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بسم هللا الرمحن الرحيم
سعادة الشيخ عبدهللا بن سعود ال اثين ،حمافظ مصرف قطر املركزي
سعادة الشيخ حممد اجلراح الصباح ،رئيس جملس إدارة إحتاد املصارف
العربية
سعادة رئيس اإلحتاد الدويل للمصرفيني العرب
سعادة األمني العام إلحتاد املصارف العربية
السادة أعضاء جمالس اإلدارة يف إحتاد املصارف العربية واإلحتاد
الدويل للمصرفيني العرب
الضيوف الكرام
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...

أرحب بكم مجعياً يف إفتتاح هذا املؤمتر الذي ينظمه إحتاد املصارف العربية،
ابلتعاون مع اإلحتاد الدويل للمصرفيني العرب ومصرف قطر املركزي حتت عنوان
"حتدايت اإلمتثال ومكافحة اجلرائم املالية" ،ويسعدان يف مصرف قطر املركزي
إستضافة هذا املؤمتر يف الدوحة متمنني للسادة الضيوف الكرام طيب اإلقامة يف
بلدهم الثاين قطر .
وهبذه املناسبة أتقدم جبزيل الشكر إلحتاد املصارف العربية واإلحتاد الدويل
للمصرفيني العرب ملا بذلوه من جهود من أجل اإلرتقاء مبهنة الصريفة يف العامل
العريب ،فقد كان ملسامهاهتم ومبادراهتم الدور الكبري يف دعم جهود املصارف
والبنوك املركزية واهليئات التنظيمية العربية.
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احلضور الكرمي ،

يتناول هذا املؤمتر موضوع "حتدايت اإلمتثال ومكافحة اجلرائم املالية" ،وسوف
يشارك ابلنقاش خنبة من كبار املختصني يف جمال اجلرائم املالية ومكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب من خمتلف دول العامل ،وأنمل أن خيرج هذا املؤمتر
ابلتوصيات واملبادرات الالزمة من أجل املسامهة يف احلد من اجلرائم املالية وتفعيل
دور اهليئات الرقابية واملؤسسات املالية يف خفض املخاطر اليت قد تواجهها.
ويف هذا الصدد  ،فإننا يف مصرف قطر املركزي واللجنة الوطنية ملكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب  ،وابلتعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة يف الدولة ،
قمنا مبراجعة كافة التشريعات ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مبا يتوافق مع املعايري الدولية الصادرة من جمموعة العمل املايل ومت بفضل ذلك
التعاون والتنسيق إصدار قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم ()20
لسنة  ، 2019ليحل حمل القانون السابق رقم ( )4لسنة  ،2010كما مت إصدار
قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( )27لسنة  ،2019ليحل حمل القانون السابق
رقم ( )3لسنة ،2004ومت إيضاً إدخال التعديالت الالزمة على عدد من القوانني
ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واليت تساهم يف وضع أفضل
املمارسات التشريعية ملنظومة متكاملة  ،وقد إلتزمت دولة قطر بتوصيات جمموعة
العمل املايل األربعني والنتائج املباشرة اإلحدى عشر وذلك بصفتها عضواً يف
جمموعة العمل املايل (فاتف) و جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا (املينا فاتف) ومن خالل عضويتها يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
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السيدات والسادة.
إن التطور الكبري الذي ش ه ه ه ه هههده قطاع التكنولوجيا خالل العقدين األخريين
قد جلب معه العديد من املخاطر والتحدايت  ،حيث تطورت معه اجلرمية
تكاهبا ،مستفيدة من ما أاتحته التكنولوجيا من
وتعددت وتنوعت أساليب إر ُ
وس ه ه ه ه ه ههائل متعددة ومتطورة  ،األمر الذي يض ه ه ه ه ه ههع على عاتق اجلهات الرقابية
واإلش ه هرافية عبئاً ثقيالً يف مواجهة هذه التحدايت وخفض املخاطر واحلد من
اجلرائم املالية وااللكرتونية ،كما أصههبل التص هدي للجرائم املالية مس هؤولية كافة
القطاعات واجلهات يف مجيع الدول ،ابإلض ه ه ه ه ه ههافة إة اجلهود الدولية ثلة يف
املنظمات واهليئات املختص ه ه ه ه ه ههة ،وهلذا الغرض فقد إهتم املختص ه ه ه ه ه ههون عداد
الربامج واألنظمة ومراجعة التشهريعات وحتديد املعايري والضهوابط ،نشههر الوع
حول خطورة هههذه اجلرائم وأثريههها على الههدول وعلى ا تمع ،وعقههد ورش
عمل دورات تدريبية وندوات وغريها من الوسه ههائل اليت تسه ههاهم يف التصه ههدي
هلذه اجلرائم وخفض املخاطر احمليطة هبا.
أما داخل املؤسه هس ههات املالية فإن اجلهود تتواص ههل من خالل التطبيق الس ههليم
ملعايري اإلمتثال واملنهج القائم على املخاطر ،وإعداد السه ه ه ههياسه ه ه ههات اخلاصه ه ه ههة
ابلتعرف على العميل واجراء التقييم الالزم للوضه ه ه ه ه ه ههع املايل للعمالء واملخاطر
احمليطة هبم ،ومراقبة مجيع حتركات األموال والعمليات ذات الص ه ه ههلة ،وتتطلب
ه ههذه الت ههدابري من الق ههائمني عليه هها أن يكونوا على ق ههدر كبري من املعرف ههة
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واإلدراك لطبيعة عملهم ،كما تتطلب من املؤس ه ه ه ه هسه ه ه ه ههات املالية تطبيق املنهج
القائم على املخاطر واالمتثال الفعال جلميع القواعد والتعليمات ذات الص ههلة
مبكافحة اجلرائم املالية.
الضيوف الكرام ،

