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  كلمة سعادة المحافظ
  والستين للجنة محافظي البنوك المركزية الثانيجتماع االفي 

  ومؤسسات النقد الخليجية
 م٢٠١٥ سبتمبر ٢-١ الدوحة

  

  

  

  

  

   



٢ 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  األخوة أعضاء الوفود
  

   والسعادة المعالي أصحاب
  الخليجية النقد ومؤسسات المركزية البنوك محافظي
   الشبلي جمعة بن عبداهللا األخ سعادة

 عاونالت بمجلس والتنموية االقتصـــــــادية للشـــــــؤون العام األمين مســـــــاعد
  العربية الخليج لدول
  الوفود أعضاء األخوة

 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...

  

تتاح أعمال ، معلنًا افبكم يف بلدكم الثاين قطريسرين يف البداية أن أرحب 
ل والستني للجنة حمافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدو االجتماع الثاين 

 ،جملس التعاون لدول اخلليج العربية، والذي تتشرف دولة قطر باستضافته اليوم
  متمنياً لكم طيب اإلقامة، والجتماعكم كل النجاح والتوفيق يف حتقيق أهدافه.

  
  ... أصحاب المعالي والسعادة

قتصادية بعض التطورات اال العاملفيه  شهدياجتماعنا اليوم يف وقت  يأيت
االقتصادات  بعضفعلى الرغم من أن التوقعات تشري إىل التعايف يف  اهلامة،
ا املمنطقة اليورو ا اليت شهد التطوراتإال أن  املتقدمة توقعة على وتأثريا

اقتصادات االحتاد األوريب، مع تباطؤ النمو األساسي يف األسواق الصاعدة، 
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ل تراجع وتقلبات يف ظ ق النفط الدولية من تطوراتاسو أشهده تعما  فضالً 
ى األداء تنعكس عل سياسية تغرياتمنطقتنا من  هتشهدما ، و أسعار النفط
بصفه عامة، باإلضافة إىل حالة الركود وتباطؤ النمو الذي تشهده االقتصادي 

لالزمة ا التحوطاتكل ذلك يتطلب منا اختاذ   ، بعض إقتصادات املنطقة
والتدابري الضرورية ملواجهة أية تداعيات حمتملة على اقتصاداتنا. وال شك يف 
أننا معنيون يف املقام األول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا 

لس التعاون جمللتحقيق االستقرار املايل واملصريف مبا خيدم األهداف العليا 
وجيهات اليت مت إرساؤها، والت لألسس وفقاً و  اخلليجي إستناداً على املبادىء

  السامية ألصحاب اجلاللة والسمو قادة دول اجمللس.
إضافة اىل ذلك فان جهودنا سوف تظل مستمرة من اجل التنسيق بشأن 

الصلة  وبقية اجملاالت ذات أنظمة املدفوعات والنظم اخلاصة باألشراف والرقابة
، املشرتكة ا مبا خيدم األهدافوتوحيد السياسات املتعلقة  بالعمل املصريف

فسي ونيابة باألصالة عن ن تقدم بالشكر اجلزيلأان  ال يفوتينويف هذا الصدد 
ذلوه من جهد ملا باىل مجيع اللجان وفرق العمل املشرتكة  عن األخوة احملافظني

 . حتقيق هذه االهداف وما اجنزوه من أعمال يف سبيل 
  

  ...األخوة األعزاء
إن جدول أعمالنا اليوم حافل مبوضوعات مهمة، األمر الذي يتطلب منا 

 اختاذ أن يوفقنا يف اهللا نسأل، يةؤ ر  العمل على تدارسها ومعاجلتها حبكمة و
   القرارات املناسبة مبا خيدم مصاحلنا املشرتكة وحيقق تطلعاتنا املنشودة.
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  السادة الحضور...

، صـــاتكمعلى حســـن إنأشـــكركم ، و نايف مداوالت يوفقناأدعو اهللا أن تام اخليف 
  .لة قطرالثاين دو  وأجدد ترحييب بكم متمنياً لكم طيب اإلقامة يف بلدكم

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  

  

واالن يرجى من األخوة اإلعالميين التكرم بمغادرة القاعة حيث ستبدأ 
  الجلسة المغلقة.

  

  

  

  

  

  


