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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

رئااايج م لاااج الاااورراء ووريااار معاااالي ال ااايهلل عناااداهلل بااان ،اصااار    ثاااا،ي  
 الداخلية   
 المالية ب مهورية كينيا الصديقة  سعادة ورير 

 سعادة رئيج م لج ادارة الننك الصناعي والت اري الصيني 
 أصحاب السعادة والسادة  الضيوف  
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    

 
وورياااار  اساااامحوا لااااي بدايااااة أن أررحاااال بمعااااالي رئاااايج م لااااج الااااورراء

تفضاله برعاياة حفال افتتاا    وأن أتقدم له بال كر ال زيل على الداخلية
العملاااة الصاااينية بالدوحاااة  الااا ي يرعاااد ا و  مااان   ومقاصاااة مركاااز تساااوية

،وعااه فااي مناقااة ال اارق ا وساافو كمااا أ يفااوتني أن أرحاال ب صااحاب 
الساااعادة الضااايوف شااااكرال لهااام تفضااالهم بم ااااركتنا فاااي فعالياااا   ااا ا 

 قارودولة الحدث الهام  متمنيال لهم طيل اإلقامة في 

  ا خوة الحضور:

قااد أ أكااون منالإااال ت ا قلاات تن افتتااا  مركااز تسااوية العملااة الصااينية فااي 
الدوحة  اليوم  ي اكل منعافاال  اماال فاي العالقاا  اأقتصاادية والت ارياة 
التي تربف بين النلدين الصاديقينوكما أ،اه يمثال ا،االقاة ةديادة تضااف 
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كااي تتنااوأ عملتهااا   تلااى سلساالة ال هااود التااي تناا لها الصااين مناا  ساانوا 
وقاد توساعت الصاين فاي  المكا،ة التي تستحقها في ،ظام النقد العالميو

فاااي السااانوا  ا خيااارة   العملاااة الصاااينيةومقاصاااة افتتاااا  مراكاااز تساااوية 
ويؤكاااد افتتاااا  مركاااز  وا،حااااء العاااالم فاااي  بحياااا باااا  لهاااا مراكاااز مهماااة

دولة قار في الدوحة اليوم  على المكا،ة المتميزة التي باتت تحظى بها 
المنظومة اأقتصادية العالمية  وعلى دور اا الرائاد فاي دفال ع لاة النماو 

 اأقتصادي العالميو
دولة قار ترتنف بعالقا  متميزة مال ةمهورياة الصاين  ال دير بال كر أن

باادء تصاادير  شااهد   اا ع العالقااا  ،مااوال مضاااردا مناا  حيااا  ال ااعنية
الصاادرا  ح ام مماا أد  تلاى مضااعفة الإار القاري المسا  للصاين  

كماااا ارتفااال تةماااالي الاااواردا  القارياااة مااان الصاااين فاااي  والقارياااة لهاااا
ي عل الصين ثاا،ي أكنار الادو  و لك مليار لاير   12تلى قرابة  2014

و بااين دو  العااالم قااار  وراباال أكناار شااريك ت اااري لهااادولااة المصاادرة ل
تاااوير الننيااة  م ااروعا تنفياا  شااركا  صااينية فااي وفااي حااين سااا مت 

فااي ت، اااء  قااد شاااركت قااار للنتاارو  فاا ن شااركة  قاااردولااة التحتيااة فااي 
صاندوق  اساتثمركماا مصفاة وم مال للنتروكيماوياا  فاي شارق الصاين   

  مليار دوأرو  6الننك الزراعي الصيني بحوالي  في   قار السيادي
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وقااد تااور حضاارة صاااحل الساامو ال اايهلل تماايم باان حمااد    ثااا،ي أمياار 
فااااي العالقااااا  بااااين  السااااريلالمفااااد  حفظااااه اهلل   اااا ا التنااااامي الاااانالد 
بزيارة رسمية في مالال ،اوفمنر الما،اي  تام فيهاا التوقيال علاى   النلدين

 اتفاقية باين مصارف قاار المركازي  وبناك ال اعل الصاينيو وقاد قضات
 35اإلتفاقيااة ب ، اااء خااف ثنااائي اأت اااع  لمنادلااة العملااة  بقيمااة  تلااك

لى مد  ثالث سنوا و كماا تام التوقيال علاى ما كرة مليار يوان صيني ع
ماال  المفو،ااية الصااينية الخاصااة بالرقابااة واأشااراف علااى القاااا  تفااا م 

