
  
  

  
  
  

  آلمة سعادة الشيخ عبداهللا بن سعود ال ثاني 
  

  محافظ مصرف قطر المرآزي 
  
  

  ندوة 
  "السوق ومتغيراته الديناميكية "

  والمقام تحت رعاية بنك الدوحة 
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 ...أصحاب السعادة 
  ...السيدات والسادة
  ...الضيوف الكرام 

  .تهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا
  

بينكم اليوم يف هذه النـدوة   متواجداًأكون ملن دواعي سروري أن إنه 
، وما تتضـمنه مـن أبعـاد    "السوق ومتغرياته الديناميكية"املهمة عن 

ق السلع األولية، واألوضـاع  اسوأوتتناوله من موضوعات متنوعة ك
ق العمالت، وحوكمة الشركات، وأيضـاً الـتغريات   اسوأالراهنة يف 
 أن أشكر بنك الدوحة على رعايتـه  بدايةال يف يل وامسحوا .التنظيمية
على تبـادل املعرفـة    الدائم هلذه الندوة املهمة يف إطار حرصه الكرمية

الشركات،  األفراد ومن حنو عمالئه  العميق ونشرها كجزء من التزامه
عكس مدى اهتمـام  يولعل اختيار بنك الدوحة ملوضوع هذه الندوة 

  . املصرفيهاملعرفة على نشر  الشديد البنك بعمالئه وحرصه
  

  ...احلضور الكرمي
إن مصرف قطر املركزي مل يألوا جهداً وال يدخر يف تقدمي املسـاعدة  

ولعلي يف . ايل بدولة قطر يف شىت ااالتواملساندة للجهاز املصريف وامل
طوات عملية لتدشني مركـز  خ منهذا املقام أشري إىل ما قام به مؤخراً 

العمل من خالله قبل ايـة   سيبدأوالذي  لومات االئتمانية،قطر للمع



 

يف دعم النمو املستدام لالئتمان يف الدولة  ساهمأنه سيحيث  هذا العام 
ويعترب مركز قطر . إضافة إىل تزويد القطاع املصريف بالبيانات التحليلية

للمعلومات االئتمانية نواة يتم تطويرها عرب الـزمن لتصـبح مركـزاً    
تصادية ومات االقتصادية يقدم رؤى حتليلية جلميع القطاعات االقللمعل

 مصرف قطـر املركـزي بصـدد    أن إىلباإلضافة . املهمة واألساسية
مؤسسة خاصة حلفظ األوراق املالية للمستثمرين  إنشاء على اإلشراف

للتوجيهـات   ، وذلك تنفيذاً"CDR" يف بورصة قطر أو ما يعرف باسم
لسمو الشيخ محد بن خليفة آل ثـاين أمـري   السامية حلضرة صاحب ا

 ،وويل عهده األمني مسو الشيخ متيم بن محـد آل ثـاين   ،البالد املفدى
لشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثـاين،  ومعايل رئيس جملس الوزراء ا

  .املستوى العاملي إىلاخلدمات املالية  يكل وذلك دف االرتقاء
 بـإطالق ع والتحـويالت وذلـك   الدف أنظمةالقيام بتطوير مت واخرياً 

خدمات الدفع والتحويالت عن طريق اهلواتف النقاله حيث سيتم عمل 
 .جتربة مصغره قبل طرحها بشكل كامل
 على هاحملافظ دولة قطر على صكما أنين انتهز هذه الفرصة ألؤكد حر
الت التجارية حيـث اصـدر   مملعااستقرار السوق املصريف وسالمة ا

 ٧القانون رقـم  " حفظة اهللا" البالد املفدى صاحب السمو أمري ةحضر
لسـنة   ٢٧بتعديل بعض أحكام قانون التجـارة رقـم    ٢٠١٠لسنة 
، ومبوجب هذا التعديل يستمر العمل باألحكام املطبقة حاليـا  ٢٠٠٦

    .بشأن الشيك



 

وحرصاً من املصرف املركزي لتوفري التواصل مـع عمـالء القطـاع    
انشاء ادارة خاصة تسـمى حبمايـة املسـتهلك تنظـر يف       متاملصريف

  .الشكاوي اليت ترد من قبل اجلمهور وتعمل على التواصل مع البنوك 
  األخوة احلضور

املستمرة  وسعيه إن ما قام به املصرف مؤخراً إمنا يعترب امتداداً جلهوده
ما  إىل هنا أشري  أود أن، ومتانة القطاع املصريف احملافظه علىيف سبيل 

افظة للمح الحترازيةا تعاون مع احلكومة يف اختاذ اإلجراءاتمن قام به 
على سالمة اجلهاز املصريف واملايل بدولة قطر خصوصاً أثنـاء األزمـة   

هذه اإلجراءات قد آتـت   وأعتقد أن. املالية العاملية اليت ضربت العامل
ولعـل ذلـك   إجيابياً على اجلهاز املصريف واملايل،  اتأثريه مثارها وكان

واليت ميكـن أن  املؤشرات بعض من خالل  جالًء يتضح بصورة أكثر
  :نذكر منها ما يلي

خالل عـام  العاملة بدولة قطر  احملليهحقق إمجايل موجودات البنوك  .١
نهاية الربع األول مـن عـام   بأما ، %١٦.٥م منواً قدره ٢٠٠٩
  %.٢١.٢م فقد بلغت تلك النسبة حنو ٢٠١٠

رات؛ فقد زادت ودائع العمالء لدى البنوك على صعيد جتميع املدخ .٢
نة مـع مثيلتـها   مقار% ١٦م بأكثر من ٢٠٠٩خالل عام  احملليه

بينما بلغت هذه النسبة يف اية الربع األول م، ٢٠٠٨اخلاصة بعام 
 %.٣٢.٤م حنو ٢٠١٠من عام 



 

على صعيد التوظيف احمللي؛ فقـد زادت التسـهيالت االئتمانيـة     .٣
م بأكثر مـن  ٢٠٠٩لعمالئها خالل عام  ليهاحملاملقدمة من البنوك 

وبلغـت   م،٢٠٠٨خـالل عـام   مقارنة مبثيلتها اخلاصة % ١٤
حنـو   ٢٠١٠التسهيالت االئتمانية يف الربـع االول مـن عـام    

وهذا ما يؤكد التزام البنوك باالسـتمرارية يف متويـل    ،%٣١.١
 .املشاريع

% ١٥م حنو ٢٠٠٩بلغ معدل كفاية رأس املال احملققة خالل عام  .٤
 .فقط% ١٠وقدره مقارنة باحلد األدىن املقرر 

بلغت نسبة القروض غري املنتظمة إىل إمجايل القروض والتسـهيالت   .٥
فقط، مما يعكس مدى جـودة املوجـودات   % ١.٧االئتمانية حنو 

 .م٢٠٠٩لدى البنوك التجارية يف اية عام 
م إىل متوسط حقوق املسـامهني  ٢٠٠٩بلغ صايف الربح خالل عام  .٦

متوسط إمجايل املوجودات  إىل صايف الربح، كما بلغ %١٩.٣ حنو
 %.٢.٦حنو 

  ...السادة احلضور
امسحوا يل أن اختتم كلميت بالترحيب الشخصي بكل فـرد مـنكم،   

ج خترأن ه الندوة، وأن حتقق أهدافها ومتمنياً لكم التوفيق يف أعمال هذ
  .بالنتائج املرجوة منها

  ته،،،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا


