية  التنظيم 

لأعلى  المتثال  وعلى  فاعل  ب�سكٍل  املعلومات  تبادل  على 

املعايري الدولّية. 

)د( تعزيز �لتعاون �شمن جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

اإىل تعزيز التعاون مع جمل�ص التعاون اخلليجي، �سعياً 

مت اإن�ساء العديد من اللجان من اأجل تطوير احلوار والتعاون 

املال.  راأ�ص  اأ�سواق  وتطوير  امل�رصيف  القطاع  جمالت  يف 

تن�سيق  اأجل  من  معاً  الثالث  الرقابية  اجلهات  و�ستعمل 

اخلا�سة  التنظيمّية  الن�ساطات  يف  قطر  م�ساركة  وتعزيز 

الرامية  املجل�ص  �رصّ  اأمانة  جهود  دعم  اأجل  ومن  باملجل�ص 

اأ�سواق  على  والإ�رصاف  امل�رصيف  الإ�رصاف  بني  التوفيق  اإىل 

راأ�ص املال يف املنطقة. 

�لدولية  و�لهيئة  بازل  جلنة  يف  �مل�شاركة  تعزيز  )ه( 

�لدولّية  و�ملنظمة   )IAIS( �لتاأمني  على  للم�رشفني 

)IOSCO( لهيئات �شوق �ملال

تطمح قطر لأن توؤدي دوراً قيادياًّ فاعالً يف دعم املبادرات 

وتوّحد  الدولّية  املمار�سات  اأف�سل  تطّور  التي  الدولّية 

عمل  دعم  اإىل  قطر  �سعت  ولقد  الوطنّية.  املعايري 

املالّية  املعايري  بو�سع  املعنّية  الثالث  الدولّية  الهيئات 

الدولّية اأي جلنة بازل )BCBS( والهيئة الدولّية للم�رصفني 

على التاأمني )IAIS( واملنظمة الدولّية لهيئات �سوق املال 

)IOSCO(. يقوم كّل من هذه املنظمات بتطبيق برنامج 

توا�سل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات 

اإقليمّية  توا�سل  اجتماعات  ا�ست�سافة  اأجل  من  �سلة 

وح�سور اجتماعات مماثلة يف املنطقة.

ل اإن�ساء �سبكٍة �ساملٍة من  وعلى �سوء ما تقّدم، يُ�سكِّ

العالقات الثنائّية املتينة مع اجلهات الرقابية يف جمل�ص 

التعاون اخلليجي وخارج املنطقة اإطار عمل للتحاور ب�ساأن 

موا�سيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وّفرت الهيئات الدولّية 

موؤخراً توجيهات مهّمة ب�ساأن دور امل�رصفني يف بلد املن�ساأ 

الخت�سا�ص يف  دائرة  خارج  فيها  تاأ�س�سوا  التي  والدولة 

ع هذه املبادرة على  املجموعات امل�رصفّية عرب احلدود. تُ�سجِّ

املعلومات  تتبادل  احلدود  عرب  م�رصفني  ت�سكيل جمعّيات 

املوؤ�س�سات  على  فاعل  ب�سكٍل  الإ�رصاف  بهدف  وتتعاون 

املالّية التي تعمل كمجموعة. 

�لهدف �ل�شرت�تيجي �خلام�ص: 

تعزيز �لتعاون �لتنظيمي

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لأ�شا�شّية
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ويُ�ساعد تخطيط امل�سار املهني املدرو�ص على تو�سيع نطاق 

املهنية  امل�سارات  ب�ساأن  الو�سوح  وتوفري  امللتزمني  املوظفني 

املحتملة. اأّما توظيف املهارات ال�سابة وتوفري الو�سوح ب�ساأن 

منوذج  تطوير  يف  في�ساهم  التنظيم  مبجال  املت�سلة  املهن 

عمل  فر�ص  القطريني  للمواطنني  يوفِّر  م�ستدام  وظيفي 

جمزية. 

