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  ثاني آلالشيخ عبداهللا بن سعود كلمة سعادة 
  محافظ مصرف قطر المركزي

  في افتتاح
 ألعضاءا الدول في التنموي للتمويل الوطنّية المؤسسات اتحادمنتدى 

  ٢٠١٦ للتنمية اإلسالمي بالبنك
 م٢٠١٦ بريل أ ٢٦-٢٥ 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  السعادةأصحاب 
  الضيوف األعزاء
  الحضور الكريم

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...

  

ل منتدى احتاد املؤسسات الوطنية للتموييف البداية أود أن أرحب بكم مجيعًا يف 
ضافته هذا والذي نتشرف باست التنموي يف الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية

القضايا واالفاق  ة،لتنمويالعام برعاية مصرف قطر املركزي حتت عنوان املصرفية املركزية ا
 شأن قضايابفرصة كبرية لتبادل املعلومات واخلربات  هذا املنتدى ميثل والتحديات، و

ق جديدة املواكبة كافة املتغريات وفتح افتطوير آليات التمويل التنموي و التنمية 
  للتعامل.

م تمنيا هلم املنتدىوأتقدم بالشكر للسادة الضيوف على احلضور واملشاركة يف هذا 
اء ومقرتحات ن أر مطرحه  ما يتمونتطلع اىل االستفادة من ، طيب اإلقامة يف دولة قطر

  من خالل جلسات هذا املنتدى .
  

   الحضور الكريم
 ملركزية التنمويةا رفيةص"املهو أال و يتناول املنتدى هذا العام موضوعاً يف غاية األمهية، 

عامل إنعاش االقتصاد البنوك املركزية يف ال حتاول فيه، وتنبع أمهيته من أنه يأيت يف وقت 
زية يف . وكما تعلمون فإن البنوك املركاالزمات وحتقيق التوازن املطلوبواحلد من آثار 
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االقتصادات املتقدمة وعدد من البلدان النامية واالقتصادات الناشئة كانت قبل  معظم
 داف السياسةهدفاً رئيسياً من أهتعترب استقرار األسعار  االخريه األزمة املالية العاملية

منا النمو االقتصادي والتنمية إأن  يف ذلك الوقتالنقدية، نظرًا لالعتقاد السائد 
ميم تلك تص إىلبصانعي السياسات النقدية  سعار؛ مما حداباستقرار األيتحققان 

السياسات لتحقيق معدالت التضخم املستهدفة واحملافظة على استقرار األسعار، وهو 
 العاملية املالية األزمة إنغري  األمر الذي جعل الدور التنموي للبنوك املركزية دوراً ثانوياً.

 الدور لنظر يفا على إعادة املركزية البنوك حثتقد الذي تالها  الطويل والركوداألخرية 
يف  وقد شرع العاملون ،والتأكيد على امهيته املركزية املصرفيةالذي تضطلع به  التنموي

وتأهيلها خلدمة ملالية ا البيئة حتسني يف ومباشر فاعل يف القيام بدوراملركزية  رفيةصامل
تطوير النظام املايل  النقديّة املتعلقة بالسياسة املناقشات مشلتقد و ، االقتصادية التنمية
 هدفاً  صفهبو  هأخذ مكانيف  املايل االستقرار بدأقد ، و احلقيقي االقتصاد ملصلحة
 .املركزية للبنوك صرحياً 

  

  الحضورالسادة 
ساهم بشكل  ي سوف املركزيّة البنوك سياسة من كجزء  الدور التنموي التأكيد علىإّن 

شكل دقيق ب السياسةتلك حتديد شروط  ولكن جيب ،االقتصادية التنمية كبري يف
 السياسات ربإىل تضا قد يؤدي توسيع الصالحياتأن  حيث، اجلانبية اآلثار لتجنب
، السيما سعارواستقرار األ املايل االستقرار حتقيق إىل اهلادفة السياسات عم التنموية

 بد وال. تعقيداً  كثرأ قد أصبحت املركزية فيها البنوك تعمل اليت التشغيلية البيئةوأن 
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 الدولية التطورات كذلك  و احمللية؛ الكلي أوضاع االقتصاد االعتبار بعني األخذ من
ا على االقتصاد   .املاليةو  التجارية القنوات خالل منوذلك  املايل والنظام وتداعيا
ال يتأثر  يثحب املايل واالستقرار النقدية السياسة العالقة بني كما جيب الرتكيز على

من جراء السياسة النقدية مثل تأثري سعر الفائدة على منو االئتمان االستقرار املايل 
 نظام لتأسيس ةضروري االحرتازيّة الكلية السياسات وتعترب ،وعلى تدفقات راس املال

 ةيالكل االحرتازية السياسات بني التنسيق إىل حاجة هناك ما أن ك  مرن. مايل
 .أفضل تنموي خمن أجل توفري منا  النقدية والسياسات

  

  السيدات والسادة
يف  تصادياالق النمو دعم يف املركزي قطر الذي يضطلع به مصرف التنموي الدور أن

 من املايل للقطاع ماً مه دوراً اليت اولت  ٢٠٣٠ الوطنية قطر رؤية دولة قطر نابع من
 هيئة عم بالتنسيق املركزي قطر مصرفقام  وقد. رمتطو  اقتصاد إىل أجل التحول 

 رتاتيجيةاالس اخلطة بوضع املالية لألسواق قطر وهيئة للمال قطر ركزمب تنظيمال
ذا الدور  ٢٠١٦-٢٠١٣ ترتكز تلك اخلطة على اهداف رئيسية و من اجل القيام 

