
بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر  الشيخ عبدهللا سعادة
احتياطياتنا تكفينا للتعايش مع الحصار «: لوسيل»المركزي لـ

 إلى أجل غير مسمى
 

 
  أجرى الحوار : أحمد فضلي

 

فيما  تواصل التحقيقات« لوسيل»محافظ مصرف قطر المركزي لـأكد سعادة الشيخ عبدهللا بن سعود آل ثاني 

يتعلق بمحاوالت دول الحصار التالعب بالعملة الوطنية والسندات السيادية، مشيرا إلى أن تلك التحقيقات تتم 

بالتعاون مع النيابة العامة واألجهزة األمنية المختصة، مشددا على أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات فور 

 النتهاء منها.ا

إلى سعادته عن آليات الدفاع عن العملة الوطنية « لوسيل»وتحدث في إجابته عن أسئلة توجهت بها 

 واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل مصرف قطر المركزي لمواجهة الحصار على دولة قطر.

لى قطرية وقدرة الدولة عوأوضح في إجابته عن أسئلة عن واقع القطاع المصرفي في الدولة، متانة البنوك ال

 التعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى، منوها إلى ما يتمتع به االقتصاد القطري من عوامل قوة ومرونة.

إلى عملية اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، إلى جانب « لوسيل»كما أشار سعادته لـ

تطويره وعن إصدار السندات والصكوك وأذونات حديثه عن شبكة المعلومات في القطاع المصرفي وسبل 

بداية من العام الجاري إلى جانب  9الخزينة لهذا العام والعام الماضي. وتطرق سعادته إلى تطبيق المعيار 

 في حال إصداره وتطبيقه. 4استعدادات البنوك لمعيار بازل 

تعلق بالقطاع المصرفي والمالي إلى التنسيق مع وزارة المالية حول ما ي« لوسيل»ونوه ضمن حديثه لـ

وإصدارات الدين العام، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والجمارك القطرية لتذليل العقبات أمام 

 جنبية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:استيراد العمالت األ

 

المصرفي في قطر القطاع المصرفي رؤية عامة لو تقدم لنا سعادة الشيخ قراءة عن واقع القطاع المالي و -

 بنهاية العام الماضي؟

بنكاً منها سبعة فروع لبنوك أجنبية بلغ إجمالي موجوداتها  81يعمل تحت إشراف المصرف المركزي عدد 

مليار لاير في نهاية العام  8738.3بالمقارنة مع نحو  7183مليار لاير في نهاية العام الماضي  8737.9نحو 

مليار لاير في نهاية  8.8.1، وحقوق ملكية نحو %1مليار لاير، نسبتها  817.7وبزيادة بنحو  7182السابق 

مليار لاير،  88.4وبزيادة  7182مليار لاير في نهاية العام السابق  841.4العام الماضي بالمقارنة مع نحو 



مليار  89.1مليار لاير بالمقارنة مع نحو  89.3، وأرباح محققة في نهاية العام الماضي بنحو %1.8بنسبة 

. كما يعمل تحت إشراف %7.3مليون لاير، بنسبة  311وبزيادة نحو  7182لاير في نهاية العام السابق 

 8.9شركة صرافة بلغ إجمالي موجوداتها في نهاية العام الماضي نحو  71المصرف المركزي أيضا عدد 

 4.2ة العام الماضي نحو مليار لاير وعدد خمس شركات استثمار وتمويل بلغ إجمالي موجوداتها في نهاي

 مليار لاير.

