
  
 

 
 
 

 
  حمافظ مصرف قطر املركزي ورئيس جملس إدارة/ كلمة سعادة 

  هيئة التنظيم مبركز قطر للمال
  

  فــــي
  )بلومربغ(افتتاح املؤمتر السنوي األول 

  
  ونفندق الريتز كارلت

  
  ٢٠١٢ أبريل ١٧-١٦

  
  
  



٢ 
 

  بسم ا الرمحن الرمحن الرحيم 
  

  أصحاب السعادة
  السادة الضيوف الكرام 

 األخوة احلضور
 

 
   وبرآاته، اهللا ورحمة  عليكم السالم    

  
  

 األول السنوي المؤتمر في جميعًا بكم أرحب أن لي يطيب
 في للمشارآة الجزيل بالشكر لكم وأتوجه ،)الدوحة بلومبرغ(
 االستماع إلى ونتطلع الكثيرة مشاغلكم رغم المؤتمر هذا عمالأ

  ..وتجاربكم خبراتكم من واالستفادة النيرة أفكارآم إلى
 دورها على لبلومبرغ االمتنان وعظيم الشكر بخالص أتقدم آما
 برامج من تقدمه وما العالمي االقتصاد مسيرة في والفاعل الهام
 مجاالت شتى في وخبرات وخدمات حلول من تطرحه وما

  .والشكر التقدير آل منا فلهم العالم أنحاء جميع وفي االقتصاد
 التنظيم هذا على للمال قطر مرآز لهيئة موصول والشكر
 في المؤتمر لهذا االفتتاحية الكلمة إللقاء الكريمة والدعوة
  .األولى دورته
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  السيدات والسادة

 التي لحلولوا البرامج من سلسلة ضمن المؤتمر هذا يأتي
 االقتصاد مشكالت حل في هامن إسهامًا بلومبرغ تطرحها
 المرآزية المسائل مناقشة إلى المؤتمر هذا ويهدف ،العالمي
 العديد بمشارآة وذلك  ،األصول إدارة قطاع على تؤثر التي
 ثقة على ونحن المالي، القطاع في واالختصاصيين الخبراء من
 والتقدير االهتمام جدي سوف افكار من طرحه مايتم أن من

  .العالمي االقتصاد حرآة على إيجابيًا ينعكس وسوف الالزم
  
 

  اإلخوة األعزاء

 لالقتصاد الشامل والتنويع بالتنمية ملتزمون قطر دولة في إننا
 وضعتها التي الشاملة طنيةالو التنمية خطة من جزءًا يمثل الذي
 ودعمه صولاأل إدارة قطاع تنمية أهمية تمامًا وندرك ،الدولة

 في المالي القطاع من هامًا جزءًا يشكل إنه حيث  ،به واالهتمام
 في بارزًا دورًا يؤدي سوف المؤتمر هذا أن ونرى الدولة،
   األصول إدارة قطاع تطوير
 هذا ومناقشات وقرارات توصيات من  االستفادة تتم أن ونأمل
  .المؤتمر

  
  احلضور الكريم 

 بالغة بفترة حاليًا يمر العالمي صاداالقت فإن جميعًا تعلمون آما
 المالية األزمة تداعيات جراء من وذلك والحساسية الدقة
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 ٢٠٠٨ عام أواخر في العالمي االقتصاد ضربت التي العالمية
 ، الدول من العديد التط اقتصادية هزات من ذلك تبع وما

 مراأل ، مشكالت من تعانيه وما اليورو منطقة بأزمة وإنتهاءًا
 علينا ذلك تأثير أن إال حاليًا، العالمي االقتصاد  على يؤثر الذي
  .الدنيا حدوده في يعتبر قطر دولة في
  
 وتتمتع المجاالت آافة في السريع بالنمو تتميز قطر دولة نإ

 أن إلى إضافة االستراتيجي والموقع السياسي باالستقرار
 متلكوت العالم، في نموًا األسرع يعتبر قطر دولة في االقتصاد

