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  مركز املديرين القطريأسئلة 
  لسعادة احملافظ

  

  :السؤال األول
  ؟ما هي أهم مالمح تعليمات املصرف املركزي فيما يتعلق حبوكمة البنوك

  

  :اإلجابة
كما تعلمون فإن مبادئ احلوكمة قد حظيت يف السنوات األخرية باهتمام املنظمات الدولية، 

ة اإلدارية السليمة يف أي مؤسسة مالية أو غري حبيث أصبح االلتزام بتطبيقها مقياساً للحوكم
وحرصاً من مصرف قطر املركزي على مواكبة أحدث التعليمات اإلشرافية وأفضل . مالية

املعايري الدولية مبا يؤدي إىل االستقرار املايل واملصريف وإىل التقليل من خماطر األعمال؛ فقد 
رورة االلتزام بإرشاداته يف جمال احلوكمة واليت أصدر تعليماته إىل البنوك العاملة بدولة قطر بض

تركز على مسئوليات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة، 
وكذلك تركز هذه اإلرشادات على الفصل بني صالحيات ومسئوليات جملس . واستقالليتها

اخلي، وعلى التعاون مع السلطات اإلشرافية اإلدارة واإلدارة التنفيذية، واستقاللية التدقيق الد
  .واملدقق اخلارجي، والتأكيد على شفافية املعلومات
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  :الثاينالسؤال 
من وجهة نظركم، إىل أي مدى تقدمت البنوك احمللية يف االلتزام بتعليمات املصرف 

  ؟املركزي حول احلوكمة
  

  :اإلجابة
 ،يصدره املصرف املركزي إليها من تعليمات مبا ومتعاونهدائماً  ملتزمهإن البنوك احمللية 

وبالنسبة لتعليمات مصرف قطر املركزي حول احلوكمة؛ فإن البنوك متجاوبة جداً يف تنفيذ 
هذه التعليمات والتقيد مبا جاء ا، والسيما أن مصرف قطر املركزي يويل هذه التعليمات 

مات يتضمن صياغة إرشاداته لبيان اهتماماً كبرياً حىت إنه أصدر كتيباً خاصاً ذه التعلي
القواعد واملعايري الواجب االلتزام ا يف البنوك واملؤسسات املالية وإعداد السياسات واللوائح 

   .اليت تنسجم مع احتياجات كل منها
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  :الثالثالسؤال 
ألزمت هيئة قطر لألسواق املالية الشركات املسجلة يف البورصة ومنها البنوك بالطبع 

إىل أي مدى يتطابق هذا القانون مع تعليمات املصرف املركزي . ون جديد للحوكمةبقان
  ؟خبصوص احلوكمة

  

  :اإلجابة
إن إلزام هيئة قطر لألسواق املالية الشركات املسجلة يف البورصة ومن بينها البنوك الوطنية 

قطر ومن  وإذا كانت البنوك العاملة بدولة. بقانون جديد للحوكمة يعترب خطوة مهمة جداً
بينها بطبيعة احلال البنوك املسجلة ببورصة قطر تلتزم بتعليمات وإرشادات مصرف قطر 
املركزي فيما خيص احلوكمة؛ فإن باقي الشركات املسجلة بالبورصة مل تكن لديها مثل هذا 

أما خبصوص سؤالكم . اإللزام مما كان خيل مببدأ تكافؤ الفرص والسيما فيما خيص اإلفصاح
تعليمات مصرف قطر املركزي، فال شك يف أما يتفقان تطابق هذا القانون مع  حول مدى

   .يف األهداف العامة، وأستطيع أن أؤكد لك إما ال يتعارضان يف أي جزئية خاصة باحلوكمة
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  :الرابعالسؤال 
نعلم أن املصرف املركزي لديه فرق تفتيش لفحص مدى التزام البنوك بتعليماته خصوصاً 

هل تتفضل سعادتكم بإطالعنا إىل أي مدى تقوم هذه الفرق . لق منها باحلوكمةما يتع
  وهل هناك بنوك خمالفة؟ وهل يتم تطبيق أية جزاءات؟ ؟بعملها بكفاءة

  