 

شكََّل الحصار الجائر على دولة قطر نقطة تحد مفصلية أمام القطاع المصرفي واألكيد أن السياسة النقدية  -

تحركت بقوة لتأمين القطاع من أي تقلبات.. لو تقدم لنا لمحة عن اإلجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة 

 التحديات؟

المراقبة وعن كثب لتطورات األزمة واالستعداد  -تنا في التعامل مع الحصار من خالل: انطلقت إستراتيجي

التصدي للشائعات التي تروجها دول الحصار للنيل من االقتصاد، وخصوصاً  -لها بكافة الوسائل المتاحة 

بن حمد  مالقطاع المالي ولقد شكلت السياسات والتوجيهات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تمي

آل ثاني أمير البالد المفدى، حفظه اهللا، حائط الصد والمناعة في مواجهة تداعيات الحصار ومخططات النيل 

من االقتصاد الوطني، كما أن الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر سواء بمكونات االحتياطي لدى 

لتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى، مصرف قطر المركزي أو ما لدى الصندوق السيادي يكفي ويزيد ل

ونحن نمضي قدماً في تنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع االقتصاد وإحداث نقلة نوعية نحو 

 اقتصاد المعرفة.

أما على مستوى مواجهة الشائعات التي أطلقت وما زالت وسوف تستمر، فإن الثقة في اقتصادنا ونظامنا 

أي شائعات وقد رأينا كيف راجت الشائعات منذ اليوم األول للحصار بخصوص سعر المالي كفيلة برد 

الصرف وعدم توفره في البنوك، وبالنسبة للمصرف فقد قرر أن تكون لجنة الطوارئ في انعقاد مستمر حتى 

تنفيذها و يومنا هذا لمتابعة إجراءات سير العمل في البنوك للتأكد والتأكيد على التزامها بالمعايير الدولية

لتعليمات المصرف المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة. كما يعقد "المركزي" اجتماعات دورية مع الرؤساء 

التنفيذيين للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، والمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويالت النقدية 

وأ السيناريوهات، والمراقبة الدقيقة لحركة بالجهاز المصرفي، وإجراء اختبارات الضغط بافتراض أس

 الودائع والتعامالت في النقد األجنبي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أي مخاطر محتملة.

 

كشفت بعض التسريبات عن حدوث مضاربات على العملة الوطنية والسندات السيادية بهدف الضغط على  -

االقتصاد الوطني، لكن تحرك الدولة و"المركزي" كان سريعا لحماية العملة الوطنية، إضافة إلى اإلعالن 



مَدت للدفاع عن العملة عن فتح تحقيق في الغرض.. إلى أين وصلت التحقيقات؟ وما هي اآلليات التي اعت  

 الوطنية؟ وما مدى قوة الريال وصالبة االحتياطيات التي يستند إليها؟

بالنسبة للنقطة األولى فإن اإلدارات المعنية في مصرف قطر المركزي تتابع مع النيابة العامة واألجهزة 

قوم لبلة حول الريال القطري، وتاألمنية محاوالت النيل من العملة الوطنية واألسعار المفتعلة بغرض إثارة الب

 النيابة العامة بالتحقيق وسوف نقوم بإعالن نتائج هذا التحقيق فور انتهاء تلك التحقيقات.

ضمان  -أما بالنسبة للنقطة الثانية، فإن اآلليات التي اعتُِمَدت للدفاع عن العملة الوطنية تلخصت فيما يلي: 

المراقبة والتشديد على من يخالف  -جها في أي وقت وبأي كمية توفير وتحويل العمالت األجنبية لمن يحتا

التأكد وضمان التزام كافة البنوك بالمعايير المتعلقة بنسب السيولة وكفاية رأس المال  -هذه التعليمات 

مجموعة من اإلجراءات االحترازية بافتراض أسوأ السيناريوهات، واالستعداد لها  -وضمان التحويالت 

لتحقيق الثقة بين المتعاملين. أما بالنسبة للنقطة الثالثة، والمتمثلة في سؤالكم حول مدى قوة  بكافة الطرق

الريال وصالبة االحتياطيات التي يستند إليها، فيمكن القول إن كفاية االحتياطيات الدولية للدولة بصفة عامة 

 ت سعر صرف الريال أمام الدوالرولدى المركزي بصفة خاصة تمثل حائط الصد المنيع والضمان األكيد لثبا

األمريكي، كما أن الفوائض التي يشهدها الحساب الجاري بميزان المدفوعات القطري تدعم تلك 

