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 أصحاب املعايل والسعادة حمافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية

  األمني العام املساعد لس التعاون اخلليجي 
  الضيوف الكرام

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد،،
  

الدوحة حتـت الرعايـة   يعقد يف املصريف العاشر الذي  املؤمتريف ن أرحب بكم يسرين أ
آل رمية ملعايل رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية الشيح محد بن جاسم بن جـرب  الك
  . ثاين
وظروف استثنائية بدأت وتبلورت بعـد  العاشر هذا العام وسط أجواء مؤمتركم  ينعقد

أسوأ أزمـة   يف تلك الفترة  حدثت كما تعلمونف ،البحرينمملكة اجتماعنا التاسع يف 
ومل تكن اقتصاداتنا اخلليجية مبنأى عن تداعيات تلك األزمـة  ، التاريخيف عاملية  مالية 

، فكان أن تـدهورت  حبكم انفتاحها الكبري على االقتصاد العاملي وارتباطها الوثيق به
أسعار األسهم والعقارات بشكل حاد، وأنعكس ذلك سلباً على املراكز املالية للبنـوك  

 .٢٠٠٩وحىت ايـة عـام    ٢٠٠٨ وعلى نتائجها املتحققة منذ الربع الرابع من عام
بعونه وتوفيقه وبدعم من ،  ومتكنت بنوكنا مررنا ا مجيعاً  كانت تلك مرحلة صعبة،و

واليوم وحنـن نلتقـي يف إطـار    من جتاوز املنعطفات اخلطرة فيها. حكوماتنا الرشيدة 
صيلة جتارب غنيـة بـالعرب   لدينا ح ه قد باتت ، نشعر أنفعاليات مؤمتر مصريف جديد

من جلسات املؤمتر، وقفة مع هذا املوضـوع  الثالثة جللسة يف ا الدروس، وسيكون لناو
   نتبادل الرأي واملشورة بشأا.ل
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  حضرات األخوة:
إن تداعيات األزمة املالية العاملية قد عززت احلاجة إىل الدور الذي تقوم بـه  مراكـز   

دعـم   يف تأثري كـبري   فصاعداً  من اآلن هلذه املراكز  سيكونو املعلومات االئتمانية، 
التنسـيق   وبقدر مـا يـتم    تقليص حجم املخاطر اليت يتعرض هلا.و، النشاط املصريف

يسـاعد  س، بقدر ما القائمة اخلليجية  املعلومات مراكزبني  وتبادل اخلربات التعاونو
وسيحظى هـذا املوضـوع    ذلك يف تطوير أعمال بنوكنا ويعزز جناحاا املستقبلية. 

تأسـيس  مت   قد وأود ان أشري ذه املناسبة إىل أنه  تمام مؤمتركم يف جلسته األوىل.باه
 ٢١يوم االثنني املوافق ، ومت افتتاحه ٢٠٠٨مركز قطر للمعلومات االئتمنانية منذ عام 

تغطية كافة املعلومات املتصـلة بقطـاعي   ومتكن يف فترة قصرية نسبياً  ،٢٠١١مارس 
  األفراد والشركات.  

  
  الضيوف الكرامها أي 

، قد أمثرت ٢٠٠٢إن مسرية العمل اخلليجي املشترك  اليت تسارعت خطاها منذ عام 
يف األعوام األخرية  اجنازات مهمة منذ إقرار السوق اخلليجية املشتركة، وإنشاء جملس 

ورغم أن الوصول إىل إصدار العملة املوحدة ال زال دونه الكثري مـن  . اخلليجي النقد
تتوجيـاً   ، باعتبـاره قادم ال حمالة األمر فإن ذلك ،االقتصادياجلهد الدءوب والعمل 

اجلاللة والسمو قـادة دول   جلهودنا املباركة اليت أسس هلا وعمل من أجلها أصحاب
املركزيـة  ة العامة لدول الس وبنوكنـا  وعلى املعنيني يف األمان الس حيفظهم اهللا.

يعملوا مجيعاً  أنومؤسساتنا املالية  والس النقدي اخلليجي النقد اخلليجيةومؤسسات 
تطلعات القادة وتوجيهام إىل خطوات عمل مدروسة  تصل بنا إىل غاياتنا  على ترمجة
  .ةالثاني وسيحظى هذا املوضوع باهتمام املؤمتر يف جلسته املنشودة.
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  أيها احلضور الكرمي

مـن  ال يفوتين يف هذه املناسبة اهلامة أن  أنوه ببعض ما حققه  مصرف قطر املركزي   
ومركـز   إجنازات  خالل العامني املاضيني، لعل من بينها  إنشاء إدارة االستقرار املايل

ة اختـاذ  . وقد مت يف اآلونة األخـري   للمعلومات االئتمانية وكذلك إدارة املخاطرقطر 
للبنوك التقليدية بعد فترة انتقالية تنتهي  قبول العمليات املصرفية اإلسالميةبوقف قرار 

بنهاية العام احلايل. وقد متت هذه اخلطوات الثالث مجيعها يف إطار  اجلهود اهلادفـة إىل  
 يف الوقت احلاضر على إعادة ترتيب جهازنا املصريف على أسس قوية وسليمة. ونعمل 

كافـة   املؤسسات املالية لتشـمل  لتوحيد الرقابة على  ال اإلجراءات الالزمة استكم
العاملـة يف   البنوك والشركات املالية وشركات التأمني مبا يف ذلك الشركات والبنوك

،  باإلضـافة إىل أننـا نسـعى إلسـتكمال     بورصة قطر مركز قطر للمال، وكذلك
  .(CDR)االجراءات اخلاصة بإنشاء مركز احلافظ األمني 

  
  األخوة الكرام:حضرات  
ها،   يت تتطلب جهوداً مشتركة يف مواجهتإننا نقف اليوم أمام العديد من  التحديات ال 

كافـة   ولعلكم تتفقون معي يف أن التغلب على هذه التحديات يستلزم تضافر جهود 
، البنـوك املركزيـة  واحلكومـات  جنباً إىل جنب مع   املؤسسات املاليةاملسؤولني يف 
  .واهليئات املعنية

بـالتوفيق    عملكمأرحب بضيوفنا األعزاء مرة أخرى وأرجو أن يكلل اهللا  ،يف اخلتام
  قطر.  دولة  بلدكم الثاينيف  طيب اإلقامة كموالنجاح، وأمتىن ل

  
  

  الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،والس
 


