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  ثاني آلالشيخ عبداهللا بن سعود كلمة سعادة 
  محافظ مصرف قطر المركزي

بمناسبة تسليم سعادته جائزة  -حفل اتحاد المصارف العربية  في
   ٢٠١٦محافظ العام 
  قاعة لوسيل –فندق الريتزكارلتون 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح 
   رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

 أصحاب السعادة 

   العربية السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف
  األمين العام األخ 

الشــــرق األوســــط وشــــمال الســــادة أعضــــاء منظمة العمل المالي لمنطقة 
  افريقيا

  الحضور الكريم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...

  

تمنيًا لكم مدولة قطر،  أرحب بكم مجيعًا يف بلدكم الثاين، يف البداية 
  طيب اإلقامة.

دارة احتاد إ رئيس وأعضاء جملس ةلألخو بالشكر اجلزيل أتقدم يسرين أن و 
"حمافظ اري الثقة الغالية باختيعلى  لإلحتادواألمانة العامة  املصارف العربية

 هدميثل حتدياً لنا لبذل مزيد من اجلوعلى هذا التكرمي الذي " ٢٠١٦العام 
القطاع و يف مصرف قطر املركزي  كما ميثل تكرميًا جلميع العاملنيوالعطاء  

من  ققحتاملصريف يف دولة قطر ويضعهم أمام مسؤولية احلفاظ على ما 
أرحب باألخوة أعضاء منظمة  ا، كمإجنازات والسعي إىل حتقيق األفضل
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) MENAFATFالعمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا(
  .واشكرهم على تشريفهم هذا احلفل 

 عزيزتإن مسرية احتاد املصارف العربية حافلة باإلجنازات اهلامة يف جمال 
لقد ظل عمل املايل يف الدول العربية، و التعاون املصريف العريب وتطوير ال
يعمل من اجل حتقيق األهداف  ١٩٧٤اإلحتاد، ومنذ تأسيسه يف عام 

ربية من أجلها واملتمثلة يف دعم الروابط بني املصارف الع أنشأاألساسية اليت 
وتوثيق التعاون بينها وتفعيل دورها من أجل حتقيق املصاحل املشرتكة، وقد 

 تطوير العمل املصريف يف الدول العربية، وترك بصماتقاد اإلحتاد مسرية 
واضحة يف هذا اجملال، وال يزال يواصل العمل من أجل حتقيق األهداف 

ا داملنشو  ة، واخص يف هذا اجملال املبادرات العربية منها والدولية اليت قام 
االحتاد فهو اول من قام مببادرة مع صندوق النقد الدويل حول اعداد 

ي خاملنا كما قام بطرح موضوع اثر التغري  De‐Risking  عن الدراسة
على الصريفة واخلدمات املالية يف مؤمتره الدويل يف روما وأول من قام مببادرة 
 الشمول املايل واطالق التعاون املصريف العريب األمريكي ورسخ لعالقات

  .والدولية اإلقليمية  مع املؤسسات الرقابية واإلشرافية جيدة
ؤكد على تعاوننا ن والقطاع املصريف يف دولة قطر يف مصرف قطر املركزي إننا

ستمر ن ، وسوفهالصادق مع إحتاد املصارف العربية من أجل حتقيق أهداف
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ا حنث اليت يطلقها االحتاد، كميف دعم كافة األنشطة والربامج واملبادرات 
 افةفاعلة يف كاملشاركة ال علىالبنوك واملصارف اليت حتت رقابتنا واشرافنا 

  ة.يف دعم مسريته الناجحأنشطة اإلحتاد واملسامهة 
  أصحاب السعادة ...