اإ�سرتاتيجّية املوارد الب�رصيّة على تر�سيخ اأف�سل  هذا وتركز 

لدى  املتبعة  الوظيفية  املمار�سات  يف  الدولّية  املمار�سات 

مهني  عمل  منوذج  املمار�سات  هذه  توفِّر  الرقابية.  اجلهات 

ل م�سدر ميزة تفا�سلّية. وبالإ�سافة اإىل ذلك،  وفاعل يُ�سكِّ

اخلدمات  �سناعة  يف  للمكافاآت  املقارن  القيا�ص  ي�سمح 

ت�سمن  ونرّية  اإ�سرتاتيجّية  تعوي�ص  خطة  باإيجاد  املالّية 

وا�ستبقائها.  املنا�سبة  واملواهب  املهارات  اجتذاب 

)ب( تطوير �ملهار�ت

تُبدي اجلهات الرقابية التزاماً حيال تعزيز الحرتاف املهني يف 

و�سط �سناعة اخلدمات املالّية وتوفري اأدوات الدعم وامل�ساعدة 

من اأجل تطوير مهارات اخلدمات املالّية يف قطر. ُيكن للجهات 

الرقابية التعبري بو�سوح عن معايري الحرتاف واملهارات الفنّية 

من خالل اتباع اأنظمة تدريب وتطوير املهارات حُتّفز على الإجناز 

التوجيهّية  اخلطوط  هذه  توفِّر  املعايري.  على  بو�سوح  د  وتوؤكِّ

امل�ستندة اإىل اأف�سل املعايري الدولّية لل�رصكات والعاملني لديها 

اإطار عمل يرتقي مب�ستوى املهارات يف القطاع ويُ�ساعد على 

ولدى  اأف�سل.  ب�سكٍل  العمالء  وتلبية حاجات  النجاح  حتقيق 

توّفر  على  احلر�ص  يجب  العمل،  اأطر  من  النوع  هذا  معاينة 

التدريب واملوارد التنموية املنا�سبة يف الدولة. ومن خالل اعتماد 

الإطار الطويل الأجل، ت�سعى اخلّطة الإ�سرتاتيجّية اإىل ر�سد 

التدريب على  امل�ستقبلّية يف  الدولة  ا�ستيفاء حاجات  �سبل 

اخلدمات املالّية من خالل مركز التدريب على اخلدمات املالّية. 

تكمن قدرة اأي منظمة يف حتقيق اأهدافها وتطبيق التغيري 

�سوف  بالعمل.  والتزامهم  وخربتهم  املوظفني  مهارات  يف 

قطر  روؤية  يف  مهماً  دوراً  املالّية  اخلدمات  �سناعة  توؤدي 

القت�ساد  تنويع  على  امل�ساعدة  خالل  من   2030 الوطنّية 

ودعم النمو القت�سادي وتوفري ال�ستقرار املايل. ترتبط هذه 

العاملني  املاهرين  املوظفني  الأ�سا�سّية مبهارات  امل�ساهمات 

ال�سناعة  ويف  املالّية  اخلدمات  تنظيم  هيئات  �سمن 

ككل. الإجمالّية 

يف  التدريب  اأجل  من  واملوارد  اجلهود  بذل  من  بّد  ل  وعليه، 

على  خا�ص  ب�سكٍل  الرتكيز  مع  وتطويرها  الرقابية  اجلهات 

تدريب املواطنني القطريني وتثقيفهم و مهاراتهم ودعمهم. 

تهدف اخلطة الإ�سرتاتيجية اإىل دعم بناء راأ�ص املال الب�رصي 

من خالل املبادرات التالية: 

