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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سعادة الشيخ عبدهللا بن سعود ال اثين، حمافظ مصرف قطر املركزي

سعادة الشيخ حممد اجلراح الصباح، رئيس جملس إدارة إحتاد املصارف 
 العربية

 ني العربيسعادة رئيس اإلحتاد الدويل للمصرف
 سعادة األمني العام إلحتاد املصارف العربية 

 لس اإلدارة يف إحتاد املصارف العربية واإلحتاد االسادة أعضاء جم
  العربنيالدويل للمصرفي

   الكرام الضيوف
 

 ...وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
اد املصارف العربية، إحت هأرحب بكم مجعيًا يف إفتتاح هذا املؤمتر الذي ينظم

 العرب ومصرف قطر املركزي حتت عنوان نين مع اإلحتاد الدويل للمصرفيابلتعاو 
ويسعدان يف مصرف قطر املركزي  "،"حتدايت اإلمتثال ومكافحة اجلرائم املالية

ادة الضيوف الكرام طيب اإلقامة يف سمتمنني لل دوحة الإستضافة هذا املؤمتر يف 
 بلدهم الثاين قطر .

 الدويل واإلحتادوهبذه املناسبة أتقدم جبزيل الشكر إلحتاد املصارف العربية 
يف العامل  الصريفةمن جهود من أجل اإلرتقاء مبهنة للمصرفيني العرب  ملا بذلوه 

جهود املصارف ومبادراهتم الدور الكبري يف دعم كان ملسامهاهتم   فقد  ،العريب
 والبنوك املركزية واهليئات التنظيمية العربية.
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 احلضور الكرمي ،
وسوف  ،يتناول هذا املؤمتر موضوع "حتدايت اإلمتثال ومكافحة اجلرائم املالية"

صني يف جمال اجلرائم املالية ومكافحة غسل يشارك ابلنقاش خنبة من كبار املخت
وأنمل أن خيرج هذا املؤمتر   األموال ومتويل اإلرهاب من خمتلف دول العامل،

ابلتوصيات واملبادرات الالزمة من أجل املسامهة يف احلد من اجلرائم املالية وتفعيل 
  تواجهها.اليت قد املخاطر  الرقابية واملؤسسات املالية يف خفض دور اهليئات

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 

ومت بفضل ذلك  ملايلة العمل اجمموعة الصادرة من مبا يتوافق مع املعايري الدولي
 (20)التعاون والتنسيق إصدار قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم 

، كما مت إصدار 2010( لسنة 4، ليحل حمل القانون السابق رقم ) 2019لسنة 
ليحل حمل القانون السابق ، 2019لسنة  (27)رقم  مكافحة اإلرهاب  قانون
على عدد من القوانني  إدخال التعديالت الالزمةإيضاً ومت ،2004( لسنة 3)رقم 

واليت تساهم يف وضع أفضل  فحة غسل األموال ومتويل اإلرهابذات الصلة مبكا
وقد إلتزمت دولة قطر بتوصيات جمموعة ،  املمارسات التشريعية ملنظومة متكاملة

عشر وذلك بصفتها عضوًا يف  العمل املايل األربعني والنتائج املباشرة اإلحدى
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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 .والسادة السيدات
قطاع التكنولوجيا خالل العقدين  األخريين  هالتطور الكبري الذي شههههههههههههدإن 

قد جلب معه العديد من املخاطر والتحدايت ، حيث تطورت معه اجلرمية 
مستفيدة من ما أاتحته التكنولوجيا من  ا،وتعددت وتنوعت أساليب إرتكاهبُ 

الرقابية  اجلهاتوسههههههههههههههائل متعددة ومتطورة ، األمر الذي يضههههههههههههههع على عاتق 
حلد من وااملخاطر  خفض يف مواجهة هذه التحدايت و قيالً ثية عبئاً فواإلشهههههرا

لية كافة ؤو دي للجرائم املالية مسهههصهههاجلرائم املالية وااللكرتونية، كما أصهههبل الت
ابإلضههههههههههههههافة إة اجلهود الدولية  ثلة يف  ،الدول مجيعالقطاعات واجلهات يف 

