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تـنــــظـــــيـــــم 
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يكمــن التنظيــم املــايل يف اإلرشاف على األســواق واملؤسســات املاليــة وتنظيمها، 
ووضــع السياســات والقواعــد الراميــة إىل تحقيــق األهداف الرقابية.  

وتفــرض جهــات الرقابــة املاليــة عــادًة على املؤسســات املاليــة عدداً من الرشوط أهّمها 
تطبيــق القواعــد واملتطلبــات واإلرشــادات الالزمــة، حفاظاً علــى نزاهة النظام املايل.

–
مايــكل ج. راين
الرئيــس التنفيذي

نســعى يف هيئــة التنظيــم إىل 
املحافظــة علــى الثقة العامة 

يف النظــام املــايل القطري 
واالضطــاع بدور قيادي 
يز اســتقرار  يف حماية وتعز

النظــام وحماية مســتهليك 
الخدمــات املالية.”

يــف التنظيم املايل تعر



من نحن

إنشــاء مركز قطر للمال
إّن مركــز قطــر للمــال هــو مركــز للمال واألعمــال يعمل داخل قطر 
وقد أّسســته الحكومة القطرية يف العام 2005 بهدف اســتقطاب 

الــرشكات العامليــة للعمــل يف الدولــة وتنميــة وتطويــر االقتصاد القطري 
واملســاهمة يف إنشــاء مجتمــع يرتكــز علــى املعرفة. أمــا هيئة التنظيم 

بمركــز قطــر للمــال فتضطلــع بــدور مهم يف بناء االقتصاد وترســيخ 
الثقافــة الرقابيــة يف قطــر، بصفتهــا الجهــة الرقابيــة املوكلــة تنظيم أعمال 

البنــوك، ورشكات التأمــن وإدارة األصــول، وغريهــا من الخدمات 
املاليــة املــّرح لهــا بمزاولــة األعمــال يف مركــز قطر للمال أو منه.  

خــراء يف التنظيم املايل
ية، أما القطاعات  تشــمل هيئــة التنظيــم عــدداً مــن الدوائر واألقســام اإلدار

الرئيســية املعنيــة بتحقيــق األهــداف الرقابيــة فهي قطاعات اإلرشاف 
والتريــح، والتحليــل املــايل، والسياســات والترشيعات والتنفيذ.

املنهــج القائــم على املخاطر
تعتمــد هيئــة التنظيــم املنهــج القائــم علــى املخاطر واملبين على طبيعة أنشــطة 

الــرشكات املاليــة وحجمهــا وتعقيدهــا، مع تحديد نطاق، ووترية، ومســتوى 
اإلرشاف. وتتنــّوع املهــام الرقابيــة بــن العمــل املكتــي والتواصل املنتظم مع 

يــارات امليدانيــة الهادفــة إىل تقييم املخاطر.  اإلدارة العليــا للــرشكات، والز



اســراتيجية مشــركة للتنظيم املايل
أُطلقــت الخطــة االســراتيجية الثانيــة لتنظيــم القطــاع املايل 2017 – 2022 يف 

العــام 2017، وهــي تقــّدم  للجهــات الرقابيــة الثــالث املعنيــة بتنظيم القطاع 
املــايل، وهــي مــرف قطــر املركــزي، وهيئة قطر لألســواق املالية، وهيئة 
تنظيــم مركــز قطــر للمال، رســالة اســراتيجية موّحــدة تكمن يف تقديم 
إطــار عمــل رقــايب يّتســم باملتانة والفعاليــة، ويدعم الرخاء االقتصادي، 

ويحمي االســتقرار املايل، ويتماىش مع أفضل املمارســات الدولية.

االلــزام باملعايــر الدولية والتعاون الدويل
تدعــم دولــة قطــر كافــة املبــادرات الســاعية إىل تطوير املعايــري الوطنية وأفضل 

املمارســات الدوليــة للقطــاع املــايل. وتعمــل هيئــة التنظيــم على االمتثال الدائم إىل 
املبــادئ واملعايــري الصــادرة عــن الجهــات الواضعــة للمعايري املاليــة الدولية بمختلف 

اختصاصاتهــا. وتســعى هيئــة التنظيــم إىل تنظيــم أطــر التعــاون اليت تربطها 
بالجهــات النظــرية مــن خــالل مذكرات التفاهــم الثنائية واملتعددة األطراف.