)�أ( و�شع �شيا�شات �لجتذ�ب و�ل�شتبقاء و�لتطوير

من اأجل دعم عملّية تطبيق اأف�سل املمار�سات التنظيمّية 

اأن  ال�رصوري  من  التنظيمي،  الإ�سالح  على  والتحفيز 

ي�ستمر كّل من م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق 

املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال يف اجتذاب اأف�سل 

وا�ستبقائها.  وتنميتها  املهارات 

عمل  اإطار  تطبيق  على  الإ�سرتاتيجّية  اخلّطة  ترّكز 

مقاربة  ذلك  يف  مبا  الب�رصيّة  املوارد  مهارات  حول  م�سرتك 

امل�سار  وتخطيط  واملهارات  التوظيف  حيال  م�سرتكة 

اأن  ُيكن  هذا،  امل�سرتك  العمل  اإطار  وبا�ستخدام   .
ّ
املهني

ومواءمة  توحيد  اأجل  فاعلة من  ب�سورة  ذلك  توظيف  يتم 

اجلهات  عرب  م�سرتكة  تنظيمّية  مهارات  وتطوير  التدريب 

اجلهات  بني  والتنقل  الإعارات  وت�سهيل  الثالث  الرقابية 

اإ�سافّية. اأداة  باعتبارها  الرقابية 

)ج( متتني �ل�شيا�شات بهدف تعزيز �لتقطري 

اإ�سفاء  على  وقدرتها  الرقابية  اجلهات  ا�ستدامة  ترتكز 

قيمة دائمة للدولة على توفري فر�ص التعليم وال�ستخدام 

وت�ستند  القطريني.  للمواطنني  امل�سافة  القيمة  ذات 

من  امل�ستوى  رفيع  توطني  اإىل  الب�رصيّة  املوارد  اإ�سرتاتيجّية 

اأبرز  مع  حوار  وفتح  التوطني  اأعمال  جدول  تعزيز  خالل 

والفر�ص  الأهداف  معاجلة  بهدف  املعنيني  ال�ساأن  اأ�سحاب 

خالل  من  الرقابية  اجلهات  وت�ستطيع  بينهم.  امل�سرتكة 

طريق  عن  التطوير  وفر�ص  املوارد  تت�سارك  باأن  التعاون 

الإعارة واملداورة الوظيفّية ورعاية التعليم. 

�لهدف �ل�شرت�تيجي �ل�شاد�ص:

تطوير ر�أ�ص �ملال �لب�رشي

�شوف توؤدي �شناعة �خلدمات 

�ملالّية دور�ً مهماً يف روؤية قطر 

�لوطنّية 2030 من خلل �مل�شاعدة 

على تنويع �لقت�شاد ودعم �لنمو 

�لقت�شادي وتوفري �ل�شتقر�ر �ملايل.

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لأ�شا�شّية
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�لهدف �لإ�شرت�تيجي �لثاين: تو�شيع �لإ�رش�ف �لحرت�زي �لكّلي �لهدف �لإ�شرت�تيجّي �لأوّل: تعزيز �لتنظيم

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

III التوفيق بني اإطار العمل التنظيمي اخلا�ص بامل�سارف ومبادئ بازل الأ�سا�سّية ومعايري بازل  •
بناء اإطار عمل فاعل من اأجل تقييم وتنظيم امل�سارف املحلّية املهّمة   •

تاأمني التنظيم والإ�رصاف بحيث ياأخذ يف العتبار املخاطر الناجمة عن الن�ساط   •
امل�رصيف القائم يف الظّل  

تعزيز التنظيم املبني على املخاطر من خالل اإعداد �سجل لتقييم وترقيم املخاطر وربط   •
العمل الإ�رصايف بنتائج التقييم والرتقيم.  

IFRS  احلر�ص على التوفيق بني معايري التبليغ الحرتازي ومتطّلبات بازل ومعايري املحا�سبة الدولّية  •

)�أ( تعزيز �إطار �لعمل 

�لإ�رش�يف �ملبني على 

�ملخاطر و�ملخ�ش�ص 

للم�شارف

و�سع اآلّية فعالة ت�سمح بنقل الرتخي�ص ل�رصكات التاأمني من وزارة الأعمال والتجارة اإىل  	•
م�رصف قطر املركزي.  

و�سع اأنظمة التاأمني مل�رصف قطر املركزي بحيث تكون متما�سيًة مع املعايري الدولّية 	•
و�سع اإطار عمل فاعل ومتناغم يُعنى بالرتخي�ص ل�رصكات التاأمني والإ�رصاف عليها 	•

)ب( �إقامة �إطار �لعمل 

�لرقابي ل�رشكات �لتاأمني 

�خلا�شعة لتنظيم 

م�رشف قطر �ملركزي

تعزيز الآلّيات امل�ستخدمة من اأجل حتديد ور�سد خماطر عدم امتثال امل�ساركني يف 	•
ال�سوق ومعاجلتها  

اإعادة تركيز القواعد وال�سيا�سات القائمة على مقاربة مبنّية على املخاطر  	•
معاجلة م�سائل المتثال على اأ�سا�ص يغطي القطاع كامالً 	•

التعزيز لتنويع املنتجات واخلدمات املالّية يف قطر 	•

)ج( تعزيز �ملقاربة �ملبنّية 

على �ملخاطر من �أجل 

تنظيم �أ�شو�ق ر�أ�ص �ملال

تعزيز معيار منح الرتاخي�ص للموؤ�س�سات املالّية الإ�سالمّية مبا يتما�سى  	•
مع معايري ال�رصيعة  

تدعيم معايري احلوكمة املوؤ�س�سّية ودور جمل�ص ال�رصيعة ومتطّلبات �سري الأعمال اخلا�سة  	•
باملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  

تعزيز املعايري الحرتازيّة واإعداد التقارير ب�ساأن كفاية راأ�ص املال واملالءة وال�سيولة 	•
تطوير اإطار عمل ت�سفية املوؤ�س�سات املالّية  	•

)د( تعزيز �إطار �لعمل 

�لتنظيمي �خلا�ص 

بالتمويل �لإ�شلمي

تناغم وحتديث اخلطوط التوجيهّية اخلا�سة مب�رصف قطر املركزي وهيئة تنظيم مركز  	•
قطر للمال وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية.   