مع تطور ا تمعات وتنوع املنتجات خلدمة القطاعات املختلفة ،وخاص ه ه ه ه ه ه ههة
القطاع املايل ،فقد لوحظ تطور اجلرائم املالية مبختلف أنواعها و أسه ه ه ه ه ه ههاليب
إرتكاهبا ،والش ههك أهنا تؤثر بص ههورة مباش ههرة على االقتص ههاد وعلى االس ههتقرار
املايل ،ولذلك جيب أن نه ه ه ه ههتخذ على عاتقنا مسؤولية توحيد اجلهود من أجل
حماربتها ،ويف هذا الص ههياش نش ههري إة ما قامت به املنظمات الدولية املختص ههة
من إطالق املبادرات وإصههدار التقييمات اإلسهرتاتيجية والتوصههيات الضههرورية،
و حنث املؤس هس ههات املالية على فهم خماطر اجلرائم املالية بكافة أنواعها وعلى
تطبيق العناية الواجبه يف مكافحتها وفقاً ألفضل املمارسات ،وتبىن إبتكارات
التكنولوجيا املالية وتعزيز الشمول املايل.

السيدات والسادة...
لقد ظل إحتاد املصارف العربية داعماً رئيسياً جلهود البنوك املركزية ومؤسسات
النقد العربية يف عدد من ا االت  ،قد نُظم العديد من املؤمترات وورش العمل
والندوات يف خمتلف العواصم العربية ،ابإلضافة إة جهوده يف جمال التدريب
واملسامهة يف تطوير اخلدمات املصرفية من خالل الدراسات و أوراق العمل ،
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فلهم منا جزيل الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود ملساعدة البنوك
املركزية ومؤسسات النقد العربية من أجل حماربة اجلرائم املالية ،وحنن يف مصرف
قطر املركزي نؤكد وقوفنا إة جانبهم ودعمنا الكامل هوداهتم من أجل
االرتقاء ابلعمل املصريف وتطويره .
يف اخلتام أرحب جمدداً ابلسادة الضيوف الكرام يف بلدهم الثاين دولة قطر ،
وأمتىن هلذا املؤمتر أن حيقق النتائج املرجوة .
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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