لقد شهدت مسرية العمل املصريف واملايل يف دولة قطر تطورات هامة خالل 
اصدار قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم  بعدالسنوات املاضية وذلك 

اصبح مصرف قطر املركزي هو  فقد، ٢٠١٢املؤسسات املالية يف عام 
املالية  ةواألسواق واألنشط اجلهة العليا املختصة بكل ما يتعلق باخلدمات

ت مظلة حتواالشراف على قطاع التأمني  الرقابة إدخالمت يف الدولة، كما 
 قمنا بإعادة هيكلة هذا حيثمصرف قطر املركزي، وذلك للمرة األوىل، 

 متكما   ، لإلشراف والرقابةخمتصه ة إدار إنشاء القطاع اهلام من خالل 
  فصلصيص ختفقد مت  باإلضافة اىل ذلك، عليمات التنفيذيةإصدار الت

نا مالقانون املشار اليه للمؤسسات املالية اإلسالمية، وذلك اميانا  يفكامل 
هة العليا تسهيًال لدور املصرف بصفته اجلو  بدورها املتنامي يف االقتصاد، 

ضم مت تشكيل جلنة االستقرار املايل ورقابة املخاطر واليت ت املختصة،  فقد
ة واألسواق اخلدمات واألنشط ممثلني لكافة االجهزه الرقابية واإلشرافية على

اللجنة بدراسة املخاطر احمليطة باالعمال  تلك مو يف الدولة وتق املالية
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ما ك  واخلدمات واألنشطة واألسواق املالية وتضع هلا احللول واملقرتحات
ة يف الدولة وتعزيز يتقوم بعمل التنسيق الالزم بني اجلهات التنظيمية والرقاب

  .التعاون بينها واقرتاح السياسات املتعلقة بالتنظيم والرقابة واالشراف
  الحضور الكريم..........

 االنشطةو  لقد أجنزت اهليئات الرقابية واالشرافية على قطاع اخلدمات
وقد مت  ٢٠١٦-٢٠١١ اسرتاتيجية العمل املايلواألسواق املالية يف الدولة 

اً ، وجيرى العمل حاليواالجنازات من خالهلا حتقيق العديد من األهداف
النابعة من  ، ٢٠٢٢-٢٠١٧على اطالق االسرتاتيجية اجلديدة 

  .٢٠٣٠ية الدولة وحتقيقاً لرؤية قطر الوطن يف الوطنية اسرتاتيجية التنمية
أما يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فقد مت حتديث كافة 

بادئ وفقًا ألفضل املعايري الدولية ومت تطبيق كافة املواألنظمة التشريعات 
   .املتفق عليها عاملياً 

كبري   حضور دويل اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابو 
دولة قطر  تية واإلقليمية وقد استضافعلى مستوى كافة املنظمات الدول

ة وحد تقوموورش العمل، كما  الندواتالعديد من املؤمترات الدولية و 
ا تبادل املعلومات مع نظيف املعلومات املالية بدورها على أكمل وجه  ريا

ما يتم تنسيق كاحملددة يف املواثيق الدولية،   يف الدول األخرى وفقاً لالليات
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املستوى اإلقليمي مع جلنة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط اجلهود على 
يف هذا و  ،العملوتطوير  ومشال افريقيا حول كل ما شأنه توحيد اجلهود

اخلصوص نتقدم بالشكر  اجلزيل لالخوه يف سكرتارية اللجنة على كافة 
كما ،  هاجلهود املبذولة والعمل املتواصل من اجل حتقيق األهداف املنشود

مصرف قطر املركزي بإصدار التعليمات والتعاميم الالزمة اىل كافة  يقوم
املؤسسات املالية يف الدولة بشان مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

  وتنفيذ القرارات الدولية يف هذا الشأن.
  السيدات والسادة....

يف اخلتام أتقدم جبزيل الشــكر والتقدير للســادة رئيس وأعضــاء جملس إدارة 
ني يف العامل األخوةاد املصـــــــــــارف العربية ولســـــــــــعادة األمني العام ومجيع احت

كما أمتىن لالحتاد مواصــــــــــــلة النجاحات وحتقيق ،  االحتاد على هذا التكرمي 
، وارحب اإلنســــــــان العريبخدمة لالقتصــــــــاد العريب وحتقيقاً لرفاهية  هاهداف

  جمدداً باألخوة الضيوف الكرام متمنياً هلم طيب اإلقامة يف دولة قطر . 
  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،