- تو�سيع نطاق تغطية معايري احلوكمة املوؤ�س�سية بحيث ت�سمل جميع املوؤ�س�سات املالّية  

- اعتماد اإطار عمل مف�سل يف احلوكمة املوؤ�س�سية من خالل البناء على املقاربة   

املعتمدة من م�رصف قطر املركزي.  

)ه( توحيد معايري 

�حلوكمة �ملوؤ�ش�شية 

�خلا�شة بامل�شارف 

و�ملوؤ�ش�شات �ملالّية

تعزيز تنفيذ القواعد املتعّلقة بالإف�ساح عن املنتج واملخاطر ذات ال�سلة 	•
و�سع معايري متنامية ترعى ممار�سات الإف�ساح ل �سّيما ما يخ�ّص نواحي 	•

التقييم واملخاطر  

مراجعة ممار�سات الإف�ساح عن املعلومات املتعّلقة بال�رصكات والتي يح�سل 	•
عليها املدققون اخلارجّيون  

)و( تعزيز ممار�شات 

�لإف�شاح يف �ملوؤ�ش�شات 

�ملالّية وجهات �لإ�شد�ر 

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

و�سع اإطار عمل تنظيمي على م�ستوى اجلهات الرقابية الثالث من اأجل دعم عمل جلنة   •
ال�ستقرار املايل ورقابة املخاطر   

حتديد نظام عمل جلنة ال�ستقرار املايل ورقابة املخاطر وم�سوؤولّياتها بح�سب ما جاء يف قانون   •
م�رصف قطر املركزي اجلديد  

)�أ( �لرتكيز على عمل 

جلنة �ل�شتقر�ر �ملايل 

ورقابة �ملخاطر 

بناء اإطار عمل احرتازي كّلي خا�ص بقطر يُعنى بتحديد املخاطر الأ�سا�سّية املت�سلة  	•
بالجتاهات الدوريّة والتطّورات البنيويّة  

و�سع اإطار عمل متفق عليه من اأجل تقييم املخاطر النظامية وي�ستويف �رصوط الو�سوح  	•
والت�ساق والالخطّية  

ت�سميم هيكلّية فّعالة وموؤاتية لإحالة التقارير اإىل جلنة ال�ستقرار املايل ورقابة املخاطر.  	•

)ب( تعزيز �إطار �لعمل من 

�أجل حتديد ور�شد م�شادر 

�ملخاطر �لنظامية

حتديد اأبرز اأدوات ال�سيا�سات والتي ُيكن للجنة ال�ستقرار املايل ورقابة املخاطر اأن  	•
ت�ستخدمها من اأجل التخفيف من املخاطر يف املوؤ�س�سات املالّية وعلى �سعيد هيكلّيات   

ال�سوق و�سلوك امل�ستهلك وامل�ستثمر  

و�سع اآلّيات تُ�ساعد على ا�ستخدام الأدوات املتاحة اأو اجلديدة ب�سورة �رصيعة وبح�سب ما  	•
تقت�سيه احلال ملعاجلة املخاطر النظامية  

)ج( بناء تو�فق حول 

�أدو�ت �ل�شيا�شة 

�لحرت�زيّة �لكلّية و�لتي 

ت�شتطيع �لتلطيف من 

�ملخاطر �لنظامية

اإجراء البحوث من اأجل ر�سد الجتاهات املهّمة والق�سايا النا�سئة واملخاطر املت�سلة بها 	•
اتخاذ اإجراءات تدقيق دوريّة على نطاق القطاع وعملّيات تقييم ذاتي وا�ستطالعات  	•

تدعم اجلهات الرقابية وامل�ساركني يف ال�سوق من اأجل فهم ق�سايا المتثال على  

نطاق القطاع عامة  

بدء عملّية اإعداد تقارير �سنويّة ب�ساأن النتائج الأ�سا�سّية ور�سد تلك املجالت التي  	•
�ست�سكل حمور تركيز يف الق�سايا التنظيمّية  

توفري معلومات عامة وموؤاتية حيال خلفّية الكيانات والأفراد املرخ�ص لهم لدعم  	•
امل�ستثمرين يف عملّية اتخاذ قرارات نرّية  