االحتياطيات، فحجم االحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي جيدة وتتوافق مع النسب العالمية، أما 

مصرف فإنه ممتاز ويغطي حاجة السوق، فهو يمثل نحو حجم االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية لدى ال

بالمائة من القاعدة النقدية، ومع ذلك فإن االحتياطيات ال تمثل سوى  741ثمانية أضعاف النقد المصدر ونحو 

 بالمائة من احتياطيات دولة قطر. 81نسبة ضئيلة ال تتجاوز 

 

أبرز التحديات نتيجة للمتغيرات التي شهدتها مثلت السيولة المصرفية على مدار العامين الماضيين أحد  -

ومنها انخفاض أسعار الطاقة، قبل عودة تعافيها تدريجياً.. سعادة الشيخ، كيف تقيمون وضع السيولة في 

 الجهاز المصرفي من خالل حجمها ومستوى نموها المركب؟

ين الماضيين، ولعل بروزها ال شك أن السيولة المصرفية هي أحد التحديات المستمرة ليس فقط خالل العام

كان له أثر في التركيز عليها من قبل  7111بصورة جلية خالل األزمة العالمية األخيرة التي بدأت في عام 

وصافي التمويل المستقر  LCRونسب تغطية السيولة  7المنظمات الدولية بصورة أكبر فظهرت بازل 

NSFRمدار العامين قد مثَّل تحديات على المستوى  . ولعل ما ذكرتموه من انخفاض أسعار الطاقة على

وأعتقد أن ما  7183العالمي إال أنني أضيف تحدياً آخر تزامن مع ذلك وهو الحصار على قطر منذ يونيو 

ذكرته سابقاً عن واقع القطاع المصرفي بالدولة والزيادة في إجمالي األصول واألرباح يستشف منه أنه تم 

يات سالفة الذكر. أما فيما يتعلق بالسيولة بشكل خاص فقد قام المركزي بالتعامل التعامل بشكل جيد مع التحد



، حيث ألزم المصرف المركزي البنوك بااللتزام بنسب تغطية السيولة 7184معها بشكل مكثف منذ عام 

وصافي التمويل المستقر منذ ذلك التاريخ، كما تعامل مع بعض الضغوط نتيجة الحصار من خالل مساندة 

وأتوقع مزيداً من التحسن  7183لبنوك وفتح قناة اتصال دائمة، مما أدى إلى استقرار وضع السيولة بنهاية ا

 خاصة في ظل اتجاه أسعار الطاقة لالرتفاع التدريجي. 7181في 

 

قام مصرف قطر المركزي طيلة العام الماضي بطرح مجموعة من اإلصدارات )أذونات خزينة، وسندات  -

بلغ إجمالي إصدارات العام الماضي؟ وهل نتوقع إصدارات بنفس الحجم أو أكثر خالل العام وصكوك(.. فكم 

 الجاري؟

مليار لاير أذونات خزينة،  ...87مليار لاير، منها نحو  ..43بلغ إجمالي إصدارات العام الماضي نحو 

ا بالنسبة لعام مليار لاير صكوك(. أم .47..8مليار لاير سندات،  .83.43والباقي سندات وصكوك )

، فمن المتوقع أن يستمر إصدار السندات والصكوك من خالل برنامج ربع سنوي على أن يستمر 7181

إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري، ومن غير المتوقع أن يزيد حجم تلك اإلصدارات عن مثيلتها الخاصة 

ين مصرف قطر المركزي ووزارة . وجدير بالذكر أن طرح أدوات الدين العام يتم بالتنسيق ب7183بعام 

 المالية.

