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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ، السعادةأصحاب 

 ،السيدات والسادة

 الحضور الكريم،
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 

لتواجدكم معنا  وتقديري عن سعادتي وشكري لكم برأعفي البدء أود أن 

، وأرحب بالجميع في حفلنا هذا بمناسبة إطالق استراتيجية الهيئات اليوم

في الدولة ، والتي  الخدمات واألسواق الماليةالرقابية واالشرافية على قطاع 

وجهد متواصل بين مصرف قطر  ورؤية متكاملة هي نتاج عمل مشترك

 المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال ،

 ولذلك نحن جميعاً فخورون بإطالقها رسمياً في هذا اليوم.

 

يتمثل  وتسعى إلي تحقيقه الذي ترتكز عليه االستراتيجية الرئيسي إن الهدف

دعم اإلزدهار اإلقتصادي يفي إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال 

قوية تمثل  تيةواإلستقرار المالي الذي تشهده الدولة ، وتأسيس بنية تح

ية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية وذلك بما يتماشى مع األرض

مركزاً عالمياً أفضل المعايير والممارسات الدولية ، بحيث تصبح دولة قطر 

لتحقيق الغايات  المالية وصوالً  واألسواق واألنشطة في مجال الخدمات رائداً 

 .0202رؤية قطر الوطنية  المستهدفة من ركائز

 السادة الحضور ،
 

وذلك تماشياً مع  0222لقد بدأنا العمل في تنفيذ االستراتيجية منذ عام 

، وسوف نقوم بإطالق  0222-0222قطر للتنمية الوطنية استراتيجية 

 وصوالً إلى تحقيق 0200و  0222لالحقة في األعوام االستراتيجيات ا

 . 0202رؤية قطر الوطنية  الغايات المستهدفة من ركائز



3 
 

 

في طريق االستراتيجية بإنشاء مركز قطر للمعلومات  االنطالق نقطةكانت و

، وكذلك إنشاء إدارة  0222الفعلية في عام  اإلئتمانية وإطالق خدماته

اإلستقرار المالي واإلحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر لإليداع المركزي 

ا بإدراج أذونات الخزينة في قمنم توالت الخطوات وثلألوراق المالية ، 

الصكوك والدين العام والسندات  وراقالبورصة كخطوة أولي إلدراج بقية أ

 ووحدات الصناديق اإلستثمارية.

 

 السيدات والسادة ،
 

هم المنعطفات في طريق إطالق اإلستراتيجية قد تمثل في إصدار قانون أإن 

،  0220مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في نهاية عام 

ألسواق المالية في ذات الفترة ، وقد جاء صدور ل قطر يئةوكذلك قانون ه

بالتنظيم واإلشراف اً لكافة المتطلبات الخاصة عبهذين القانونين مستو

وفق أفضل المعايير  كوذل والرقابة على قطاع الخدمات واألسواق المالية

والممارسات الدولية ومستفيًدا من التجارب السابقة مع األخذ في اإلعتبار 

يع المالحظات على ما سبقها من تشريعات . ثم بدأنا بعد ذلك مرحلة بجم

واللوائح والقرارات والتعليمات  األنظمةتطبيق هذين القانونين وذلك بإصدار 

إلنتهاء من هذه المرحلة في القريب العاجل لالالزمة وال يزال العمل جارياً 

 واللوائح المنظمة للعمل. األنظمةمال كافة ستكبا

 

بين األجهزة  والتعاون فقد تم تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيقكذلك 

وذلك من خالل لجنة اإلستقرار المالي  ، الرقابية واإلشرافية في الدولة

والتي تشكل أهم المرتكزات القتراح السياسات المتعلقة  ، ورقابة المخاطر

الخدمات ببالتنظيم والرقابة واإلشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق 

 . واألعمال واألنشطة واألسواق المالية
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، كما  مجال التأمين فقد تم إنشاء إدارة اإلشراف والرقابة على التأمين فيأما 

عملها وكذلك الهيكل التنظيمي لها ،  وذلك حتى بتم وضع األنظمة الخاصة 

تتمكن من القيام بدورها في إنفاذ القانون بالطريقة المثلى ، وقد باشرت 

عليكم  فيملها في إصدار التعليمات والقرارات المنظمة للعمل ، وكما ال يخع

ة يضطلع بها المصرف بفإن اإلشراف والرقابة على التأمين هي تجر

المركزي ألول مرة ، وعليه فإننا نأمل أن ترتكز منذ البداية على أساس قوى 

 فاعل يحقق الهدف المنشود.

 

 الحضور الكريم ،
 

التعاون الدولي وكجزء من االستراتيجية الشاملة فقد تم تحقيق أما في مجال 

هيئات الرقابية الاً للثقة الدولية في ريعزالعديد من اإلنجازات التي تمثل ت

 .في دولة قطر واإلشرافية

 

فقد تم التعاون مع العديد من المنظمات اإلسالمية الدولية مثل مجلس 

وكذلك مع المنظمة اإلسالمية إلدارة السيولة   ،(IFSBالخدمات اإلسالمية )

(IILM عن طريق إصدار صكوك إسالمية قصيرة األجل ، كما )أن قطر 

قة الدولية ثالذي يعكس ال األمر ، ترأس حالياً مجلس إدارة هاتين المنظمتينت

 .الرقابية والتنظيمية في هيئاتنا

 

 MSCIة تبر على مرأما في مجال  األوراق المالية ، فقد حصلت بورصة قط

ان ستانلي ، ويجري العمل مع هيئة قطر جمور رؤشئة وفقاً لمشلألسواق النا

لألسواق المالية والبورصة لتطوير واستحداث مبادرات ومنتجات جديدة 

 خاصة بسوق األوراق المالية.
 

