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 آلمة

 سعادة محافظ مصرف قطر المرآزي

 الشيخ عبداهللا بن سعود آل ثاني

 في

 ورشة العمل اإلقليمية 

 "منع استخدام المنظمات غير الهادفة للربح ألغراض تمويل اإلرهاب"

٢٠١٣يناير  ١٥  

الدوحة -كارلتون فندق  ريتز  
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 أصحاب السعادة 
   السادة الضيوف

  
  برآاته وبعد،السالم عليكم ورحمة اهللا و

  

أن أتوجه بالشكر و، قطر دولة يسرني أن أرحب بكم في بلدآم الثاني 

التابعة لألمم المتحدة ومرآز رهاب ى المديرية التنفيذية لمكافحة اإلإل

باستضافة للقيام  على أيتاح الفرصة لنا اإلرهابالتعاون العالمي لمكافحة 

ة ألغراض ات الغير ربحي"منع استخدام المنظمحول  اإلقليميةورشة العمل 
قطر في اجتماع دولة استكماًال لمشارآة تي والتي تأ .تمويل اإلرهاب"

خبراء حول منع استغالل القطاع الغير هادف للربح المجموعة عمل 

 في األولى ورشة العملعلى هامش ألغراض تمويل اإلرهاب والذي ُعقد 

ورشة اإلقليمية استضافة هذه الب نرحب إنناآما  .٢٠١١لندن في يناير 

الخبرات والمعلومات مع الممارسات و أفضلتمكننا من تبادل والتي 

المشترك لتعزيز جهودنا وتعاوننا  ا في المنطقة وأنحاء العالم وذلكشرآائن

   ال.فّع غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكٍل جريمة لمكافحة
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 الحضور الكرام،

لى سعيها الراسخ في استضافة دولة قطر لهذه الورشة دليًال ع إن

قانون إصدار بصدد  إننا تطوير الرقابة على أعمال القطاع الخيري ، حيث

على األنشطة الخيرية إلنشاء هيئه رقابية مرآزية مستقله خاصة  جديد

قليمية والدولية في إلوالتبرعات المالية في دولة قطر لمواآبة المستجدات ا

ضافة الى إلوالثغرات باهذا المجال وتحديد المخاطر ونقاط الضعف 

  التحديات الوطنية والدولية التي قد تواجه النشاط الخيري في دولة قطر.

   الحضور الكرام، 

رتقاء بمستويات مكافحة غسل األموال إللقد استطاعت دولة قطر ا

الدولية الصادرة من قبل  بالتوصياتوتمويل اإلرهاب من خالل التزامها 

مجموعة العمل المالي (الفاتف) وتعزيز العمل مع الجهات الوطنية 

قطر عن التزامها  دولة تنوقد بره والمؤسسات الدولية في هذا المجال.

بإصدار القانون وذلك  اإلرهابوتمويل  األموالفي مكافحة غسل  الراسخ

تمويل اإلرهاب، والخاص بمكافحة غسل األموال و ٢٠١٠لسنة  ٤رقم 

غسل األموال  بمكافحةخاصة وطنية شاملة  إستراتيجيةإلى اعتماد  باإلضافة

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل  أعدتها وتمويل اإلرهاب

خطط عمل لكل جهة من الجهات المعنية بالدولة   إلى باإلضافة اإلرهاب
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، آما نجحت دولة قطر تحدد المخاطر المحتملة وجدول زمني للتعاون معها

في االنتقال من إجراءات المتابعة العادية لمجموعة العمل المالي للشرق 

التي وكل عامين لاألوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) إلى إجراءات التحديث 

  تفردت بها دون سواها من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

من  ؤسساتها وسمعتهادولة قطر لحماية م تسع على الصعيد الدوليو

تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة حيث عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

إلى تعزيز  يهدُفال عمل فعَّ غسل األموال وتمويل اإلرهاب ببناء إطاِر

أهداف في وتتمثل . ات الصلةتعاون جميع الوزارات والجهات الوطنية ذ

لتعزيز  وتمويل اإلرهابلمكافحة غسل األموال  الوطنية اإلستراتيجية

زيادة البرامج التنسيق الوطني، باإلضافة إلى اإلطار القانوني والرقابي و

   التدريبية الوطنية وزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال

  الحضور، األخوة

عني إال أن   ام اليس ي الخت م  وف ب بك رى و  أرح رة اخ م   م كر لك دم بالش أتق

  دولة قطر.جميعا متمنيا  لكم  طيب اإلقامة في 

  

  و السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته،،،،

  


