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ربـوا    واالعديـد مـا المسسسـاا والمراوـل والمتنصصـيا را يقر ـالتطـور التقيـي والتويولـو ي  دفع  

سسسـاا العريقـة ومـا بعض الم  المثير للدهشة را ي د ، ولوا  والتحليل في  الم االقتصاد والمالالحديث  

دوا تمحيص، رنطاء وذلك ما نالل  رض معلوماا وبياياا رتوا   فيها ما متنصصيا يقعوا في ا

رمـام مثـل و وتابة التقارير والتحاليل الماليـة واالقتصـادية.ب  بأيهم  لى دراية  فقط ما ر ل اثباا الذاا  و

 هذه الحاالا ي   را يسود  لى رويلتيا، هما:

 .والمهيية يمةصدق المعلوماا و رضها بالطرق السلرهمية روالً:  

مع رشناص رو  هاا  فال تطغى نالفاته ، يد  رض المعلوماا ي   را يت رد اإليساا ما هواهثايياً:  

 السليمة.يتم العرض بالطرق العلمية والقايويية حتى  لى مهييته رو دول 

نر ا ما مسسسة  ريقة تتولم  ـا المشـهد المصـرفي فـي دولـة قطـر دراسة ويحا اليوم يتحدث  ا 

 لتلامها وتماشيها مع الحقائق.المعرفة مدى  وفيما يلي يتياول هذه الدراسة .2020

ري الحـديث  ـا البيايـاا الماليـة  2020قطر  روالً:  يواا التقرير يشير إلى المشهد المصرفي في دولة  

. وهـل 2020ويشير قي رسفل الغالف بأا اليشرة صدرا في يوييو    2020والمصرفية ومعلوماا لعام  

 ليه مشهد وامل  وتبيى 2020قط للربع األول ما  ام والبياياا المعروضة ف 2020يموا وضع تاريخ 

م يتم وضع البياياا المالية لماذا ل 2020اسة في يوييو صدار الدرهال المصرفي في الدولة واذا واا إلل 

حيث صدرا بياياا شـهر يوييـو التـي تسوـد ارتفـائ ودائـع البيـوك بيسـبة يهاية يوييو،    فيرفية  والمص

وما رشارا إلى ارتفائ التسهيالا المميوحـة مـا   .مليار لاير  884.19%  ا مايو لتصل إلى يحو  2.3

مليار لاير في مايو الماضـي.  1059.8مليار لاير ما  1067.8تصل إلى ملياراا لاير ل  8البيوك بيحو  

مليار لاير في شهر  310.3مليار لاير ما 311.2وقد ارتفع االئتماا المميوح للقطائ العام في يوييو إلى 

مليار  685.1مليار لاير ليصل إلى   6.9مايو الماضي، وما ارتفع االئتماا المميوح للقطائ الناص بيحو  

 مليار لاير في مايو. 71.3مليار لاير ما 71.5. وارتفع االئتماا المميوح للنارج بشول محدود إلى لاير

 2020مـار   لشـهرالبيايـاا المصـرفية   في حيا راالدراسة تحتوى الوثير  ا  ائحة وورويا  وما را  

المشـهد المصـرفي فـي وليوا "وضع  يواا آنر للدراسة،  ما بد  لذا واا ال ،ري مع بداية رلمة وورويا

 حديثة.الدراسة بأا حتى ال يوحي للقارئ  دوا تحديد تاريخ" دولة قطر

تحتـوي  لـى العديـد مـا الموضـو اا م لـة، حيـث ال تأنـذ شـولما الياحية الفيية فـنا الدراسـة ثايياً:  

فريـق ثم تضع رسماء ا تقوم بوتابة التقرير  ربد  لى المسسسة المرموقة    الواا  واألبوا  والوتا . وهيا  

 العمل ويقوم رئي  الفريق بوتابة المقدمة.

 والدراسـة تيقسـم إلـى رربعـة ر ـلاء قالسـوق واأل مـالو التويولو يـا واالبتوـارثالثاً: المقدمة تشير بـأا  

 المدر ـة فـي بورصـة النلـي .المناطر واأليظمة و الحوومة والرقابة( ويستومل التقرير بتاريخ البيوك  

ووـذلك   ،الدوليـة  لتلام بالمعـاييرويالحظ را الدراسة لم تعط ال هال المصرفي القطري حقه ما حيث اال

مـالءة الماليـة ومتايـة قوا ـد ال هـال مـا حيـث قالبيايـاا والتشـريعاا قـوة الالمسشراا الماليـة ومـدى 
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و ليه ي د ريفسيا رمام   مالية والمسشراا ومالءتها المالية(.و القوى العاملة والتقيية و البياياا ال  والقوايييا

فـي موا هـة   ال المصـرفي وقدرتـه رض ايشائي دوا رسم تحليلي وومي للبياياا ومعرفة مسار ال هـ

 األلماا.

وواا ما األفضل را يشـمل ذلـك  ـدد مـا اضاءاا مالية تم وضع  دد ما المسشراا،  في قسم  رابعاً:  

لـي  رسم الفترة الميتهيـة مـا العـام. ف  حتى يتموا القارئ ما  2020ميتصف    تىحو التغطية  السيواا ر

 ستطيع معرفة ول العام.فقط ما نالل ربع العام ي

 . وحتـى يوـوا هيـاكبه تقليل مـا مسـتوى القـارئ  المسشراا بهذه الطريقة رض    فنالألسف الشديد  و

 وـذلك األنـذ بالمسشـراا التاليـةو، رو ررسـية  رفقيـة بد ما  ـرض المسشـراا  ال احترام لعقلية القارئ 

 ال ذلـكباإلضـافة إلـى .  قيس  السيولة، مسشراا الربحية، مسشراا الوفاءة الماليـة، مسشـراا اليشـاط(

ايضـاحاا لمفهـوم المراحـل مـاذا يعيـي واليسـ  الوبيـرة ال يعـرف مـاذا تعيـي دوا شـرح رو   ةيو د ري

 تفصيل.

ورظهـر التقريـر   التدا ياا االستراتي ية لفيرو  وورويا.ورير إلى السوق واأل مال  نامساً: تطرق التق

الماليـة التـي يعيشـها العـالم وارتفـائ يسـ    ي ة األلمـةتيعيش حالة ضبابية ويا العالم  في هذا ال اي  ر

لمعال ـة وقا  ال  وميحتهاالمسسساا المالية  ندما     ائحة ووروياورا  القروض ووذلك األما السبرايي،  

ا هـذه ور الفتـراا.وتنفيف الضوابط وتحديـد متطلباا ضخ السيولة في ضوء الد م الحوومي واألمور  

و ود نلل   يبياوهذا الوالم نطير  داً    .اال راءاا سوف تسا د  لى ا ادة االستراتي ياا لدى البيوك

هـذه  فـيمشـاول وو ـدا  بيا ال هاا الرقابية واإلشرافية فـي الدولـة وإدارة البيـوك حيـث ريهـا تعـايي

 .روراقهاال ائحة فرصة في إ ادة ترتي  

فـراد فـي القطـائ ة ر يدما يـتم وتابـو  .بيا ولمة رفراد وموظفيا رو قوى  املة  التقرير  لم يفرقلآلسف  و

و ليـه   فراد رو  مالء شرواا رو  مالء حوومـاا رو مسسسـاا حووميـة.ريعيي  مالء  فهذا    المصرفي

عد ما نالل ر مالهم  ا ب    مارسواتعييهم هم الموظفيا الذيا    الذيابأا األفراد    استقرا   را الدراسةي د  

وسـوف يشـاهد  ليـاً نـالل الفتـراا  .ي ـالإلى محتوى األداء والوفـاءة وفتـراا اإلتطرق  الميالل ولم ت

 القادمة  يدما تصدر هذه البيوك ميلايياتها ويف تأثر العمل واألداء  لى اليتائ .

حيث  ،ل في وتابة ال مل رو التر مةلألسف ا تقد بأا هياك نل  :الوفاءة التشغيليةفي الحديث  ا  سادسا:  

مفهـوم الوفـاءة حتـوى ال يشـرح رى معيـي لومـا ورد مـا م ،تحا هذا العيواا بعيد ول البعـد   اءإا ما  

 التشغيلية.