 أن آما العالم في الطبيعي للغاز احتياطي أآبر ثالث قطر دولة
 الناشئة االقتصادات نحو تتجه العالمي االستثمار أنشطة تدفقات

 موقع أهمية تبرز وهنا أفريقيا، وفي أسيا وشرق جنوب في
 بين آرابط الخليجي التعاون مجلس ودول قطر دولة

 هذا ويزداد وأفريقيا أسيا في واألسواق المتطورة االقتصادات
  .الوقت مرور مع أهمية الموقع

 
 
  سيدات والسادةال

 وتقليل االقتصاد لتنويع طموحة خططًا قطر دولة وضعت لقد
 هذا وفي ،للدخل وحيد رئيسي آمصدر الطاقة على االعتماد
 تعزيز إلى تهدف ٢٠٣٠ قطر لدولة الوطنية الرؤية فإن اإلطار
 رآائز أربعة على استنادًا وذلك زناوالمتو المستدام النمو

 والبيئية والبشرية واالقتصادية االجتماعية التنمية وهي أساسية
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 المستند المتنوع االقتصاد عليها يقوم األربعة الرآائز وهذه ،
 مدعوم وقوي تنافسي خاص قطاع إطار وفي  ،المعرفة إلى
  .وحديثة عامة مؤسسات من

 زيادة على لقادروا والمستقر الفعال المالي النظام ويشكل
 مرآزيًا دورًا والهامة، الحيوية للمشاريع وتخصيصها السيولة
  .ومتنوع حديث اقتصاد خلق في وهامًا
 إلى يستند أن ينبغي والمستقر الفعال المالي القطاع أن شك وال

 القيام على ةقادر ةبشري وآوادر ومؤسسات تشريعات
 المناخ يخلق سياسيًا استقرارًا  ذلك آل من وأهم،بواجباتها
 بأننا قطر دولة في ونفخر ، المالي القطاع لتطوير الصالح
 الرشيدة القيادة تحت المعالم واضحة واستراتيجية رؤية نمتلك

 وولي المفدى البالد أمير السمو صاحب لحضرة والحكيمة
  .األمين عهده

 
  احلضور الكريم 

 على المحافظة قطر دولة في النقدية السياسة أهداف من إن
 السياسة لتلك األساسية الرآيزة بصفته الصرف سعر ستقرارا

 القطري للريال ثابت تبادل سعر على المحافظة خالل من وذلك
  .األمريكي الدوالر مقابل

 والنقدي، المالي االستقرار على المحافظة إلى ذلك أدى وقد 
 متطلبات مع جنب إلى جنبًا تعمل الفائدة سعر آلية أن آما

 ،إليها المشار النقدية السياسة أدوات إلى ضافةوباإل االحتياطي
 لفترات إيداع شهادات إصدار في المرآزي المصرف  بدأ فقد
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 بالتشاور المرآزي المصرف قام آما. ٢٠٠٨ عام منذ متفاوتة
 وذلك مختلفة آجال ذات خزانة أذونات طرحب الحكومة مع

 وتسهيل أآبر شكلب الحكومية السندات سوق تطوير بغرض
 أذونات إدراج تم٢٠١١ يسمبرد نهاية وفي السيولة، ةإدار

 السوق في المشارآين لتمكين وذلك قطر بورصة في الخزانة
 السيولة إدارة تسهيل شأنها من والتي اتناألذو تداول من

 مارس في القائمة  الخزانة أذونات قيمة بلغت وقد وتحسينها،
  . قطري ريال مليار ١٤ حوالي ٢٠١٢

  
  ة السيدات والساد

 بمستوى االرتقاء أجل ومن المؤسسي المستوى على أما
 خاصة إدارة بتأسيس قمنا فقد ، الدولة في المالية الخدمات

 بالنظر االستباقية القرارات اتخاذ إلى تهدف المالي باالستقرار
 على والمصرفي المالي القطاع في الكامنة المخاطر في