لجنــة االســتقرار املايل ورقابة املخاطر
نشــأت لجنــة االســتقرار املــايل ورقابــة املخاطــر بموجب املادة )116( من القانون 
يــز التعــاون وتبادل املعلومات ما  رقــم )13( لســنة 2012، وهــي تهــدف إىل تعز
بــن الجهــات الرقابيــة املاليــة الثــالث يف الدولــة. ويتشــكل أعضاء اللجنة من 

نائــب محافــظ مــرف قطــر املركــزي، والرئيس التنفيذي لهيئة قطر لألســواق 
املاليــة، والرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمال. وتتمثل أهداف 

اللجنــة يف توفــري نظــام تحذيــري مبكــر، وتحديــد ومراقبــة وتحليل املخاطر ونقاط 
الضعــف القائمــة يف النظــام املــايل عامــة، واقراح الحلــول املعقولة، باإلضافة 

كــد مــن تنفيــذ تلــك الحلــول ومــن تقييم آثارها بصورة مناســبة. إىل التأ



نشاطنا

يــح للــرشكات واألفراد الراغبن يف مزاولة  تهتــّم هيئــة التنظيــم بمهــام الترص
األنشــطة املنّظمــة يف مركــز قطــر للمــال، وذلــك من خــالل تقييم الطلبات 

املقّدمــة مــن الــرشكات واألفــراد واملوافقــة عليها. ويقــوم فريق عمل التريح 
بإرشــاد املؤسســات املاليــة الراغبــة يف مزاولــة أعمالهــا يف دولة قطر خالل 

عمليــة تقديــم الطلبــات، وذلــك مــع تطبيق إجــراءات العناية الواجبة.

تنتهــج هيئــة التنظيــم آليــة محــّددة لإلرشاف علــى رشكات الخدمات املالية 
املســّجلة يف مركــز قطــر للمــال بحســب قطــاع األعمال، وذلك من خالل فرق 

العمــل املوزّعــة علــى إدارتــن متخصصتــن يف الرقابــة املاليــة، وهما إدارة اإلرشاف على 
البنوك والتأمن، وإدارة اإلرشاف على رشكات إدارة االســتثمار واالستشــارات واألوراق 

ية  ير االحراز املاليــة. وتتعــّدد أدوات اإلرشاف بــن املراجعــات املواضيعيــة، وتقييــم التقار
يارات تقييــم املخاطر امليدانية. الصــادرة عــن الــرشكات وتحليلهــا، إضافــة إىل ز

يق عمــل التحليل االحرازي الكلي،  ومــن فــرق العمــل القائمــة يف هيئــة التنظيــم، فر
يــر الخاصــة بتحديــد وتقييم مخاطر االســتقرار املايل من خالل  الــذي يقــوم بإعــداد التقار
تحليــل آخــر التطــورات واالتجاهــات علــى الصعيــد العاملي واالقليمــي واملحلي، وتعميم 
يــر علــى مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، وكافــة موظفــي هيئة التنظيم. هــذه التقار

يمة املالية مكافحــة الجر
تلــزم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بمكافحة أي نشــاط يمكن أن يشــكّل جريمة 

يــق عمل مكافحة  ماليــة ضمــن نطــاق الــرشكات العاملــة يف مركــز قطــر للمال. ويعمل فر
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى رصد املخاطر الناشــئة عــن الجرائم املالية، ووضع 

األجنــدة املخصصــة لــإرشاف املشــّدد علــى الــرشكات املالية الهــادف إىل املكافحة، وتحديد 
مــدى الــزام الــرشكات بتطبيــق قانــون املكافحــة. ونعمل عن قرب مــع الجهات الرشيكة 

املعنيــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يف الدولة، ومــع مجموعة العمل املايل 
)الفاتــف(، وهــي الجهــة املســؤولة عــن وضع السياســات املطّبقة عامليــاً يف مجال املكافحة، 

وذلــك تحــت إرشاف اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األموال وتمويل اإلرهاب. 

إعداد وتحليل السياســات
تهتــّم إدارة السياســات وإدارة الشــؤون القانونيــة بإعــداد وتحديــث القواعد الرقابية 

املخّصصــة للــرشكات املــّرح لهــا بمزاولــة األعمــال يف مركز قطــر للمال، وذلك وفقاً 
للمعايــري الدوليــة، مــع مراعــاة خصوصيــة البيئــة القطرية وبيئــة مركز قطر للمال. 

