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 :السؤال األول
، وما هي االستعدادات اليت اختذمتوها يف هذا        2اليت تضمنتها بازل    " التعقيدات"كـيف تنظرون إىل     

  تنظرون إىل التأثريات اليت ميكن أن تطال القطاع البنكي يف قطر؟اإلطار، وكيف
 

 :اإلجابـة
 



  اعتماد منوذج حساب كفاية رأس املال وفقاً       2005 حيث مت يف مارس      2ال توجـد تعقيدات لبازل      
 وتقوم البنوك الوطنية حالياً بتطبيق      ، من املصرف املركزي كنموذج موحد للبنوك      2ملقـررات بازل    

 بداية  اعتباراً من  بصورة رمسية      2 على أن يتم تطبيق بازل       2005ترة جتريبية حىت هناية      لف 2بـازل   
 .2006عام 

 
 :السؤال الثاين

السبل الكفيلة للحد من املخاطر البنكية اليت تتعرض إليها البنوك؟ وهل تعيني مدير مراقبة حيد               ما هي   
 من تلك املخاطر؟

 

 :اإلجابــة
يتم من  ليت تتعرض هلا البنوك البد من وجود سياسة إلدارة وتقييم املخاطر            للحد من املخاطر البنكية ا    

 ولتعزيز قدرات البنوك على الوفاء مبتطلبات       ،تفعـيل األدوات والوسائل للحد من املخاطر      خالهلـا   
ويف هذا اإلطار مت إصدار تعليمات للبنوك       . ئم امللحقة هبا   لكفاية رأس املال والدعا    2مقـررات بازل    

 .إدارة البنوك يفيل احلكم الرشيد أنظمة املخاطر وتفعبتحديث 
شراف على خماطر البنوك من خالل مؤشرات ونسب إشرافية وتقارير دورية متكن املصرف             ويـتم اإل  

بضرورة يف هذا اخلصوص    تعليمات املصرف املركزي     وتقضي.  حتديد نقاط الضعف والقوة للبنوك     من
 .ليا يف البنوكتعيني اإلدارات العموافقة املصرف على 

 
 
 
 
 

 :السؤال الثالث
يرى البعض أن الضوابط اليت يفرضها املصرف املركزي على البنوك بالنسبة لعدد من القطاعات حتد               

 ما تعليقكم؟. . من رحبيته وجتعله أسري نفسه
 

 :اإلجابــة



 املة بالدولة  نوك الع الب  يقوم من وقت آلخر مبراجعة التعليمات اليت يضعها لعمل         املصرف املركزي ن  إ
 ة وعلى حملافظة على إستراتيجية السوق ومعدالت السيولة املقبولة ومعدالت الرحبي        وذلـك من أجل ا    

 .حقوق املودعني واملسامهني
 

 :السؤال الرابع
يـتردد يف الشارع االقتصادي إمكانية تفرع بنوك خليجية وأجنبية يف قطر، ماذا عن األمر؟ وما هي                 

 ية لعمل تلك البنوك؟ وكيف تنظرون إىل التأثري الذي سيطال هذا الفرع؟الضوابط والشروط القانون
 

 :اإلجابــة
هـناك عـدد مـن فروع البنوك األجنبية تعمل داخل الدولة وكذلك هناك شركاء من دول جملس                  
الـتعاون اخلليجي يف رأمسال بنوك وطنية وحنن على املستوى احمللي نرحب بالتفرع اخلليجي واألجنيب     

 .حتياجات السوق وشروط فتح الفروع اخلاضعة ملوافقة املصرف املركزيوفقاً ال
 

 :السؤال اخلامس
 ما هي اإلضافة اليت ميكن أن متنحها عملية اندماج بنوك خارجية مع بنوك حملية؟برأيكم 

 

 :اإلجابــة
بنوك خارجية مع بنوك حملية يقصد هبا إنشاء بنك جديد لديه إمكانيات            بني   أيـة عملـيات اندماج    

وخـربات البنكني معاً، وذلك يعطي دفعة قوية للبنك احمللي يف االستفادة مما لدى الطرف األجنيب من   
 .مزايا، ويعمل على فتح أسواق جديدة  أمامه مبا يكون يف النهاية لصاحل املسامهني والعمالء

 

 

 

 :دسالسؤال السا
 ما هي تعليماتكم للبنوك العاملة كوسيط يف سوق الدوحة لألوراق املالية؟

 

 :اإلجابــة



 إىل  البـد من أخذ موافقة مسبقة من املصرف املركزي قبل تقدمي البنك طلب مزاولة أعمال الوساطة               
 والذي  ،من قانون املصرف  ) 3بند   (59دة  ، وكذلك البد من التقيد باملا     سوق الدوحة لألوراق املالية   

عليه و. لدينا استيفاء   هنك أو التعامل فيها ما مل تكن قد آلت إلي          بعدم متلك األسهم اخلاصة بالب     ييقض
عدم ب كذلك تقضي التعليمات  . سهم خالل سنتني من تاريخ متلكها     بيع هذه األ  ب  أن يقوم  يف هذه احلالة  

 ال يؤثر ذلك على سعر سهم        حىت هقيام البنك بإعطاء النصح واملشورة للعمالء عن أسهم البنك نفس         
ـ  الء للتعامل يف ، وكذلك عدم طرح أدوات مالية جديدة للعمنك بطـريقة مباشرة أو غري مباشرة      الب

 .األسهم املتداولة يف سوق الدوحة لألوراق املالية
 

 :السؤال السابع
 ماذا عن اعتماد سعر صرف الريال بالدوالر؟

 

 :اإلجابــة
 ريال للدوالر، وذلك 3.64م، عند سعر وسطي  1981اً منذ عام    الـريال مثبـت أمام الدوالر حملي      

العتـبارات تـتعلق بكـون قطر دولة نفطية تعتمد يف دخلها على إيرادات النفط الذي يتم تسعريه                  
م، مرسوم أمريي باعتماد تثبيت سعر      2001وقد صدر يف يوليو عام      .  بالدوالر هوتسـوية مدفوعا ت   

ى املشار إليه، وتبع ذلك اتفاق دول جملس التعاون على اعتبار           الـريال مقـابل الدوالر عند املستو      
م، وذلك يف خطوة أوىل للوصول إىل اإلحتاد النقدي         2002الـدوالر مثبتاً مشترك لعمالهتا منذ يناير        

 .م2010اخلليجي، حبلول عام 
أكثر من   مليار، أي    12ويتمـتع النقد القطري املصدر بتغطية كبرية من العمالت األجنبية تزيد عن             

 .أربعة أمثال النقد املصدر
 
 
 

 :السؤال الثامن
يالحظ أن اخنفاض معدالت الفائدة يدفع أصحاب األموال الستثمارها يف األسهم والعقارات وغريها             

 مما يؤثر على عمل البنوك، ما رأيكم؟
 

 :اإلجابــة



مل الت أوسع للع  اسـتثمار األمـوال يف األسـهم والعقـارات ال يضر البنوك، بل يفتح أمامها جما               
 خترج من البنوك لوال ننسى أن األموا   . خلفض معدالت الفائدة  واإلقـراض، وهـو اهلدف األساسي       

لتعود إليها، والذي يتغري هو صاحب املال فقط، ويظل البنك يف كل األحوال حافظاً لألموال ومديراً                
عدالت الفائدة على الريال هو يف      وأشري هنا إىل أن اجتاه م     . هلا على النحو الذي خيدم االقتصاد الوطين      

 %.2.75اجتاه صعودي منذ أكثر من سنة، حيث مت رفع معدالت الفائدة عشر مرات مبا جمموعه 
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