)د( �إجر�ء �لدر��شات 

وجمع �ملعلومات 

و�لإح�شاء�ت حول 

�لأ�شو�ق �ملالّية و�إ�شد�ر 

�لتقارير ذ�ت �ل�شلة

تعزيز عملّية التقييم الئتماين يف مركز قطر للمعلومات الئتمانّية 	•
مراجعة العملّيات والإجراءات املتبعة يف مركز قطر للمعلومات الئتمانّية واملتما�سية  	•

مع قانون م�رصف قطر املركزي اجلديد  

)ه( تعزيز دور مركز قطر 

للمعلومات �لئتمانّية
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�لهدف �لإ�شرت�تيجي �لثالث: تعزيز بنية �لأ�شو�ق �لتحتّية

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

اإجراء تقييم ذاتي لنظام املدفوعات الوطني القائم ومقارنته باملعايري الدولّية وباأف�سل   •
املمار�سات من اأجل قيام اأنظمة مدفوعات ذات قيمة عالية  

و�سع ا�سرتاتيجّية لتعزيز الفعالّية والبتكار يف نظام الدفع بالتجزئة  •
 CPSS تقييم مدى امتثال قطر ملبادئ البنك الدويل وجلنة اأنظمة املدفوعات والت�سويات  •

لناحية التعاطي مع التحويالت الدولّية.  

تقييم وظائف املقا�سة والت�سويات ومهام خمازن الإيداع القائمة حالياً يف قطر ومقارنتها   •
مبعايري جلنة بازل لأنظمة املدفوعات والت�سويات وبتطلعات قطر اإىل تطوير بنية حتتّية مالّية   

على م�ستوى عاملي.  

�سيعمل م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية وبور�سة قطر معاً من اأجل اإن�ساء   •
مركز اإيداع لالأوراق املالية مدّعم.   

)�أ( تدعيم �ملرونة 

و�ل�شلمة و�لفعالية يف 

نظام �ملدفوعات و�ملقا�شة 

و�لت�شويات مبا يتما�شى 

مع مبادئ جلنة �أنظمة 

�ملدفوعات و�لت�شويات 

CPSS و�ملنظمة �لدولّية 
 IOSCO لهيئات �شوق �ملال

لناحية مبادئ بنية �ل�شوق 

�ملايل �لتحتّية.

ت�سميم متطّلبات عمل ح�سيفة ل�رصكات مركز قطر للمال املتوقع دخولها اىل نظام  	•
املدفوعات  

تو�سيع نطاق مذكرة التفاهم القائمة بني اجلهات الرقابية الثالث بحيث ت�سمل الإ�رصاف  	•
على جميع نواحي نظام املدفوعات والت�سويات  

يتخذ م�رصف قطر املركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال اخلطوات يف ما يلي: 	•
- تقييم جهوزيّة البنوك التابعة ملركز قطر للمال الت�سغيلّية وحتديد الثغرات   

- حتديد معايري الدخول ومتطّلبات العمل اخلا�سة ل�رصكات مركز قطر للمال املتوقع   

دخولها اىل نظام املدفوعات  

- و�سع اتفاق حول الدخول اإىل ح�ساب املقا�سة واأنظمة املدفوعات للبنوك التابعة   

ملركز قطر للمال  

تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية بالتن�سيق يف ما  	•
بينهما حتقيقاً للهدف الأ�سا�سي اأعاله.  

)ب( و�شع �خلطوط 

�لتوجيهّية �لتي ترعى 

م�شاركة �لبنوك �لتابعة 

ملركز قطر للمال يف �أنظمة 

�ملدفوعات و�ملقا�شة 

و�لت�شويات و�لأمانة

دعم جهود وزارة املالية يف �سبيل اإعداد اإ�سرتاتيجّية لإدارة الدين 	•
تعزيز ال�سفافية من خالل اإقامة رزنامة اإ�سدار مطلع كّل �سنة 	•

توخي ال�سفافية ب�ساأن نتائج املزاد وامل�ساركة فيه 	•
بناء منحنى عائدات احلكومة من خالل اإ�سدار �سندات حكومّية منتظمة ملّدة طويلة 	•

)ج( �إن�شاء �شوق

�لدين �لعام 

ل على ال�رصكات القطريّة اإ�سدار �سكوك دين لل�رصكات و�سع �سيا�سات تُ�سهِّ 	•
ع على تطوير �سوق ال�سندات التجاريّة و�سناديق �سوق املال و�سع �سيا�سات تُ�سجِّ 	•