  :اإلجابة
النظام املصريف، ومن مث  حتد من وقوع خماطر يفإن مصرف قطر املركزي ينتهج سياسة رقابية 

بالرقابة  املركزي معززه وقوع أية ضائقة بالنظام املايل؛ فقانون وتعليمات املصرف حتد من
ولعلي أشري هنا إىل أن . امليدانية واملكتبية يشكالن سياجاً واقياً للبنوك من التعرض للمخاطر

واليت ينصب عملها (املصرف املركزي يتضمن إىل جانب إدارة اإلشراف والرقابة املصرفية 
 اإلشراف ورقابة املؤسسات املالية العاملة بدولة قطر والتأكد من التزامها بتنفيذ األساسي يف

عدة إدارات أخرى تتابع األوضاع املالية بالسوق احمللية  وجود )تعليمات املصرف املركزي
لعل أمهها إدارة االستقرار املايل واإلحصاء واليت تم باستقرار األوضاع املالية لدى اجلهاز 

 وتعد بصفة دورية اختبارات الضغط اليت تكشف مبكراً أية نقاط ضعف قد تكون املصريف
كما أن املصرف موجودة لدى أي وحدة من وحدات اجلهاز املصريف واملايل بدولة قطر، 

بدراسة األوضاع  يقوممركز قطر للمعلومات االئتمانية والذي  دد تدشنيبصاملركزي 
 االئتمانية وعمل نظام للتصنيف يبني املخاطرملة بدولة قطر االئتمانية جلميع عمالء البنوك العا

لمخاطر واليت تتوىل ضمن مهام لإدارة  قام باستحداث املصرف املركزي أن، كما للعمالء
ومجيع هذه اإلدارات تعمل يف . أخرى متابعة خماطر عمليات املؤسسات املالية العاملة بالدولة

هدفها النهائي مجيعاً هو محاية وزيادة منعة ومتانة اجلهاز تناسق وتناغم تام فيما بينها، إذ أن 
  .املصريف واملايل بدولة قطر

  
وعلى الرغم من أن نظام اإلشراف والرقابة يعمل بكفاءة، سواء من الناحية امليدانية أو املكتبية 

خمالفة بعض البنوك لتعليمات كما أشرت سابقاً، إال أن ذلك ال يعترب ضمانةً على عدم 
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هناك ف قطر املركزي، فاألخطاء دائماً موجودة طاملا هناك عمل وحركة، ولكن مصر
تطبق عليه اجلزاءات واليت سبق النص عليها عند  حيث من خيالف التعليمات عقوبات على

   .صدور التعليمات ذاا
  
  



 6

  :اخلامسالسؤال 
  ؟مهية تطبيق احلوكمة يف البنوك القطريةألما هو تقديركم 

  

  :اإلجابة
شك يف أن تطبيق احلوكمة يعترب مهماً للغاية السيما يف جمال البنوك، وقد أشرت سابقاً إىل ال 

، وكذلك OECDاهتمام املنظمات الدولية ويف مقدمتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
جلنة بازل بتطبيق مبادئ احلوكمة انطالقاً من أا تساعد على وضع األسس واملبادئ اليت 

ن ينتهجها جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف أي مؤسسة مالية إلدارة منظومة العمل، ينبغي أ
وحتديد اهليكل التنظيمي الذي ميكن من خالله حتقيق األهداف املنشودة هلذه املؤسسة ومتابعة 

شامل مبا حتويه من مبفهومها ال" جودة اإلدارة"فاحلوكمة يف أبسط معانيها تعين . سبل حتقيقها
  .اخل...اهيم وعناصر فرعية تشمل جودة التنظيم، وجودة التخطيط، مف

  

وتقديراً منا ألمهية تطبيق احلوكمة يف البنوك القطرية بدأنا منذ وقت مبكر  يف دولة قطر وحنن
، وهو نفس احلال بتطبيق مبادئ احلوكمةبإلزام البنوك العاملة بالدولة  م٢٠٠٦جداً من عام 

تقد أن تطبيق احلوكمة بالبنوك واملؤسسات املالية األخرى يعترب أمراً ونع. يف باقي دول اخلليج
  .حتمياً البد وأن تأخذ به مجيع دول العامل يف املستقبل القريب

  
  
  

  
   

  