 

أهمية هذا المعيار في دعم للمحاسبة.. فما  9شرعت البنوك القطرية في اعتماد المعيار الدولي رقم  -

 البنوك وخاصة على مستوى تكوين المخصصات؟

إن هذا المعيار يمثل نقلة نوعية وتغييرا جذريا في المحاسبة التقليدية وربطها بالمخاطر، السيما تكوين 

نحه مالمحاسبة عن خسائر متوقعة لم تتحقق، فمثال عميل البنك سيتم احتساب إمكانية تعثره من اليوم األول ل

االئتمان وبالتالي سيكون له أثر إيجابي خاصة على دعم المراكز المالية للبنوك والحد من تعرضها لمخاطر 

غير محسوبة. وتجدر اإلشارة إلى تجربة المركزي مع هذا المعيار، حيث إنه بعد صدور المعيار بشكله 

الكبرى المتخصصة العاملة بالدولة في  قام المركزي بالتعاون مع أحد المكاتب الدولية 7184النهائي في عام 

دراسة أثر المعيار وتطبيقه على البنوك حيث استمر التعاون حتى صدور تعليمات المصرف المركزي 

 .7181/  8/  8حيث دخل المعيار حيز التنفيذ في  7183النهائية في فبراير 

 

مدى استعداد البنوك القطرية للشروع .. فما هو 4تستعد البنوك العالمية الستقبال معايير وقواعد بازل  -

 وخاصة المصارف اإلسالمية؟ 4في تطبيق بازل 

للتعليق على ذلك يجب إيضاح أن البنوك القطرية كانت من أوائل البنوك في المنطقة التي طبقت متطلبات 



ع ية ماستجابة لتعليمات مصرف قطر المركزي التي أصدرها بمجرد صدور المعايير الدول 7وبازل  7بازل 

أخذ البيئة المحلية في االعتبار عند إصدار تعليمات التطبيق ويشير الوضع الحالي والتزام البنوك بالمتطلبات 

ولكن الحكم النهائي سيكون بعد صدور المعيار بشكله النهائي  4سالفة الذكر إلى جاهزيتها لتطبيق بازل 

المركزي للتعامل مع المعايير الدولية وأفضل  والدراسة الوافية له حيث إن هناك إجراءات متبعة بالمصرف

 الممارسات.

 

عن نية اندماج مصرف الريان وبنك بروة  6102على ذكر البنوك اإلسالمية، أعلن في ديسمبر من العام  -

وبنك قطر الدولي.. سعادة الشيخ، بصفتكم أعلى سلطة إشراف ورقابة على القطاع المصرفي إلى أين 

ج؟ وهل نتوقع إتمام االندماج نهاية العام الجاري؟ وما هي اإلجراءات التي وصلت مباحثات االندما

 في حالة االندماج؟« المركزي»سيعتمدها 

لقد تم تعيين مستشار مالي دولي لتقديم المشورة بشأن إجراءات االندماج وبعد دراسة التقرير النهائي 

وبالتأكيد فإن إتمام االندماج بشكل يحافظ  للمستشار سيتم اعتماد اإلجراءات من جانب المصرف المركزي،

على مصلحة كافة األطراف ذوي الصلة سيكون له أثر إيجابي في ظل كيان قوي تزيد أصوله على نحو 

، ويرشح ذلك الكيان الجديد ليكون إحدى ركائز العمل 7183مليار لاير كما في نهاية ديسمبر  811

، إال أن ذلك يتوقف على 7181مل أن يتم االندماج خالل عام المصرفي اإلسالمي في الدولة والمنطقة. ونأ

عدد من العوامل باإلضافة إلى إجراءات المصرف المركزي منها موافقة الجمعية العامة للمساهمين في كل 

 بنك ومجلس اإلدارة وغيرها.

 

كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن العمالت الرقمية التي تعتبر تحديا للنظام المالي العالمي.. فما هو  -

موقف مصرف قطر المركزي منها؟ وفي حال االعتراف بها هل هناك خطط معدة مسبقا لمثل هذه العمالت 

 في الدولة؟

« نالبيتكوي»ت رقمية افتراضية لعل أهمها هي عملة لقد نشط مؤخراً على المستوى العالمي التداول بعمال

وهي عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها 

مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب، كما يكتنف التعامل في هذا 

ت مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير مع إمكانية استخدامها في الجرائم المالية النوع من العمال