وكذلك توافق  ونتيجة للجهود المبذولة في مجال تطوير األسواق المالية

قطر  فقد حصلت هيئة مؤسساتنا الرقابية والتنظيمية مع المعايير الدولية ،

ألسواق المالية على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الرقابة ل
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وهي منظمة تسعى إلى تطوير األسواق  IOSCOعلى األوراق المالية 

 ايير عالمية تحكمع معضخالل و منرين وذلك ثمالمالية وحماية المست

صناعة األوراق المالية ، واالنضمام لعضويتها ال يكون إال للهيئات التي 

  . ، وهذا ما نجحت فيه هيئة قطر لألسواق المالية تستوفي تلك المعايير الدولية

 

 السيدات والسادة ،

 

نعمل على ، ولذلك  0202عة من رؤية قطر الوطنية نابإن استراتيجيتنا 

وفي الجانب  ت المستهدفة للركائز األربعة لتلك الرؤية ،تحقيق الغايا

اتنا وقد أفرد قانون ولويتأتي في مقدمة ا فإن حماية العمالء منها ، اإلجتماعي

المؤسسات المالية ، تضمن في  باباً كامالً لحماية عمالءالمصرف الجديد 

حماية عمالء المؤسسات المالية بوجه عام ، وتضمن منه  األولالفصل 

والتي تعتبر من أهم  صرفية ،ممنه تنظيماً وحماية للسرية ال الثانيالفصل 

بوجه عام ،  وفصالً ثالثاً لحماية  يالركائز التي يقوم عليها النظام المصرف

ها جانبفي  0202المعلومات اإلئتمانية ، وكل ذلك تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 

اإلجتماعي ، كذلك فقد أصدرنا التعليمات والقرارات الخاصة بتقديم الخدمات 

 .فضل األساليبوفقاً ألاإلحتياجات الخاصة  وىلذ

 

أما في الجانب البشري فإن استراتيجيتنا تقوم على التدريب والتأهيل للكوادر 

االهتمام بمراكز التدريب  فيالتي تعمل في المجال المالي ، وذلك ينعكس 

التي تعمل وفقاً ألفضل الممارسات العالمية وكذلك اإلهتمام بالبحوث 

، وسوف العاملين وتنمية قدراتهم  بجميع االرتقاءوالدراسات التي تهدف إلى 

 والً للهدف المنشود.صنظل نولي هذا الجانب إهتمامنا ومتابعتنا و

 

ل على تطبيق توجهات الدولة الخاصة أما على صعيد الجانب البيئ فإننا نعم

التي تجعل  بالحفاظ على البيئة ونظافتها وخلق ثقافة بيئية ووعى بالمتطلبات

المؤسسات المالية على  ثحنمناخ العمل أمناً وجاذباً ، وفي هذا اإلطار فإننا 
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إتباع اإلرشادات الخاصة بحماية  البيئة ونظافتها والتقليل من استخدام الورق 

قدر اإلمكان وذلك عن طريق البدائل األخرى اإللكترونية وغيرها من 

 التقنيات.

 

 

 األخوة واألخوات ،

 

تطوير قطاع الخدمات واألسواق إننا ، وفي إطار اإلستراتيجية نسعى إلى 

وتقديم الحلول التي تخدم المجتمع وفي هذا اإلطار نسعى إلى تحقيق  ماليةال

قد يستفيدون من  نلصغار العمالء والذي خدمةً  المالية مبدأ شمولية الخدمات

 يل هذه الخدمة وتوصيلها للعمالءعونعمل جاهدين إلى تف ،األنظمة الموجودة 

د في تقليل التزاحم على مع مراعاة التغطية الجغرافية الشاملة والتي تساع ،

 مراكز المدن وتوصيل الخدمات المالية للمواطن في مكانه.

 

فإننا نسعى الي التطوير المستمر لها وإدخال  ، أما في مجال أنظمة الدفع

احدث األساليب والبرامج في هذا المجال واالستفادة من التطور الذي يشهده 

منا بتطبيق  نظام الحساب وفي هذا المجال فقد ق ، قطاع النظم المصرفية

وهو  ، وربط بالمؤسسات المالية الدولية ما به من فوائدلوذلك  IBANالدولي 

 يهدف إلى إعطاء مزيد من الحماية للحسابات.

 

كما أننا نسعى إلى الحد من الجرائم اإللكترونية وذلك من خالل البرامج 

ت التي تؤمن تقديم خالل التعليمات والقرارا منو ولتقنيات الحديثة واألنظمة

خدمات أمنة ، وفي هذا اإلطار فإننا نعمل في تنسيق تام مع األجهزة األمنية 

 لقوانين واللوائح الصادرة في هذا المجال.التطبيق الفعال ل بالدولة ومن خالل

 

 الحضور الكريم ،
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قطاع الخدمات واألسواق وكد لجمعكم الكريم أننا في أود أن أفي الختام ، 

بالدولة نولى إهتمامنا وحرصنا الشديد على تطبيق اإلستراتيجية على  المالية

في الدولة تعمل في  والرقابية أفضل وأكمل وجه وأن الهيئات  التنظيمية

روح الفريق الواحد تحقيقاً للهدف األسمى وهو بلوغ بتناغم تام وانسجام و

 .0202رؤية قطر 

 

حسن استماعكم ، وأتمنى أن أشكركم على المشاركة في هذا الحفل ، وعلى 

 نلتقى مجدداً وقد قطعنا شوطاً بعيداً في إنفاذ اإلستراتيجية.

 

         وأتمنى لكم دوام التوفيق.  

           

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 


