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املخاطر يف دول جملس التعاون اخلليجي إدارةدوة ن  
 

 ٢٠١٢يناير  ٣٠فندق الريتز كارلتون الدوحة 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السعادة   أصحاب

  احلضور الكرمي 

  أتقـدم أن أرحب بكم يف بلدكم الثـاين دولـة قطـر و    أودبداية اليف 

دعـوم الكرميـة    هذه النـدوة علـى   نظميوالتقدير ملالشكر الص خب

االسـتقرار   فيـه  يتعـرض وقت يف  كموإتاحة الفرصة يل للتحدث أمام

نقطـة  حاليـاً ب د العـاملي  االقتصا مير حيث  ،عديدة املايل العاملي ملخاطر

ومن هنا تأيت أمهية هـذه النـدوة والـيت نأمـل أن تكـون      ، انعطاف

دول يف ومثمـر بـني اهليئـات املنظمـة واملصـرفيني       بناًء بدايةً حلوار

  .جملس التعاون
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وكانــت إدارة املخــاطر موضــع تركيــز أساســي لــدى البنــوك 

واملؤسسات املالية  وأصبحت اليوم تتمتع بامهيـه كـربى ودور هـام    

  يف إجناح منوذج األعمال يف جمال اخلدمات املالية.

  

   االخوه احلضور

 البنـود بوضـوح إىل  املسـتمرةّ  االضـطرابات املاليـة العامليـة     تشري

ـ ات تغـري تشـهد  مل واليت لمخاطر يسية لالرئ طريقـة  إال أنّ . ةملحوظ

أشـار أحـدث   قد تغيرت إىل حـد كـبري فقـد    خاطر املهذه حدوث 

صـندوق النقـد   الـذي أصـدره   االستقرار املايل العـاملي  عن تقرير 

السـيادية قـد أدت إىل ازديـاد املخـاطر      نقاط الضعفإىل أنّ الدويل 

ـ االقتصاد الكلـي.  اخلاصة ب لتسـويات املاليـة   لاملخـاطر  ا أدت كم

ويظهـر  السـوق.  القلـق يف  زيد مـن مشـاعر   إىل املاملتوسطة األجل 

واملؤسسـات املاليـة   ن االضطرابات يف سوق البنـوك  أاالجتاه احلديث 
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كمـا يبـدو   ع خماطر السـيولة.  اارتفأدت إىل الدويل قد على الصعيد 

د التـوترات  بسـبب امتـدا  ادت دزقـد ا خمـاطر االئتمـان   أيضاً أنّ 

 .القطـاع املصـريف   إىلالتباطؤ االقتصادي واألزمة األوروبيـة  اخلاصة ب

القطاع املـايل يف منطقـة دول جملـس التعـاون     وعلى الرغم من أن 

إىل حد كبري مبنأى عن تداعيات األزمـة املاليـة العامليـة     يعترب اخلليجي

ان استمرار املشاكل لفترة طويلـة يف منطقـة اليـورو والبلـد     أنإال 

  على ذلك .املتقدمة األخرى قد يؤثّر تأثرياً غري مباشر 

   ...احلضور الكرام

قد وضعت دول جملس التعاون اخلليجـي بشـكل سـريع سياسـات     ل

فقـد متّ اختـاذ التـدابري اخلاصـة باالقتصـاد       ؛حمددة ملواجهة األزمة

الكلي والتدابري اخلاصة بالقطاع املـايل يف الوقـت املناسـب لتحقيـق     

رار يف الركائز االقتصادية واملساعدة على بـث مشـاعر الثقـة    االستق

التدابري،  فضـالً عـن عـودة     هيف خمتلف األسواق. وقد ساعدت هذ
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ثقة املستثمرين بشكل تدرجيي على انتعاش السوق، علـى الـرغم مـن    

ىل إ املاليـة أن الطريق ما زال طـويالً أمـام املؤسسـات واألسـواق     

  م.٢٠٠٨مستويات الثقة اليت شهدا فترة ما قبل سبتمرب 

   ...االخوه احلضور

مصرف قطر املركزي، والسـيما علـى الصـعيد املؤسسـي،     قام لقد 

من املبـادرات مـن أجـل التوصـل إىل إدارة أفضـل      عديد ذ الااختب

مـارس  تدشني مركز قطر للمعلومـات االئتمانيـة يف   قد مت فللمخاطر. 

الشفافية وزيادة االنضـباط يف السـوق. باإلضـافة     تعزيزم، ل٢٠١١

املخـاطر  سـائل اخلاصـة ب  إدارة املخاطر لدراسة املإنشاء إىل ذلك، مت 

وزيـادة   الشـركات وكمـة  متكامل حل إطاروضع النظامية مبا يف ذلك 

ــوعي  ــةال ــزي ويف   إدارة بأمهي ــر املرك ــرف قط ــاطر يف مص املخ

الصـلة. عـالوة علـى    واملسـائل األخـرى ذات   املؤسسات املالية،  
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ـ امل ملؤسسـات بـني ا  للدمجبذل جهود تم حالياً ذلك، ي للرقابـة  ة نظم

  على القطاع املايل .

 

  

  

   احلضور الكرمي ..

هيئـات  دارة املخـاطر بـني   ملحة لنشر ثقافة قويـة إل حاجة هناك إن 

يف مـا خيـتص   سـالمة  الالثقة ويتعين تعزيز ، كما املختلفة القطاع املايل

راقبـة  الكلـي وامل حـوط  أدوات التمن خالل اسـتخدام  ايل النظام املب

. ضـغط املتطـورة  والتحليل الدوري باستخدام اختبـارات ال املستمرة 

تـؤدي إىل  ن االبتكـارات املاليـة   إ نـدرك مجيعـاً  ويف هذا اإلطـار،  

التعقيـدات  تـؤدي  قـد  فالديناميكية والنمو االقتصادي. ومع ذلـك،  
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ـ إىل ات االبتكارهذه نطوي عليها تاليت  الحـق  يف وقـت  ة خماطر نظامي

  تم إدارا بعناية. تإذا مل 

   االخوه احلضور

واخلـروج  لكم  االسـتفادة مـن مناقشـات اليـوم      أمتىنيف اخلتام  و

املخـاطر مـن خـالل الـدروس      إدارةبنتائج عن مفـاهيم عمليـة   

املمارسـات يف   أفضـل املالية والعمل على تطبيـق   األزمةاملستفادة من 

املخاطر ومعاجلة املسـائل اخلاصـة بـالبنوك واملؤسسـات      ارةإدجمال 

حتـافظ علـى    خماطر فعالـه يف هـذه املؤسسـات    إدارة وإجياداملالية 

  .  مؤسساتنا من التحديات الداخلية واخلارجية

نـدوة متمنيـا لكـم    أرحب جبميع املشاركني يف هـذه ال  إنأود كما 

  . النجاح والتوفيق

  بركاته،،،والسالم عليكم ورمحة اهللا و