والقرصنة اإللكترونية، فضالً عن مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهات ضامنة لها أو أصول عينية 

المصرفي مقابلها كما أوضحنا سابقا. ولذلك، وحرصاً من مصرف قطر المركزي على سالمة الجهاز 

والمالي بدولة قطر، فقد أصدر تعليماته مؤخراً إلى جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة يشدد من خاللها 



على عدم التعامل بأي شكل من األشكال بمثل هذه العمالت أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات 

 أو بيع تلك العمالت. للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حواالت مالية بغرض شراء

 

علمنا أن هناك خططاً لتطوير نظم أمن المعلومات في القطاع المالي والبنكي ومنها تطوير الربط بين  -

المركزي والمؤسسات المالية إضافة إلى إحداث وحدة مختصة تباشر مهمة المتابعة لحظة بلحظة.. إلى أين 

 وصلت هذه المشاريع؟

ات عالمية، لتطوير منصة تبادل المعلومات بين المصرف المركزي قام المصرف بالتواصل مع شرك

والمؤسسات المالية، وذلك ألهمية المنصة، حيث إنها تسهل عملية تبادل المعلومات األمنية المهمة بشكل 

سري وآمن، مما يساعد في حماية أنظمة المؤسسات المالية من االختراقات، وجاٍر اآلن مناقشة مشروع 

كة بريطانية مدعومة من الحكومة البريطانية، وسوف تقوم اإلدارة المختصة بمتابعة المنصة المنصة مع شر

 عند تطويرها.

 

 اإلستراتيجية والتطوير

تم نهاية العام الماضي إطالق اإلستراتيجية الوطنية الثانية للقطاع المالي.. تقييمكم للنسخة األولى؟ وأهم  -

 جية الثانية؟النقاط التي ستركز عليها اإلستراتي

والتي تم  7182 - 7188تأتي الخطة اإلستراتيجية الثانية للقطاع المالي امتدادا للخطة اإلستراتيجية األولى 

إعدادها وتنفيذها بتعاون وتنسيق مشترك بين الجهات الرقابية واإلشرافية على القطاع المالي في الدولة ممثلة 

لمالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وقد بذل العاملون في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق ا

في تلك الجهات جهوداً مقدرة في سبيل إعداد الخطة اإلستراتيجية وتنفيذها، حيث انعكس ذلك إيجابياً على 

القطاع المالي والمصرفي في الدولة بما ساهم في خلق العديد من الفرص االستثمارية وجذب رؤوس أموال 

شهدت األسواق انتعاشا وحركة ملحوظة خالل األعوام الماضية وذلك بفضل السياسات التي تم  خارجية، كما

اتباعها والخطط والبرامج التي تم وضعها. ويمكن القول إن الخطة اإلستراتيجية األولى قد حققت الكثير من 

ات كمة وأنظمة الدفع والتسويأهدافها، فقد شهدت البنية المالية األساسية تطوراً كبيراً خاصة في مجاالت الحو

والمقاصة وغيرها، وقدأصبحت األسواق المالية أكثر عمقاً وفاعلية، كما تم تعزيز أنظمة المعلومات 

االئتمانية وحمايتها وتفعيل األجهزة الخاصة بحماية العمالء وتكثيف الجهود المبذولة في هذا الخصوص، كما 

لمالي، وقد ساهم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في أعقاب األزمة تم إحراز تقدم كبير على صعيد االستقرار ا

المالية الماضية في تجاوز القطاع المالي في الدولة لتداعيات تلك األزمة. أما اإلستراتيجية الثانية للقطاع 

، وهي خطة 7171فهي تعتبر لبنة جديدة ومهمة في مسيرة تحقيق رؤية قطر  7177 - 7183المالي 



ز حيث تم إعدادها على خلفية انتعاش عالمي ضعيف ومتفاوت، وسياسات نقدية متباينة من قبل متطورة بامتيا

المصارف المركزية في العالم، ومبالغة من البنوك والشركات في استخدام الروافع المالية. كما تأخذ في 