هتم املختصههههههههههههههون  عداد إ وهلذا الغرض فقد ،املنظمات واهليئات املختصههههههههههههههة
نشههر الوع  ، الربامج واألنظمة ومراجعة التشههريعات وحتديد املعايري والضههوابط

وعقهههد ورش  ،ثريهههها على الهههدول وعلى ا تمعههههذه اجلرائم وأ حول خطورة
وغريها من الوسهههههائل اليت تسهههههاهم يف التصهههههدي  عمل دورات تدريبية وندوات

 .املخاطر احمليطة هبا وخفضهلذه اجلرائم 
ن اجلهود تتواصههههل من خالل التطبيق السههههليم إاملالية فأما داخل املؤسههههسههههات 

وإعداد السهههههههههياسهههههههههات اخلاصهههههههههة  واملنهج القائم على املخاطر، متثالإلملعايري ا
ابلتعرف على العميل واجراء التقييم الالزم للوضههههههههههههههع املايل للعمالء واملخاطر 

 تتطلباحمليطة هبم، ومراقبة مجيع حتركات األموال والعمليات ذات الصههههههههلة، و 
من  القههههائمني عليههههها أن يكونوا على قههههدر كبري من املعرفههههة  التههههدابريهههههذه 
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تطبيق املنهج ، كما تتطلب من املؤسهههههههههههسهههههههههههات املالية عملهمواإلدراك لطبيعة 
القائم على املخاطر واالمتثال الفعال جلميع القواعد والتعليمات ذات الصهههلة 

 .مبكافحة اجلرائم املالية
 الضيوف الكرام ،

تمعات وتنوع املنتجات خلدمة القطاعات املختلفة، وخاصهههههههههههههههة مع تطور ا 
أسهههههههههههههههاليب  واجلرائم املالية مبختلف أنواعها  حظ تطور لو القطاع املايل، فقد 

أهنا تؤثر بصههههورة مباشههههرة على االقتصههههاد وعلى االسههههتقرار  والشههههك، إرتكاهبا
من أجل اجلهود  توحيدمسؤولية  نهههههههههههتخذ على عاتقناجيب أن املايل، ولذلك 

الدولية املختصهههة حماربتها، ويف هذا الصهههياش نشهههري إة ما قامت به املنظمات 
بادرات وإصههدار التقييمات اإلسههرتاتيجية والتوصههيات الضههرورية، املمن إطالق 

على فهم خماطر اجلرائم املالية بكافة أنواعها وعلى املؤسهههسهههات املالية  حنث و
تبىن إبتكارات و  ،املمارسات  ألفضلوفقاً يف مكافحتها العناية الواجبه  تطبيق

 التكنولوجيا املالية وتعزيز الشمول املايل.
 السيدات والسادة...

رئيسياً جلهود البنوك املركزية ومؤسسات  اً عمظل إحتاد املصارف العربية دالقد 
املؤمترات وورش العمل  ظم العديد منقد نُ ا االت ،  عدد منالنقد العربية يف 

يف جمال التدريب  هوالندوات يف خمتلف العواصم العربية، ابإلضافة إة جهود
واملسامهة يف تطوير اخلدمات املصرفية من خالل الدراسات و أوراق العمل ، 
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على ما بذلوه من جهود ملساعدة البنوك  التقديرالشكر و  جزيلفلهم منا 
من أجل حماربة اجلرائم املالية، وحنن يف مصرف  املركزية ومؤسسات النقد العربية

نؤكد وقوفنا إة جانبهم ودعمنا الكامل  هوداهتم من أجل قطر املركزي 
 االرتقاء ابلعمل املصريف وتطويره . 

 
،  يف بلدهم الثاين دولة قطر ابلسادة الضيوف الكرام جمدداً  أرحباخلتام  يف

 .  ةاملرجو وأمتىن هلذا املؤمتر أن حيقق النتائج 
  

 وبركاته،،، هللا ورمحة عليكم والسالم
 


