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  كلمة سعادة احملافظ 
  ملؤمتر ميد الثاين 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  
  السعادة  أصحاب

  خوة احلضور...األ
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
  

ـ لاليسعدين أن أرحب بكم مجيعاً وأتقدم خبالص الشكر والتقـدير    وهخ
ـ ى مبكانة ظلة ميد واليت حتالقائمني يف جم ة يف األوسـاط املاليـة   مرموق
على الدعوة الكرمية للتحدث عن القطاع املصريف يف دولة و ،واالقتصادية
شكر جلميع اجلهات الراعية هلذا بال أتوجه أناملقام يف هذا  ينقطر، واليفوت

  . هاملؤمتر واىل كل من ساهم يف انعقاد
  

  احلضور الكرمي...
 التعايف، وسـاد بم ٢٠١١ن أن االقتصاد العاملي قد بدأ عام على الرغم م 

وبدت القضايا أسهل يف  األزمة املالية العامليةاألمل يف اخلروج من  اجلميع
التعامل مع الديون العقارية املفرطة يف الواليات املتحـدة  يف  سواء إدارا

منطقـة  األمريكية أو مع التصحيح املايل يف البلدان الواقعة على أطـراف  
نه ومع اية العام بلغ التعايف االقتصادي حالة من اجلمود يف اال ا ،اليورو 

كثري من االقتصادات املتقدمة مع معاناة النظام املايل العاملي من سلسلة من 



 ٣

الصدمات املتالحقة لعل أمهها االضطرابات يف األسواق بسبب األوضاع 
املتقدمـة،  لعدد من الدول يف منطقة اليورو، وختفيض التصنيف االئتماين 

وزيادة ضعف احتماالت النمو واليت أدت إىل التأثري سلباً على امليزانيات 
العمومية يف القطاعني العام واخلاص، وتفاقم التحدي الذي متثلـه أعبـاء   

  املديونية الثقيلة.
  

  األخوة احلضور... 
قد ف ؛بشكل سريع سياسات حمددة ملواجهة األزمةة قطر قد وضعت دولل

متّ اختاذ التدابري اخلاصة باالقتصاد الكلي والتدابري اخلاصة بالقطاع املـايل  
تلـف  خم وبث الثقـة يف ركـائز  يف الوقت املناسب لتحقيق االستقرار 

عـودة ثقـة    علـى التـدابري   ه. وقد ساعدت هذالقطاعات االقتصادية
املؤشـرات   أهم، وتعكس املستثمرين بشكل تدرجيي على انتعاش السوق

 أوضاعمتانة  ٢٠١١الية للقطاع املصريف كما يف اية ديسمرب من عام امل
   : كالتايلالبنوك واستمرار التحسن يف أدائها وذلك 

 حقق إمجايل موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خـالل  أوالً: 
م، ليصـل  ٢٠١٠% مقارنة بعـام  ٢٢.٣منواً قدره   م٢٠١١عام 

مليار ريال يف  ٥٦٧ مليار ريال مقارنة  ٦٩٤إمجايل املوجودات إىل 
  م.٢٠١٠اية عام 
  م ٢٠١١ودائع العمالء لدى البنوك التجارية خالل عـام  ثانياً: ارتفعت 
م، ليصل إمجايل الودائع إىل ٢٠١٠% مقارنة بعام ١٨.٥بأكثر من 



 ٤

مليار ريال فقـط يف ايـة عـام     ٣٠٧مليار ريال مقارنة  ٣٦٤
  م.٢٠١٠

 سهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك التجارية لعمالئهـا  زادت الت ثالثاً:
م، ٢٠١٠% مقارنة مبثيلتها اخلاصة بعام ٢٨.٢م ٢٠١١خالل عام 

 مليار ريال. ٣٧٧ليصل إمجايل االئتمان احمللي إىل 
 والتسهيالت  بلغت نسبة القروض غري املنتظمة إىل إمجايل القروضرابعاً: 

جودة املوجودات لدى البنـوك   ، مما يعكس مدى%١.٧االئتمانية 
 م.٢٠١١التجارية يف اية عام 

م إىل متوسط حقوق املسامهني ٢٠١١بلغ صايف الربح خالل عام خامساً: 
 %.٢.٧%، كما بلغ إىل متوسط إمجايل املوجودات ١٩.١

  
  احلضور الكرمي 

قام مصرف قطر املركزي باختاذ العديـد مـن املبـادرات مـن اجـل      
مت إنشـاء إدارة  عـايري الرقابـة الدوليـة حيـث     تطبيق مالتوصل إىل 

وضـع  املخاطر لدراسة املسائل اخلاصة باملخاطر النظامية مبـا يف ذلـك   
وزيـادة الـوعي بأمهيـة إدارة     وكمـة الشـركات  إطار متكامـل حل 

واملسـائل  املخاطر يف مصرف قطر املركزي ويف املؤسسـات املاليـة،    
اليـاً بـذل جهـود    األخرى ذات الصلة. عالوة على ذلـك، يـتم ح  

للرقابة علـى القطـاع املـايل واجلـدير     املنظمة  ملؤسساتبني ا للدمج
مـارس  تدشني مركز قطـر للمعلومـات االئتمانيـة يف     بالذكر انه مت

، حيـث أن  م، لتعزيز الشفافية وزيـادة االنضـباط يف السـوق   ٢٠١١



 ٥

ــذه اإلجــراءات متــت يف ظــل إســتراتيجية  ــةاله ــة الوطني                 تنمي
واليت تـأيت يف إطـار تنفيـذ رؤيـة قطـر الوطنيـة        ٢٠١٦-٢٠١١
  ، وتطبيقا هلا .٢٠٣٠

  
   االخوه احلضور.
، وأن حيقق أهدافه املؤمترلكم التوفيق يف أعمال هذا  أمتىنيف ختام كلميت 

  وأن خترجوا بالنتائج املرجوة منه.
  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،
  

  

  