لى مالية باإلضافة إاالعتبار الوضع الجديد ألسعار النفط، وازدياد الترابطات بين المؤسسات واألسواق ال

النمو السريع في المبتكرات المالية والتقنيات العالية والمخاطر المصاحبة لها. وبجانب كل ذلك األخذ في 

االعتبار الدروس المستفادة من تطبيق الخطة اإلستراتيجية األولى، حيث أدى إنجاز العديد من األعمال إلى 

ة للتعاون بين مختلف الجهات. إن الخطة اإلستراتيجية الثانية الحاجة للمزيد من التنسيق وخلق قاعدة مشترك

تمثل خارطة الطريق التي تعكس توجه دولة قطر في خطواتها المستقبلية لبناء قطاع مالي قوي ومرن من 

تعزيز الرقابة على  -شأنه تعزيز النمو االقتصادي المستدام. وهي تركز على خمسة أهداف رئيسية هي: 

نظام الحفاظ على نزاهة ال -تطوير األسواق المالية وتعزيز االبتكار المالي  -والتعاون الرقابي القطاع المالي 

وير رأس تط -تعزيز الشمول المالي، والمعرفة وتعزيز المسؤولية االجتماعية المؤسسية  -المالي والثقة فيه 

 المال البشري لضمان تميز األداء وبناء القدرات في القطاع المالي.

 

مت اإلشارة إلى أنه من بين األهداف التي ترمي إليها اإلستراتيجية الوطنية هو التحول باالقتصاد من ت -

نظام قائم على التمويل المصرفي إلى نظام التمويل غير المصرفي.. نود سعادة الشيخ أن توضح للقراء 

 هذه النقطة؟

فرص لالقتراض واالستثمار ويساعد في ال شك أن تطوير األسواق المالية سيؤدي إلى خلق المزيد من ال

تحويل االقتصاد من نظام قائم على التمويل المصرفي إلى نظام التمويل غير المصرفي، بما يساهم في تفعيل 

سياسة تنويع االقتصاد وتحقيق أكبر قدر من النمو، حيث إن االستفادة من التكنولوجيا المالية قد أصبحت أمراً 

الكبيرة التي تواجه أمن المعلومات على مستوى العالم، وعليه يتعين علينا ضرورياً في ظل التحديات 

االستفادة من نقاط القوة المالية والعمل على تحسين شبكة المعلومات االئتمانية واتخاذ كافة االحتياطات 

 للحفاظ على أمن وسالمة المعلومات في القطاع المالي.

 

ما مدى التزام المؤسسات المالية في الدولة بمبادئ الحوكمة خاصة التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل  -

 األموال وتمويل اإلرهاب؟

، وقام 7111لقد اهتم المصرف المركزي بالحوكمة وأصدر النسخة األولى من تعليمات الحوكمة للبنوك في 

متوافقة مع أحدث  .718بإصدار تعليمات شاملة في يوليو بتحسينها بتعديل التعليمات أكثر من مرة آخرها 

الممارسات الدولية في هذا المجال مثل قواعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة بازل لإلشراف 

المصرفي وغيرها وتتضمن التعليمات جزءا خاصا بالبنوك اإلسالمية. ويقوم المركزي بالتحقق من التزام 



مات من خالل المتابعة المستمرة والتفتيش على البنوك والمؤسسات المالية والتي تلتزم البنوك بتلك التعلي

 بشكل عام بتعليمات المصرف.

 

 التأمين والصرافة

إعادة التأمين والتكافل ووسطاء التأمين تحت رقابته قام مصرف قطر المركزي بضم شركات التأمين و -

 وإشرافه.. فما هي انعكاسات ذلك على قطاع التأمين؟

، فقد أصبح قطاع 7187لسنة  87منذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 

زيد من الجهد من أجل التأمين، وألول مرة، تحت مظلة مصرف قطر المركزي، األمر الذي تطلب بذل الم

تنظيم هذا القطاع المهم ووضع األسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات واألنظمة واللوائح التي تنظم 