هادف تساهيل ترفيال مكاتال التمثيال للنناور القارياة بالمصرفي الصايني 
فااي الصااين تلااى فاارو  كاملااة  وت اا يل الننااور اإلسااالمية القاريااة علااى 

 رئاايج ةمهوريااة الصااين ال ااعنيةامااة دخااو  السااوق الصااينيو وأعلاان فخ
  والتاي بموةنهاا يمكان مليار ياوان  30صة بمنلغ عن منح دولة قار ح

  ماان فااي دولاة قااار ي شاركة ماارخه لهاا باا دارة الصااناديق اأساتثمارية 
 اأستثمار في ال ركا  المدرةة في أسواق ا سهم الصينيةو

 

 وووووالحضور الكريم

حااادثال افتتاااا  مركاااز تساااوية العملاااة الصاااينية فاااي الدوحاااة  الياااوم  ي اااكل
بكاال المقاااييج  باعتنااار أ،ااه ا و  ماان ،وعااه فااي مناقااة الخلااي   تاريخيااال 
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دولاة وي  عملي لالتفاقيا  الموقعاة باين تكتو و و ي تي  وال رق اأوسف
وساايعمل المركااز    فااي ،ااوفمنر الما،اايةمهوريااة الصااين ال ااعنية قااار و 

ت اا يل علااى و   بااين الصااين ودو  المناقااة أعمااا  الت ااارةعلااى تسااهيل 
اأستثمار باليوان الصيني  مل توفير السيولة والدعم الالرمين لالساتقرار 

  بمااا يساااعد علااى خلااق المزيااد ماان فاار  العماال وتعزيااز النمااو المااالي
وساايقوم فاار  الننااك الصااناعي والت اااري الصاايني فااي مركااز  اأقتصاااديو

وأ يفااوتني  عمليااا  المقاصااة فااي المركااز ال دياادوقااار للمااا    بتنفياا  
بهاا ع المناساانة  أن أتقاادم بخاااله ال ااكر لبخااوة فااي الننااك الصااناعي 
والت اااري الصاايني وفرعااه  فااي مركااز قااار للمااا   علااى مااا قاااموا بااه ماان 
ةهد طيلة  فترة المفاو،ا  الخاصة ب ، اء المركز  وعلاى الادور الهاام  

 ا  المقاصة للعملة الصينية فيهوال ي ينتظر م في تنفي  عملي

 السيدا  والسادةوو

 مهورياااة كينياااا الصاااديقة لمالياااة اليسااار،ي أن أرحااال بمعاااالي ورياار  أيضااال 
والوفااااد المرافااااق لااااه  و، ااااكر لهاااام ا تمااااامهم وحرصااااهم علااااى تقويااااة 
العالقااااا  اأقتصااااادية والماليااااة ماااال دولااااة قااااار بمااااا يخاااادم  مصاااالحة 

رامياة تلاى ت، ااء مركاز ماالي متااور النلدينو و، مال أن تكلال ةهاود م ال
فاااي كينيااااا بالن اااا  والتوفيااااق  وأن تاااتم اسااااتفادتهم مااان خاااادما  مركااااز 
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الدوحااة لتسااوية ومقاصااة العملااة الصااينية  وأن تمتااد اأسااتفادة لت ااامل 
 فريقية أخر  في المستقنل القريل  دوأل ت

 الحضور الكريم

على م كرة تفا م باين ورارة المالياة القارياة  وسي هد حفلنا   ا التوقيل
 والمالية الكينية تهدف الى تعزيز التعاون بين الارفين  رارةو 

علاى ما كرة تفاا م ثالثياة باين كال  سوف ياتم التوقيالباإل،افة الى  لك 
سااااوث  شاااركةو مااان بناااك قاااار الااادولي اإلساااالمي وبناااك قاااار الاااوطني 

تااوير  تهادف لتاوفير و ركةو لك لت سايج شاويست سيكيوريتيز ليمتد  
فاق مال ال اريعة اأساالمية فاي ةمهورياة وافر  التمويل واأستثمار المت

 والصين ال عنية

أود فااي ختااام كلمتااي  اا ع أن أشااكركم علااى م اااركتكم  وعلااى حرساان 
 اصإائكم  متمنيال لكم طيل اإلقامة  وله ا المركز كل الن ا  والتوفيقو 

 وبركاتهووالسالم عليكم ورحمة اهلل 

 


