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 :السؤال األول
ملكافحة تبييض األموال،   " غايف"انشـغلت املصارف املركزية يف العامل العريب بالتقيد بتعليمات منظمة           

لذي لعبه مصرفكم يف هذا اجملال، علماً أن مصارف كثرية تشكو من آلية تنفيذ تلك             فمـا هو الدور ا    
 تلك التعليمات ؟

 



 :اإلجابـة
 

يعـد مصـرف قطر املركزي هو السلطة الرقابية املنوط هبا اإلشراف والرقابة على املؤسسات املالية                يعـد مصـرف قطر املركزي هو السلطة الرقابية املنوط هبا اإلشراف والرقابة على املؤسسات املالية                
  ..ستثمارستثمارصرافة والتمويل واالصرافة والتمويل واالشركات الشركات ال، ، ك واملصارفك واملصارفالعاملة يف دولة قطر واليت تضم إىل جانب البنوالعاملة يف دولة قطر واليت تضم إىل جانب البنو

وكمـا هـو مـتعارف عليه عاملياً عن دور البنوك املركزية يف هذا الصدد فإن نظام اإلشراف لدى                   وكمـا هـو مـتعارف عليه عاملياً عن دور البنوك املركزية يف هذا الصدد فإن نظام اإلشراف لدى                   
  ::املصرف يعتمد على األساليب األساسية التاليةاملصرف يعتمد على األساليب األساسية التالية

  ..التفتيش امليداينالتفتيش امليداين  ..11
  ..اإلشراف املكتيباإلشراف املكتيب  ..22

  .. بالتعليمات الصادرة إليها بالتعليمات الصادرة إليهاوالغرض الذي يسعى إليه املصرف هو التحقق من إلتزام املؤسسات املاليةوالغرض الذي يسعى إليه املصرف هو التحقق من إلتزام املؤسسات املالية
ة مبكافحة  ة مبكافحة  وقـد حرص مصرف قطر املركزي دائماً على الوفاء بااللتزامات واملتطلبات الدولية املتعلق            وقـد حرص مصرف قطر املركزي دائماً على الوفاء بااللتزامات واملتطلبات الدولية املتعلق            

موال ومتويل اإلرهاب وخاصة تلك الضوابط والتوصيات الصادرة عن فريق العمل املايل            موال ومتويل اإلرهاب وخاصة تلك الضوابط والتوصيات الصادرة عن فريق العمل املايل            غسـل األ  غسـل األ  
  ..FFAATTFFالدويل الدويل 

  :: اختذها املصرف اختذها املصرفوقد ظهر ذلك من خالل اإلجراءات التالية اليتوقد ظهر ذلك من خالل اإلجراءات التالية اليت
ب ب صدار تعليمات تنفيذية للمؤسسات املالية تتضمن كافة الضوابط والتدابري واإلجراءات اليت جي      صدار تعليمات تنفيذية للمؤسسات املالية تتضمن كافة الضوابط والتدابري واإلجراءات اليت جي      إإ  ..11

، وقد متت صياغة هذه التعليمات      ، وقد متت صياغة هذه التعليمات      تطبـيقها يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب        تطبـيقها يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب        
وصيات وصيات والتوالت) ) موالموال مبكافحة غسل األ    مبكافحة غسل األ   اخلاصةاخلاصة((ل على أحكام التوصيات األربعني      ل على أحكام التوصيات األربعني      حبيـث تشتم  حبيـث تشتم  
  ..ومتابعة حتديثها حسب املتطلبات الدوليةومتابعة حتديثها حسب املتطلبات الدولية) ) رهابرهاباملتعلقة مبكافحة متويل اإلاملتعلقة مبكافحة متويل اإل((انية انية اخلاصة الثماخلاصة الثم

ساليب ساليب أأموال ومتويل اإلرهاب و   موال ومتويل اإلرهاب و   ة بدليل إرشادي حول أمناط غسل األ      ة بدليل إرشادي حول أمناط غسل األ      تـزويد املؤسسـات املالي    تـزويد املؤسسـات املالي      ..22
  ..مكافحتهامكافحتها

من خالل اإلجراءات   من خالل اإلجراءات   االرتقـاء مبستوى األداء يف املؤسسات املالية وتقوية مراكزها املالية وذلك            االرتقـاء مبستوى األداء يف املؤسسات املالية وتقوية مراكزها املالية وذلك              ..33
  ::التاليةالتالية

  
أنظمة وآليات عمل ملكافحة غسل األموال      أنظمة وآليات عمل ملكافحة غسل األموال      و سياسة عامة و   و سياسة عامة و   أأاحلرص على وجود استراتيجية     احلرص على وجود استراتيجية       --  أأ

  ..رهاب لدى هذه املؤسساترهاب لدى هذه املؤسساتومتويل اإلومتويل اإل
التدريب من خالل تنظيم العديد من الدورات والربامج التدريبية ملوظفي          التدريب من خالل تنظيم العديد من الدورات والربامج التدريبية ملوظفي            االهـتمام بعنصر  االهـتمام بعنصر    --  بب

  ..املؤسسات املاليةاملؤسسات املالية



الشخص املسئول عن   الشخص املسئول عن     ل املتابعة لدى املؤسسات املالية والذي يعترب      ل املتابعة لدى املؤسسات املالية والذي يعترب      اسـتحداث وظيفة مسئو   اسـتحداث وظيفة مسئو     --  تت
، إىل جانب   ، إىل جانب   ات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املؤسسة       ات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املؤسسة       الـتحقق من تنفيذ تعليم    الـتحقق من تنفيذ تعليم    