وتتنــّوع املهــام الترشيعيــة بــن الدراســات واألبحاث الخاصــة باألنظمة الرقابية 
الدوليــة، وإصــدار الطروحــات للتشــاور العام حول مســوّدات القواعد الجديدة 
املقرحــة أو مقرحــات تحديــث القواعــد القائمــة. وتشــمل القواعد الصادرة عن 

ية  هيئــة التنظيــم تغطيــة املواضيــع الرقابيــة الرئيســية، مثــل األعمال املرفية االحراز
اإلســالمية أو التقليديــة، وأعمــال التأمــن االحرازي، والحوكمة املؤسســية، 
وحمايــة العمــالء واملســتثمرين، ومكافحــة غســل األموال وتمويل اإلرهاب.

نتائــج تنفيذية قوية وشــفافة
تختــّص هيئــة التنظيــم بالتحقيــق يف املخالفــات الرقابيــة املرتكبــة يف مركز قطر 

للمــال مــن قبــل الــرشكات واألفــراد العاملــن يف املركز، وتنفيذ اإلجراءات 
التأديبيــة بحقهــم. وتشــمل العقوبــات التأديبيــة فــرض الغرامات املالية، واملنع 

عــن مزاولــة األعمــال، وســحب التصاريح من الــرشكات أو األفراد املعنين.

حمايــة العميل واملســتثمر
تهــدف هيئــة التنظيــم ضمــن مهامهــا الرقابية األساســية إىل حماية العميل واملســتثمر. 

يز إطــار عملنا املخّصص  يــاً بإصــدار قواعــد جديــدة ترمــي إىل تحديث وتعز وتقــوم دور
لحمايــة العمــالء واملســتثمرين املتعاملــن مــع الــرشكات املّرح لهــا بالعمل يف مركز 

قطــر للمــال، وذلــك حرصــاً مّنــا علــى مواكبة أفضل املمارســات واملعايري الدولية.

برنامــج تســوية منازعات العمالء
تقــّدم هيئــة التنظيــم برنامــج تســوية منازعــات العمــالء وهو عبارة عــن خدمة مجانية 

ومســتقّلة تهدف إىل تحقيق اإلنصاف وتســوية الشــكاوى املقّدمة من العمالء بشــأن 
منتجــات ماليــة تــم رشاؤهــا مــن رشكات مــّرح لها بالعمــل يف مركز قطر للمال.



نظــام حمايــة اإلبالغ عن املخالفات
يهــدف هــذا النظــام إىل إلقــاء الضوء علــى املخالفات الرقابية 
الــيت يمكنهــا الوقــوع يف الــرشكات املرح لهــا بالعمل يف املركز 

والتنّبــه مــن حدوثهــا. وُيطلــب إىل كافــة الرشكات وضع نظام 
مخصــص لإبــالغ عــن املخالفــات املرتكبــة من  الرشكات أو 

ير  األشــخاص املرتبطن بها، ضمن آلية تســمح بإرســال التقار
إىل أحد شــاغلي الوظائف املســتقلة ضمن الرشكة املعنية أو 

إىل هيئــة التنظيــم مبــارشة. ويســمح هــذا النظام بالحفاظ 
ير وحمايتهم. علــى الرسيــة وإغفــال هوية مقّدمــي التقار

تطويــر رأس املال البرشي
يــة بخطة مســتدامة وطويلة األمد  تلــزم الجهــات الرقابيــة القطر

لتطوير الشــباب القطري وإعداد خرباء وقادة املســتقبل من 
املتخصصــن يف القطــاع املــايل. وتنــّص الخطة علــى تطوير الكفاءات 

وإعــداد املحرفــن املؤهلــن الذيــن سيســاهمون يف تطوير القطاع 
املــايل القطــري مســتقباًل، وتحقيق النمــو والتنويع االقتصادي 

يــز االكتفــاء الــذايت يف القطاع املــايل واالقتصاد القطري. وتعز



برنامج املسار
يف مايــو 2017، حصــد برنامــج املســار للتعليــم والتطوير جائزة 

“أفضــل مبــادرة توطــن” خــالل حفــل توزيع جوائز التمّي يف 
يقيــا لالبتكار والنتائج  املــوارد البرشيــة للرشق األوســط وشــمال افر

املحققــة. وقــد اســتحّق برنامج املســار هــذه الحائزة، نتيجة 
تطبيــق مقاربــة شــاملة للتوطــن مع تحقيق نتائج ملموســة.