العمل وفقاً ألفضل المعايير الدولية. كما قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات 

والرقابة واإلشراف وغيرها. وقد تكللت الجهود المبذولة  العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص

. وتُعد شركات التأمين إحدى أهم 7182بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين والتي بدأ العمل بها اعتبارا أبريل 

شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها خمس شركات  87دعائم القطاع المالي حيث توجد 

رجة في بورصة قطر، مما انعكس بدوره إيجابا على شركات التأمين من خالل رفع سقف وطنية مد

االحتياطيات ومتطلبات المالءة المالية، والذي جعل شركات التأمين أكثر قدرة على مواجهة المخاطر 

 واألزمات والتحديات المرتبطة بالتغيرات واألوضاع االقتصادية والسياسية التي تواجهها الدولة.

 

كم يقدر حجم ونمو سوق التأمين في دولة قطر؟ وتوقعاتكم لهذا القطاع في الفترة المستقبلية مع تواصل  -

 تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة؟

شهد قطاع التأمين في دولة قطر تطوراً ملحوظاً خالل العقد الماضي، كما تسارع نموه خالل السنوات 

ط التأمين المكتتبة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة الخمس الماضية، فقد ارتفعت قيمة أقسا

مليار لاير مقارنةً بما كانت عليه في عام  87.2إلى  7182لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي في عام 

مليار لاير مما يعكس نمو وزيادة النشاط التأميني، حيث تقدم الشركات أنواعا متعددة  88.7والبالغة  .718

تغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي من ال

 والهندسي والتأمين الصحي وغيرها.

 

تم إصدار مبادئ الحوكمة لقطاع التأمين والتي تعتبر منصة متكاملة لتنظيم السوق تبعتها تعليمات مبادئ  -

ركات مع مراعاة مصالح هذه األخيرة. .فهل تم تفعيل الرقابة بهدف إلى حماية المستهلكين وعمالء الش



 والتفتيش لتطبيق تلك التعليمات؟ وهل تم رصد مخالفات واتخاذ جزاءات ضد المؤسسات المخالفة؟

ثمة عالقة وطيدة تربط بين حوكمة الشركات والتنمية، فمثلما تؤدي الحوكمة الرشيدة للشركات إلى تعزيز 

دامة بالدول، فإن قوة االستدامة في المجال االقتصادي، وما يصاحبها من إصالحات آفاق التنمية المست

مؤسسية، يكون من شأنه إتاحة القاعدة الالزمة لتحسين أوضاع الحوكمة، تلك الحوكمة التي تتناول بشكل 

يمقراطية، للد تفصيلي القيم األساسية مثل: العدالة، والشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، والمبادئ الجوهرية

وخلق بيئة رقابية صحيحة. ولما كانت حوكمة الشركات هي شهادة للثقة في االستثمار في الشركة، وأهلية لها 

لطرح األسهم في الداخل والخارج، بهدف توسيع مصادر التمويل وتخفيف العبء عن الجهاز المصرفي، 

ناية واالهتمام بموضوع حوكمة الشركات، فإن التوجه الدولي واإلقليمي والمحلي يركز باألساس على الع

بشكل عام، وهي تنطبق بطبيعة الحال على شركات التأمين، بيد أن هذه الشركات لها متطلبات إضافية لكونها 

تتعامل في مسائل ذات اهتمام محدد وأهمية للجهة اإلشرافية والرقابية عليها، ً حيث يجب أن تدار شركات 

والتحفظ. ومن هذا المنطلق واستكماال للجهود التي يبذلها مصرف قطر  التأمين بأعلى درجات التحوط

 87المركزي في ضوء مهامه اإلشرافية والرقابية على المؤسسات المالية الخاضعة له، طبقا للقانون رقم 

، ومن تلك المؤسسات، شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وجميع األشخاص 7187لسنة 

طبيعية أو المعنوية التي تمارس أنشطة وخدمات التأمين أو تباشر أنشطة أو خدمات مرتبطة بالتأمين، فقد ال