  ..خطار وحدة املعلومات املالية عن املعامالت املشبوهةخطار وحدة املعلومات املالية عن املعامالت املشبوهةإإ
اخلربة واملؤهالت العلمية   اخلربة واملؤهالت العلمية   وقد اشترط يف من يتم تسميتهم لشغل هذه الوظيفة توفر الكفاءة و           وقد اشترط يف من يتم تسميتهم لشغل هذه الوظيفة توفر الكفاءة و                     

  ..الالزمة لذلكالالزمة لذلك
  

 املالية بتعليمات مكافحة غسل األموال       املالية بتعليمات مكافحة غسل األموال      الـتحقق من التزام كافة إدارات وفروع املؤسسات       الـتحقق من التزام كافة إدارات وفروع املؤسسات         ..44
ة إىل حتويل   ة إىل حتويل   باإلضافباإلضاف  ..رهاب ويتم ذلك بشكل دوري أثناء برامج التفتيش امليداين        رهاب ويتم ذلك بشكل دوري أثناء برامج التفتيش امليداين        ومتويـل اإل  ومتويـل اإل  

  ..أي معامالت مشبوهة يكتشفها املفتشون إىل وحدة املعلومات املاليةأي معامالت مشبوهة يكتشفها املفتشون إىل وحدة املعلومات املالية
  

مجونت ومباشرهتا كافة اإلجراءات مجونت ومباشرهتا كافة اإلجراءات  وإنضمامها إىل جمموعة األ وإنضمامها إىل جمموعة األتأسـيس وحدة املعلومات املالية  تأسـيس وحدة املعلومات املالية    ..55
  ..رهاب يف دولة قطررهاب يف دولة قطرة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلاخلاصاخلاص

  

خرى وجهات يف إنفاذ    خرى وجهات يف إنفاذ    نب والسلطات الرقابية األ   نب والسلطات الرقابية األ   التنسيق الفعال مع املؤسسات املالية من جا      التنسيق الفعال مع املؤسسات املالية من جا        ..66
  . . القانون من جانب آخر لتفعيل إجراءات املكافحةالقانون من جانب آخر لتفعيل إجراءات املكافحة

 
 :السؤال الثاين

، فهل ينسحب ذلك على كل      "2بازل  "تصـرح معظم املصارف العربية بأهنا حتضرت لتطبيق معايري          
 املصارف يف بلدكم الزاهر، وأي نسب مالءة حتققت لدى مصارفكم ؟

 

 :ةاإلجابــ
تتمتع البنوك القطرية مبالءة مالية عالية ونسب كفاية رأس املال لديها أعلى من النسبة املقررة من جلنة                 

وقد مت اعتماد منوذج حساب كفاية      . يف متوسط البنوك  % 24حيث تصل إىل    %) 8أي الـ   (بازل  
جراؤها على هذا   وتشري االختبارات اليت مت إ    " املعيار املوحد  "2رأس املـال وفقـاً ملقـررات بازل         

 .2006 قبل 2النموذج إىل أن البنوك أصبحت مهيئة لتطبيق بازل 
 

 :السؤال الثالث



تتصـاعد مطلع كل سنة الدعوات إىل حتقيق عمليات دمج بني املصارف العربية خللق كيانات مالية                
 يف طريق   تقارب نسبياً الكيانات األجنبية، فهل حتققت مثل هذه االندماجات عندكم، وما هو العائق            

 ؟حتقيقها، وماذا تقترحون 
 

 :اإلجابــة
 أن اشترت بنوك خليجية هي بنك الكويت الوطين والبنك األهلي البحريين            2004حـدث يف عام     
، والبنك األهلي   "كرندليز قطر سابقاً  "يف بنكني قطريني مها بنك قطر الدويل        % 40حصصاً تصل إىل    

وائق تنظيمية أمام أي رغبة لالندماج بني البنوك القطرية         وال يوجد ع  ". البنك األهلي القطري سابقاً   "
 . وإدارات البنوك،املسامهنيإرادة ويتوقف ذلك على 

 
 :السؤال الرابع

2006إضافة إىل ما أشرنا إليه أعاله، ما هي التحديات اليت تواجه الصناعة املصرفية العربية يف العام                 
 ؟
 

 :اإلجابــة
ملواكبة التغريات اليت حتدث يف الصناعة املصرفية العاملية        ملستمر  اث  البـنوك العربـية مطالبة بالتحدي     

.  وهو ما حيتاج إىل مزيد من بذل اجلهد        2فضـالً عن أهنا مطالبة بالتقيد بتطبيق قرارات ومعايري بازل           
وعـلى البنوك أيضاً تطوير خدماهتا وحتسني عالقاهتا مع العمالء لتتمكن من مواجهة التحديات اليت               

 . االنفتاح ودخول مصارف أجنبيةيفرضها
 
 
 
 

 :السؤال اخلامس
 ؟ما هو تأثري ارتفاع أسعار النفط على القطاع املصريف العريب، وما هي السلبيات واإلجيابيات

 

 :اإلجابــة
يـؤدي ارتفـاع أسعار النفط إىل زيادة مداخيل الدول املنتجة للنفط وإىل زيادة الودائع لدى البنوك                 

ا بارتفاع مستوى النشاط االقتصادي وحصيلة ذلك زيادة يف أرباح البنوك،           وزيـادة حجـم أعماهل    



. وذلك ما شاهدناه يف األعوام الثالثة املاضية اليت ارتفعت فيها أسعار النفط فتضاعفت أرباح البنوك              
 .وقد تكون هناك بعض السلبيات الناجتة عن ارتفاع معدالت التضخم وزيادة تكاليف التشغيل
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