ويســمح هــذا الربنامــج بقيــادة املوظفن القطرين يف 
تطّورهــم الوظيفــي، بحســب النمط الذي يناســبهم على 

مــدى خمــس مراحــل، يركّز العمــل خاللها على تحديد 
الكفــاءات الالزمــة، وتوفــري التدريب املهــين، وحضور املنتديات، 

وتقديــم التوجيــه واإلرشــاد مــن قبل كبار املوظفن.



مــكان مثايل للعمل
 Great Place“ حــازت هيئــة تنظيــم مركــز قطر للمال على شــهادة

to Work®” أو”مــكان مثــايل للعمــل يف قطــر”، وهي أوىل مؤسســات 
القطــاع العــام الــيت تحصل على هذه الشــهادة. وخلص االســتبيان 

املنّفــذ مــن رشكــة “*Great Place to Work”، يف العــام 2018 
إىل أن نســبة %70 مــن املوظفــن تــرى أّن هيئــة التنظيــم توّفر لهم 

مكانــاً مثاليــاً للعمــل. وترّحــب هيئة التنظيــم بطالب الجامعات 
والخريجــن املهتمــن يف اكتشــاف فــرص العمــل يف املجال املايل 

يبات لطالب املال  يبهم. وتســنح هــذه التدر خــالل فــرات تدر
واألعمــال فرصــة الحصــول علــى وظائف يف قطــاع الرقابة املالية.

*وتجدر اإلشــارة إىل أّن رشكة “Great Place to Work” هي رشكة 
أبحــاث عامليــة متخصصــة يف بنــاء الثقة املؤسســية والزام املوظفن.

بنــاء إرث رقايب
يكمــن هدفنــا األســايس يف بنــاء إرث مــن التنظيــم املايل واملختّصن 
يف الرقابــة املاليــة لدولــة قطــر. ويدعــم هذا االلــزام عالقاتنا القائمة 
مــع مختلــف الجهــات الرقابيــة املحلية والدولية، ومع املؤسســات 

العاملــة يف القطــاع، والجهــات الحكوميــة، ومبادرات التعاون 
كــز التعليــم والتطوير املعروفة. الناجحــة مــع املعاهــد التعليميــة ومرا



برنامــج املســؤولية املجتمعية: “مبادرة” 

إنشــاء بيئــة تنظيميــة للخدمــات املالية تتمتع 
بمســتوى عاملي وتســاهم يف تحقيق الرفاه

 االقتصــادي والبيــي واالجتماعــي لدولة قطر وشــعبها”.

– رســالة برنامــج املســؤولية املجتمعيــة لهيئــة تنظيــم مركــز قطر للمال

يف مــارس 2018، أطلقــت هيئــة التنظيــم برنامــج املســؤولية املجتمعية 
“مبــادرة” وحــازت علــى جائــزة القيادة املســؤولة يف املعرض الثاين 

للمســؤولية املجتمعيــة الــذي اســتضافته جامعــة قطــر، تقديراً للخطط 
والــرشاكات االســراتيجية الــيت يقّدمها برنامج “مبادرة”.

ويضــّم الربنامــج ثالثــة عنــارص هي تطوير التواصــل االجتماعي الفعال، 
كــة الفعالــة مــع املجتمــع القطري، واملســاهمة يف التنمية املســتدامة. والرشا

ويهــّم هيئــة التنظيــم نــرش التوعيــة حول برنامج “مبــادرة” وهيئة التنظيم 
يز  وقطــاع املــال يف قطــر عامــة، وذلــك من خالل توســيع نطــاق الربنامج وتعز

العالقــات االســراتيجية مع املؤسســات الصغــرية والكبرية الحجم. 



يــد مــن املعلومــات حــول هيئة تنظيــم مركز قطر للمال،  للمز
www.qfcra.com :يــارة موقعنا االلكروين يرجــى ز

+974 4495 6888

+974 4495 6868
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