 البنية وتعزيز ،لكليةاالحرتازية ا الرقابة وتعزيز ،التنظيمية املعايري حتسني تتمثل يف 
 . ومن بشريال املال رأس وبناء ،واملستثمرين املستهلكني ومحاية ،للسوق األساسية

لنمو ا يف القيام بدورةعلى  املايل ومساعدة القطاع املايل االستقرار ضمان أجل
بالتنظيم املايل،  هاخلاص ٣ بازل معايري تطبيقب املركزي قطر يقوم مصرف ؛االقتصادي

 النقدية سياستنا تظلوقد . االحرتازية الكلية املختلفة باإلضافة إىل تطبيق السياسات
 لقطاعاتل لتمويل املطلوبا يضمن توفريبشكل  السيولة نقوم بإدارة متجانسة، كما
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 والسياسات اليةامل اللوائح مراجعة كما تتم.  لتنوعوحتقيق ا النمو دف دعم اإلنتاجية
 البنية التحتية طويرت، وجيري العمل على املايل االستقرار دف تعزيز ة الكليةاالحرتازي

  ،والتسويات ملدفوعاتا أنظمة وعلى راسها للقطاع املايل،
إليداع وشركة قطر لة املعلومات االئتمانيقطر مركز  إنشاءمت  ويف هذا الصدد فقد

لصينية ا إقليمي ملقاصة العملة مركزاول ق املركزي لألوراق املالية وكذلك مت اطال
  الدوحة. (الرمنييب) يف

ووفقًا الحكام قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية الصادر بالقانون 
، فقد توىل مصرف قطر املركزي سلطة االشراف والرقابة على ٢٠١٢لسنة  ١٣رقم 

هذا القطاع  ة واالشرافية علىالرقابي هقطاع التامني يف الدولة، وقد باشر املصرف مهام
و اصدر عددًا من القرارات والتعاميم املنظمة وقد كان اخرها التعليمات اخلاصة 

ا فعليا    يمطلع ابريل اجلار يف بالتأمني وارشادات احلوكمة وقد بدا العمل 
  

  الحضور الكريم
 التنموية املالية املؤسسات دور هو املنتدى هذا هاسيناقشإن أحد احملاور املهمة اليت 

ليت يعاين ا املشكالت بتحديد  املؤسساتتلك  مو تقحيث ؛  االقتصادي النمو يف
قطاعات لا هلذه مويلالت لتوفري الالزمة الرتتيبات إجراءو يف التمويل   املايل منها السوق

 .املؤسسات املالية  عليه من احلصول يف صعوبات تواجه اليت
حيث ، مثاليةتعترب رائدة و  واملتوسطة املشروعات الصغريةدعم يف  قطردولة جتربة  نإ

الدولة  يف هذه املشروعاتاليت تدعم  املؤسسات يف طليعة للتنمية قطر بنكيأيت 
 وتوفري للعمالء واخلدمات املنتجات من واسعة جمموعة وذلك من خالل تقدمي
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لمشروعات ل اخلدمات االستشاريةاملختلفة، باإلضافة إىل تقدمي  لتمويلا خيارات
.  ة الصادراتنشطأ يف والتوسع النمومتكينها من و  لدعم نشاطها واملتوسطة الصغرية
 لسوقاخلاصة با الدراسات عداداالستشاريّة وإ اجللسات بتنظيم البنكيقوم  كما

حاضنة  تتاحشّكل اف اخلاصة بالقطاع. وقد التدريبية والدورات العمل واستضافة ورش
وذلك  فارقة عالمة ٢٠١٤يف عام  الوزراء جملس رئيس معايل قبل من لألعمال قطر

 الدولة يف سطةواملتو  عايل املستوى للمشروعات الصغرية املتكامل الدعم دف تقدمي
والدعم  نتاجاإل وخدمات واملختربات العمل وورش املكتبية املساحات توفري خالل من

 قطر كاليت أطلقها بن نهتلك احلاضوقد أصبحت . اإلرشاد وبرامج الفين واإلداري
 تعددةامل األعمال حاضنات إحدى أكرب دار اإلمناء االجتماعي بالتعاون مع للتنمية

، من حيث ما تقدمه من األوسط ومشال إفريقيا الشرق منطقة يف االستخدامات
من ض رّواد األعمال بتخريج دفعتني من تلك احلاضنةقامت  فقد ،أعمال وخدمات

 ١٠٠ اكثر من وتدريب حملية شركة ٣٣قامت باحتضان كما   ، األعمالبرنامج ريادة 
  . ٢٠١٤ عام شخص من رّواد األعمال يف

 وتقدمي اخلدمات وفقًا العلىللسياسات اخلاصة بتسهيل اإلجراءات تنفيذًا و 
لك فقد قام بنك قطر للتنمية باستحداث نظام النافذه الواحدة وذ ،املستويات واملعايري

مه ودعم املشروعات الصغرية واملتوسطة وتعزيز اجلهود املبذولة لتقدمي خددف تطوير 
  افضل من خالل توفري مجيع املوارد املالية واخلربات الفنية والرتخيص من مكان واحد.
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  السادة الحضور

جهات نظر و  ستقدم املنتدى هذا اليت ستجرى خالل بأّن املناقشاتعلى ثقة إنين 
 ّية هلذااملخرجات الرئيس أنكما   .املستقبل يف السياسات لصنعهامة  عملية وأفكار
  . تنمويةال أعماهلم وينعكس على القرار صناع على بالنفع سوف تعود املنتدى

ألهداف املهمة مواصلة النجاح والتوفيق يف حتقيق ا امللتقىأمتىن هلذا  اخلتاميف و 
 ادة الضيوفللسباحلضور الكرمي متمنياً و اليت يعقد من أجلها، وأرحب جمدداً 

  قطر.دولة طيب اإلقامة يف 

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

 