حرص المصرف على أن تكون أولى أولوياته في تنظيم خدمات التأمين، هي إصدار قواعد وتعليمات 

 فهم جميع الشركاتومبادئ حوكمة شركات التأمين، لوضعها موضع التنفيذ العملي، وللتحقق من إحاطة وت

وجميع األطراف ذات العالقة لكافة التفاصيل التي تمكنهم من التطبيق األمثل والفعال لقواعد الحوكمة، 

وبالفعل قام المصرف بإجراء زيارات تفتيشية ميدانية على شركات التأمين، ويوجد تجاوب كبير منها لتوفيق 

 الفة تستوجب توقيع جزاءات في هذا الشأن.أوضاعها بما يتفق ومبادئ الحوكمة، ولم نرصد أي مخ

 

كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن التأمين الصحي.. وفقا لعلمكم إلى أين وصلت الخطوات فيه؟ وهل  -

 شركات التأمين الوطنية قادرة على تحمل هذا الملف بالكامل؟

لمصرف ممثل فيها، وتعمل ُشكِّلت لجنة بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التأمين الصحي وا

اللجنة على التجهيز لهذا الموضوع بما يحقق أجود الخدمات الصحية للقطريين وغير القطريين، وبما يتماشى 

مع أفضل المعايير الدولية، كما تقوم اللجنة بدراسة وضع الشركات الوطنية للقيام بهذه المهمة التي تصب في 

 .7171رؤية قطر 

 

ة جزءاً مهماً من القطاع المالي في الدولة، والحظنا اإلقبال الذي شهدته شركات تعتبر شركات الصراف -



الصرافة خالل الفترة الماضية، فهل ستكون هناك مراجعات لقواعد تنظيم قطاع الصرافة خاصة على 

 مستوى منح التراخيص ومراجعتها؟

بات المقدمة له بدراسة كل حالة على ال أعتقد أن هناك حاجة إلى ذلك، فالمصرف يصدر التراخيص وفقاً للطل

لسنة  87حدة في ضوء استيفائها للشروط والضوابط التي ينص عليها قانون مصرف قطر المركزي رقم 

وتعليمات المصرف الصادرة ذات الصلة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة االقتصاد  7187

 الوطني.

 

ان الوقت الندماج العديد منها بهدف تعزيز مراكزها المالية شركة صرافة، فهل ح 61تعمل في قطر قرابة  -

 مستقبالً؟

تتمتع جميع شركات الصرافة العاملة بالدولة بمراكز مالية قوية حيث بلغ إجمالي موجوداتها في نهاية عام 

وهناك فرص للمزيد من  7182مقارنة مع العام  %73مليار لاير بنسبة نمو بلغت  8.9مبلغا وقدره  7183

في ظل النهضة االقتصادية للدولة، ولكن إذا رغبت أي شركة صرافة في االندماج  7181النمو خالل عام 

عمليات اندماج المؤسسات  7187لسنة  87فال يوجد ما يمنع حيث نظم قانون مصرف قطر المركزي رقم 

 المالية المرخصة منه.

 

الصرافة.. فما هو الدور الذي قام به المركزي شكل استيراد العمالت األجنبية تحديا واضحا أمام شركات  -

 لتذليل العقبات؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة الداخلية والجمارك و"القطرية" لتبسيط إجراءات االستيراد؟

يقوم المصرف بالتواصل المباشر مع محالت الصرافة للتعرف على احتياجاتها اليومية من العمالت، وتلبية 

الت األجنبية وبشكل خاص الدوالر األمريكي مما ساهم في استقرار سعر العملة تلك االحتياجات من العم

لاير للدوالر األمريكي. كما قام المصرف بالتنسيق  7.24مقابل الريال القطري، وتوفيرها للجمهور بسعر 

من  مع الجهات المعنية بالدولة )وزارة الداخلية، الجمارك القطرية( بتسهيل إجراءات استيراد العمالت

 الخارج وإزالة أية قيود أو عوائق في سبيل استيراد تلك العمالت.
 