 المصرفي مالنظا وضع تعزيز بغرض وذلك  ،الكلي المستوى
  . ومرونة قوة أآثر وجعله
 المساهمة بغرض االئتمانية للمعلومات قطر مرآز إنشاء تم آما
 القطاع وتزويد الدولة في لالئتمان المستدام النمو دعم في

 تقديم على تساعد والتي الالزمة التحليلية بالبيانات المصرفي
 خاصة مؤسسة إنشاء تم آما. المخاطر قليل آمن ائتمان
 مع والتنسيق وبالتعاون المالية األوراق لحفظ ستثمرينللم

 ُمناخ خلق إلى وتهدف قطر وبورصة بالدولة العاملة البنوك
 خارج من أو الداخليين للمستثمرين سواءًا أفضل استثماري
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 حزمة ورصد المؤسسات هذه وإنشاء تأسيس واآب وقد.الدولة
 االستقرار ىعل تساعد التي التعليماتو والقرارات القوانين من
  . العالمية االستثمارات لجذب الرئيسي المفتاح يمثل الذي
  القطاع بهذا الدولة اهتمت فقد المالية األسواق مستوى على أما

 المعايير أفضل يواآب بحيث وتحديثه تطويره إلى وسعت
 فقد المالية، واألوراق األسواق مجاالت في العالمية والمتطلبات

 من االستفادة مجال في هامة تطورات قطر بورصة شهدت
 أهم من أصبحت وقد عالميًا المتبعة واألساليب التطبيقات أحدث

 خدمات وأدخلت عديدة مكاسب وحققت المنطقة في البورصات
 آما العام، الدين أوراق تداول مثل جديدة ومنتجات جديدة
 المنطقة في األول يعتبر الناشئة للشرآات سوقًا مؤخرًا انشأت
 العام هذا نهاية وقبل والمتوسطة الصغيرة رآاتالش لخدمة
   .للمال قطر مرآز في المدرجه للشرآات سوقًا انشاء سيتم
 بما مستواها ورفع البشرية الكفاءات تعزيز صعيد على أما

 للمال قطر أآاديمية فإن ، عامة بصفة المالي القطاع يخدم
 تقدمو للمال قطر مرآز مظلة تحت تعمل التي واألعمال

 لمجا في العمل في للراغبين والعلوم بيةيالتدر وراتالد
 العالمية الخبرات من لالستفادة جهود وهناك ، المالية الخدمات

  . المجال هذا في
  

  احلضور الكريم 

 في بتنفيذها الخاصة واإلستراتيجية ٢٠٣٠ قطر رؤية إن
 الخدمات قطاع تطوير إلى تهدف والمالي االقتصادي المجال
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 فإن ولذلك  ،فعالية وأآثر مرونة أآثر وجعله دولةال في المالية
 واإلشرافية الرقابية الجهات توحيد إلى تهدف العامة الخطة
 في العامة السياسات ديوح الذي بالقدر المالية الخدمات على
 يحقق بما ومتناسقة متجانسة وجعلها الخدمات تلك إدارة

 طواتالخ اتخاذ تم فقد اإلطار هذا وفي المنشود، التطور
 المنشود، الهدف تحقق التي التشريعية األدوات إلصدار الالزمة

 قطر مرآز تنظيم هيئة إدارة مجلس برئاسة تكليفنا تم آما
 تتبعها وسوف ريقالط هذا على أولى آخطوة وذلك ،للمال

  .إليها المشار التشريعية األدوات صدارإ بعد أخرى خطوات
  

  :األخوة واألخوات

 على للقائمين الجزيل بالشكر أتقدم أن إال يسعني ال الختام، وفى
 النجاح المؤتمر لهذا ومتمنيًا بكم ترحيبي مكررًا المؤتمر هذا

 بالفائدة تعود التي والقرارات للتوصيات الوصول في والتوفيق
  .قطر بدولة طيبة إقامة لكم وأتمنى ، الجميع على

   
 وبرآاته اهللا ورحمة عليكم والسالم