تعزيز منو وكالت الت�سنيف الئتماين املحلية من خالل و�سع اإطار عمل تنظيمي  	•
لرتخي�سها والإ�رصاف عليها  

)د( تطوير �شوق �لدين 

�خلا�ص باملوؤ�ش�شات

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

و�سع اآلّيات للك�سف املن�سف وال�سفاف عن الأ�سعار  •
حتديد عملّية الت�سجيل وتو�سيع نطاق اأ�ساليب الطرح الأويّل  •

تو�سيع قاعدة امل�ساركة يف ال�سوق الثانوية من خالل اإ�رصاك امل�ستثمرين من ال�رصكات على   •
املدى البعيد )�رصكات التاأمني، �سناديق التقاعد وال�سناديق امل�سرتكة(  

)ه( ت�شميم �شيا�شات 

ع م�شاركة  تو�شِّ

�مل�شتثمر يف �لأ�شو�ق 

�لرئي�شية و�لثانويّة 

و�سع الأنظمة واملقاربة الإ�رصافّية والقواعد اخلا�سة بنظام حماية الإيداع والتي ن�ّص  	•
عليها قانون م�رصف قطر املركزي اجلديد بحيث متتثل لأحكام اأف�سل املمار�سات الدولّية  

تطوير اآلّية مبنّية على املخاطر من اأجل حتديد الأق�ساط وا�ستخدامها يف مرحلٍة لحقة 	•
الرتويج لل�سفافية وتوعية امل�ستهلك وتاأمني الفر�ص املت�ساوية للم�ساركني يف خّطة  	•

التاأمني على الودائع  

تطوير اإطار عمل للتاأمني الإ�سالمي على الودائع )التكافل( مبا يتما�سى 	•
مع مبادئ ال�رصيعة  

)و( ت�شميم نظام حماية 

�لإيد�ع وتطبيقه يف قطر

التوافق على تعريف موّحد للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم عرب 	•
املوؤ�س�سات املالّية  

خف�ص العقبات اأمام الإقرا�ص امل�رصيف ودخول املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم  	•
اإىل �سوق راأ�ص املال ال�ستثماري  

دعم بنك قطر للتنمية يف و�سع خّطة عمل لتعزيز منو قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية  	•
واملتو�سطة احلجم  

)�ص( تطوير �ل�شيا�شات 

�لتي تروّج لتمويل 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة �حلجم
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�لهدف �لإ�شرت�تيجي �خلام�ص: تعزيز �لتعاون �لتنظيمي �لهدف �ل�شرت�تيجي �لر�بع: حماية �مل�شتهلكني و�مل�شتثمرين

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

اإعداد الأنظمة اخلا�سة باملوؤ�س�سات املالّية واملت�سلة بحماية امل�ستهلك  •
و�سع �سيا�سات داخلّية متنا�سقة يف م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة   •
تنظيم مركز قطر للمال تُعالج �سكاوى العمالء واإجراءات الت�سعيد للو�ساطة ب�ساأن ال�سكاوى  

اإقامة مبادرات لتثقيف امل�ستهلكني واإ�سدار معلومات خا�سة بهم  •
بناء اآلّية متناغمة لف�ص النزاعات تخ�ص امل�ستهلك يف القطاع املايل يف قطر  •

)�أ( تطوير �ملتطّلبات 

و�ملعايري �ملت�شلة 

بحماية �مل�شتهلك 

و�آلّيات ف�ّص �لنز�عات

حتديد نطاق تنظيم اخلدمات املالّية يف قطر ور�سد تلك اخلدمات املالّية التي ل يجوز لغري  	•
املوؤ�س�سات املالّية املرخ�ص لها يف قطر اأن توفِّرها  

اتخاذ تدابري اإنفاذ اأكرث �رصامة بحق مقدمي اخلدمات املالّية غري امل�رصّح لهم يف قطر 	•

)ب( معاجلة �لثغر�ت 

�لتنظيمّية �لتي ت�شمح 

ملقدمي �خلدمات �ملالّية 

غري �ملرخ�ص لهم �لعمل 

يف قطر

تعزيز القواعد التي حتمي معلومات العميل وحُتدد الظروف التي يجوز فيها الإف�ساح عن  	•
املعلومات املتاحة لدى املوؤ�س�سات املالّية  

و�سع اأنظمة و�سوابط منا�سبة حلماية علوماتالعميل 	•
اإعداد الأنظمة املت�سلة مبا يلي: 	•

- معيار الرتخي�ص اخلا�ص بخدمات املعلومات الئتمانّية  

- املتطّلبات اخلا�سة ب�سري الأعمال ومتطّلبات اإعداد التقارير ومقت�سيات ال�رصيّة  

وحماية البيانات  

- تبادل املعلومات الئتمانّية بني املوؤ�س�سات املالّية وبني م�رصف قطر املركزي  

واملوؤ�س�سات املالّية  

)ج( �شمان فعالّية 

قانون �ل�رشيّة �مل�رشفّية 

وحماية �ملعلومات 

�لئتمانّية

و�سع برامج لتعزيز اهتمام ووعي الراأي العام وتثقيفه ب�ساأن اأ�سواق الأوراق املالّية يف  	•
ق�سايا على غرار:  

- النظام املايل القطري والعاملي والتوا�سل بينهما  

- متطّلبات راأ�سمالّية ومعايري احرتازيّة تخ�ص املتعاملني يف ال�ستثمارات  

- منتجات مالّية، ان�سباط/ثقافة ال�ستثمار وتخطيط مايل  

- �سري الأعمال، ابتكار املنتجات واخلدمات، واإدارة املخاطر وثقافة المتثال  

اإدارة ت�سارب امل�سالح و�سوؤون احلوكمة املوؤ�س�سّية 	•

)د( �تخاذ خطو�ت من 

�أجل تعزيز �لوعي �لعام 

حيال �أ�شو�ق ر�أ�ص �ملال 

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

تعزيز التعاون بني م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر   •
للمال لناحية معاجلة جمالت التداخل والثغرات القائمة يف اإطار العمل التنظيمي  

تعزيز التعاون التنظيمي وتو�سيع نطاقه من خالل اأن�سطة جلنة امل�رصفني  •
اإقامة اآلّيات لعقد حلقات تداول منتظم وت�سارك املعلومات بني اجلهات الرقابية الثالث يف   •

جمالت الهتمام امل�سرتك  

و�سع احلد الأدنى من املعايري لتبادل املعلومات بني اجلهات الرقابية الثالث  •

)�أ( بناء تعاون �أكرب وتبادل 

للمعلومات بني �جلهات 

�لرقابية �لثلث 

و�سع جمموعة من املوؤ�رصات املوحدة ب�ساأن رفع املوؤ�س�سات التقارير اإىل اجلهة الرقابية  	•
املعنية بها  

التوفيق بني الأنظمة املتبعة يف كّل من اجلهات الرقابية الثالث واأف�سل 	•
املمار�سات الدولّية  

احلر�ص على امتثال الأنظمة املتعّلقة مبكافحة غ�سل الأموال/متويل الإرهاب مع  	•
متطلبات قانون م�رصف قطر املركزي اجلديد ومتابعة المتثال ملعايري جمموعة العمل   

املايل )الفاتف(  

)ب( �لتوفيق بني �أنظمة 

�جلهات �لرقابية �لثلث 

و�ملعايري �لدولّية

و�سع �سيا�سات تنفيذ متما�سكة و�سفافة بني اجلهات الرقابية الثالث 	•
اإقامة جمموعة عمل بني اجلهات الرقابية الثالث من اأجل تبادل املعلومات والتعاون 	•

ب�ساأن م�سائل التنفيذ  

)ج( بناء مقاربة 

متما�شكة و�شاملة حيال 

تنفيذ �ل�شيا�شات بني 

�جلهات �لرقابية �لثلث

ق م�رصف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال  يُن�سِّ 	•
ويعّزز م�ساركة قطر يف اأن�سطة جمل�ص التعاون اخلليجي التنظيمّية   

دعم اجلهود التي تبذلها اأمانة �رصّ جمل�ص التعاون اخلليجي يف �سبيل اإر�ساء التناغم بني  	•
التعليمات ال�سائدة يف املنطقة يف جمال الإ�رصاف والرقابة على البنوك و�سوق راأ�ص املال   

)د( تعزيز �لتعاون �شمن 

دول جمل�ص �لتعاون 

�خلليجي حول ق�شايا 

مت�شلة بالقطاع �مل�رشيف 

و�لتاأمني و�أ�شو�ق ر�أ�ص �ملال

يتعاون م�رصف قطر املركزي مع هيئة قطر لالأ�سواق املالّية وهيئة تنظيم مركز قطر  	•
للمال بهدف حتديد جمالت التعاون مع جلنة بازل والهيئة الدولية للم�رصفني على   

التاأمني )IAIS( واملنظمة الدولّية لهيئات �سوق املال IOSCO ناهيك عن اأن�سطة جمل�ص   

ال�ستقرار املايل.  