 مـاالقطـائ المصـرفي    بـهموضوئ الرقمية في الصـفحة دوا اإلشـارة لهـا ومـا يتمتـع    إقحاموي د بأا  

 ،ظهر في ال ائحةهو ما  ووذلك األما اإللوترويي و  ،مستندمةالمصرفية والمالية ال  الميت اا تطوير في  

اتبائ سياسة التبا د وتنفيف الووادر المصرفية الرغم ما   لى  و  .لدولةحيث لم يتأثر قطائ األ مال في ا

ويموا مالحظة  .ول دقة وتفايي دوا نلل  لى  ملياا السحوباا واإليدا اا فقد تم ممارسة األ مال، ب

 طبيعي. لقروض والودائع التي استمرا بشولذلك في ح م ا

إدارة السـيولة  ولم يتطرق إلىمعدالا اليمو   حديث  ا  م رد   هيا: ما ورد  إدارة السيولةفي قسم  سابعاً:  

ومعاييها و ياصرها وتأثيرها سواء  لى يطاق الحوومة والتي تمثـل القطـائ العـام والقطـائ المصـرفي 

ولألسف لـم   .شارة في هذه الفقرة م رد موضوئ إيشائيحيث ي د اإل  ،ووذلك القطائ الناص واأليشطة

لي االناصـة بمعـرو التو يهـاا مو األمير  في الحلمـة االقتصـادية ما س  صدرا   تو يهاا التييذور ال



الية والمصـرفية فـي ا المسسساا الحوومية والمفي موا هة األلمة وويف تحرو  رئي  م ل  الولراء

 العمل اليومي. م رياا مما لم ينلف ري تأثير في  ،إدارة السيولة بحومة وذواء

 

 

يظهـر   الطـرح  بهـذا العيـواا:  تمايية للقطائ العقاريالتسهيالا االئترشيدااليوشاف  لى  في قسم  ثامياً:  

را قطر ال تتبع سياسة ائتماييـة سـليمة. ومـا المسسـف  ـداً را يوـوا يبيا  سلبية التداول والطرح حيث  

ل تظهـر واإلشـارة بال ـدو 2008ويرول  لى السيواا الماضية والتي تظهر في  ام   2020تقرير  ام  

ع به القطائ صورة حقيقية لما يتمت والعرض ال يعطيبه.  عرفة قيمتها وح م المقاريةفيها يسبة  ودوا م

 لعالمية.تتماشي مع المسسساا المالية اوتدفقاا يقدية صحيحة المصرفي ما متاية مالية 

 : استطائ التقريـر تغطيـة هـذا بالبـا  بشـول  يـد إال رييـا ويـا يتميـىالتحول الرقميوبنصوص  تاسعاً:  

ويموـا   .وسـائل التويولو يـا والحمايـةفـي تطـوير  لبيـوك القطريـة  الوبيرة للى قيمة االستثمار  اإلشارة إ

اإل ـراءاا المتبعـة  إلـى المعال ـة لـم تتطـرق را  هـذا ب ايـ    البياياا ما ميلايياا البيوك.هذه  استقاء  

حتيـة للنـدماا والنطواا الحقيقية التي استندمتها المسسساا المالية والمصـرفية فـي تطـوير البييـة الت

 صطيا ي.تماشي مع التويولو يا والذواء االالمصرفية واالستشارية التي ت

المنـاطر التـي توا ـه القطـائ المصـرفي التقريـر را    يـا: يوحي إليالمناطر واأليظمةوفي قسم   اشراً:  

رو   المنـاطر المحليـة  يذور  ياصـر المنـاطر المنتلفـة سـواءولم    .قايوا الضريبة في الدولةتت سد في  

 تغيير العيواا. ، لذا واا ما األفضلتظهر  لى القطائ يفالمستوردة وو

االيتريـا ووتابـة موضـوئ  اال تمـاد  لـى لـي  مـا الميطـق:  الحوومة والرقابةوفي قسم    :حادي  شر

الحوومة " يوالمستدام في قطر وعيواا تحا  يواا رئيس  األنضرايشائي  ا مسقبل القطائ المصرفي  

المروـلي فـي  مليـة الرقابـة والشـفافية   التي يصـدرها المصـرفقواييا  ال  شيئاً  اذور  " وال يوالرقابة

 .والقطائ الحوومي في هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر

 -وفي النتام:

إال ريهـا   والمهيـيومسـتوها العلمـي    حرفيتهـا ـدم    ما   لى الرغم  ،هذا اليوئما  ا و ود تقارير  يعم، إ

 المحتـوىا ويوـواوبيـرة  شتاا يفي العياويا وإظهار م لع  ي صورة مبسطة. ولوا لألسف  يدما يتعط

يه ال يموييا األنذ بها فن  .مسسسة  المية  صادر  اولماا و باراا ثم ت معها ليشرها في تقرير    م رد 

يتميى را ترتقي مثـل هـذه يتسموا بالقدرة  لى القراءة وتحليل األرقام لذا   فرادهألا الم تمع القطري ور

 الدراساا وتووا  لى مستوى روبر ما المهيية وال ودة.

 

   