حتر�ص اجلهات الرقابية الثالث على توفري ردود من�ّسقة اإىل خمتلف الهيئات الدولّية 	•
تن�ّسق اجلهات الرقابية الثالث جهودها من اأجل دعم جمل�ص  اخلدمات املالية 	•

 AAOIFI  وهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )IFSB( ال�سالمية  

وغريها من املنظمات املالّية الإ�سالمّية.   

)ه( تعزيز م�شاركة �جلهات 

�لرقابية �لقطرية يف عمل 

جلنة بازل وجمعّية م�رشيف 

 )IAIS( لتاأمني �لدولّية�

و�ملنظمة �لدولّية لهيئات 

.)IOSCO( شوق �ملال�
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�إن �أهّم ما ت�شّمه �أي موؤ�ش�شة هو �لعاملني فيها. ويف �إطار �شعي قطر 

�إىل �أن ت�شبح �قت�شاد�ّ يرتكز على �ملعرفة، يعترب تطوير �لر�أ�شمال 

�لب�رشي �أحد �لركائز �لأربع يف روؤية قطر �لوطنية 2030

�لهدف �لإ�شرت�تيجي �ل�شاد�ص: تطوير ر�أ�ص �ملال �لب�رشي

نقاط �لعمل �لأهد�ف �لأ�شا�شّية

و�سع اإطار عمل خا�ص باملهارات للوظائف املتاحة يف كّل من اجلهات الرقابية الثالث  •
الربط بني اآليات املوارد الب�رصيّة احل�سا�سة واإطار عمل املهارات )التوظيف، واإدارة الأداء واملكافاآت(  •

و�سع خّطة للم�سارات املهنية يف كّل من اجلهات الرقابية الثالث وتوثيقها وتعميمها  •
اإر�ساء التناغم بني برامج التدريب والتطوير وت�سارك خطط التدريب ال�سنويّة والتعاون ب�ساأنها  •

و�سع برنامج تدريب م�سرتك من اأجل العمل على بناء جمموعة م�سرتكة من املهارات   •
الأ�سا�سّية  

قيا�ص م�ستوى التعوي�سات يف اجلهات الرقابية بح�سب معايري ال�سوق من اأجل �سمان اأنظمة   •
تعوي�ص تناف�سّية )منف�سلة(  

)�أ( و�شع �ل�شيا�شات 

�شمن �جلهات �لرقابية 

من �أجل ��شتقطاب 

�ملو�رد �لب�رشيّة 

و��شتبقائها وتطويرها 

و�سع نظام للتدريب والكفاءة يُبنيِّ احلّد الأدنى من املهارات ومتطّلبات املعرفة املطلوبة  	•
من املوظفني يف اأدوار حمددة  

و�سع ال�سيا�سات واخلطوط التوجيهّية خا�سة باحلوافز لل�رصكات لال�ستثمار يف تدريب  	•
وتطوير املوظفني )الأهداف واملتطّلبات واملعايري الدنيا(  

و�سع خّطة عمل من اأجل اإن�ساء معهد تدريب مركزي ي�ستويف احلاجات التدريبية  	•
للجهات الرقابية وال�رصكات يف امل�ستقبل.  

)ب( تعزيز �ملهار�ت يف 

�لأ�شو�ق �ملالّية

اإن�ساء جمموعة من مكّونات القطاع )تكون موؤلفة من اجلهات الرقابية وال�رصكات  	•
اخلا�سعة للرقابة( من اأجل ر�سد احتياجات التدريب وتن�سيق ن�ساطات التدريب التي تقوم   

بها ال�رصكات وتعزيز التقطري.  

و�سع برنامج اإعارة املوظفني بني اجلهات الرقابية من اأجل  قدرات تطوير املواطنني القطريني  	•
ور�سد فر�ص العمل لهم  

توفري املعلومات لوزارة العمل حول ال�سبيل اإىل حت�سني وتعزيز التقطري يف قطاع اخلدمات  	•
املالّية   

و�سع برامج مركزة للمهارات يف اخلدمات املالّية موجهة اإىل املواطنني القطريني، مثل  	•
برنامج ما بعد التخرج متوفر من خالل معهد التدريب  

)ج( تعزيز �ل�شيا�شات 

بهدف زيادة �لتقطري يف 

�لقطاع �ملايل


