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  بسم ا الرمحن الرمحن الرحيم 
  

  سعادة السري/ وليام بلري     رئيس اجللسة 
  أصحاب السعادة ،

  السيدات والسادة ،
  احلضور الكرام ،

 
 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،

 
ممتنيـاً منتـدى القـانون الثاين، أعـامل، للمشـاركة يف بـمك يف ادلوحـة إنه ملن دواعـي رسوري أن أرحـب

، وأن خيــرج هــذا املــؤمتر لك النجــاح والتوفيــقعــامل ، وأليف وطــنمك الثــاين قطــر إقامــة طيبــةلمك
أود أن أتقدم خبـالص الشـكر و .وحتقق املنفعة مجليع األطراف املعنية اليت ختدم أهدافه ةملناسـبابلتوصياات

والـيت تـأيت حتـت عنـوان "دور  ،رئيساً رشفياً لهـذه اجللسـة الختياريالتقدير للقامئني عىل هذا املنتدىو 
 األخالق والقانون يف النظام املايل".

 
  ،السيدات والسادة

ً فإن للقانون دور أسايس يف تنظمي  لهنوض جملمتعات وااباخملتلفة والارتقاء احلياة جوانب كام نعمل مجيعا
ملا هل من ارتباط وثيق ،وذكل هو  أحد أمه هذه اجملاالتجمال املال واألعامل هبا يف شـىت اجملاالت.و 
ور م، من بني أ، وعليه فإن إدارة الشأن املايل يف ادلوةل يتطلبواسـتقراره ابالقتصاد وحركة اجملمتع

سـيادة  . وال شك أنادلوةل يفركة املال ومعل املؤسسات املاليةاليت تنظم ح وضع الترشيعات عدة،
عىل النشاط تنظمي الرقابة  كذكل ، تقتىضالرفيع العامليهذا املنتدى امل أعيه موضوع  ليتالقانوان

،وتنظمي زتام مجيع األطراف بأحاكم القوانني املنظمة للشأن املاىلاليت تضمن ال،و بصورها اخملتلفةاملالى 
اليت متكن األهجزة الرقابية واإلرشافية من القيام بدورها عىل أمكل وجه،  الالزمةالوسائل الرضورية و 

ويدفع بعجةل التمنية والتطور يف ادلوةل وخيدم  ،بصفة عامةواجملمتع خدمة الاقتصاد  يفولك ذكل يصب 
 بذكل األهداف العليا املنشودة.
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  ،الكريماحلضور 
هزت  عاتية،ومالية املاضية أزمة اقتصاديةسـنوات فقد رضبت العامل يف ال حرضاتمك، كام تعلمون 

من عىل أهنا واليت اكن ينظر إلهيا  ،الاقتصاد العاملي وأدت إىل اهنيار بعض املؤسسات املالية الكبرية
اجة احلهو  ،أمه ادلروس املسـتفادة من األزمة املالية العاملية من ولعل ،القوة حبيث ال تتأثر بأي أزمة

نظام املايل يف إدارة ال ولضبط  الالزمةالترشيعات ووضع األنظمة القانونية  والرضورية إىل سن لحة امل
 . يد من الشفافية يف معلهااملز وفرض،جمالس اإلداراتوضع الضوابط واملعايري لعمل و  ،مجيع مكوانته

 
التحوطات الالزمة ملنع اقتصاداهتا من  الختاذقد سارعت العديد من ادلول يف خمتلف أحناء العامل و 

ليت حتمك تكل التحوطات يف إصدار الترشيعااتوالتقليل من تأثري األزمة املالية علهيا، وقدمتثلت  الاهنيار
تقود قد مبا مينع أية جتاوزات أو خمالفات  واملايلالرقابة عىل املؤسسات املالية، وتضبط األداء الاداري 

ه األداة الضابطة للنشاط ىف اجملال ابعتبار ذكل يشري إىل أمهية دور القانون، ولك إىل أزمة جديدة
 .املايل والاقتصادي

 
  السيدات والسادة

وقـد اكن ذكل  ،يعتـرب يف حـدوده ادلنيـا يقطـر الملية األخـرية عـىل الاقتصـاد ن تأثري األزمة املالية العاإ
 السـياسـاتالتوجهيـات السـديدة حلرضـة صـاحب السـمو أمـري الـبالد املفـدى "حفظـه هللا" و بفضل 
وما مت اختاذه من تدابري وحتوطـات سـاعدت عـىل التقليـل مـن  ،الرشـيدة ةكوماحل اليت اتبعهتاةاملدروس
ــ ــأثري ت ــة إىل أق ت ــد ابدرت ادلوةلحد، ىى صــ كل األزم ــة فق ـيعية والتنظميي ــالل األدوات الترشـ ــن خ ، وم

إىل تقدمي ادلمع املايل احلكويم للمؤسسات املالية، وهو ما مكن هـذه املؤسسـات مـن تـوفري املناسـبة، 
السـيوةل الالزمة دلمع النشاط الاقتصادي واملـايل يف ادلوةل، وأدى إىل طمأنـة األسـواق املاليـة احملليـة 

ابحلومكة وتنظمي أعـامل كام مقنا بإصدار ضوابط وتعلاميت لاكفة املؤسسات املالية تتعلق واملتعاملني معها. 
ويعطـي مزيـداً مـن الشـفافية يف أداهئـا  ،مبا حيقـق اإلدارة الرشــيدة لـتكل املؤسسـات اإلداراتجمالس 
يف احلـد مـن اآلاثر السـلبية لألزمـة  وقد اكن لإلجراءات الفعاةل اليت اختذهتا ادلوةلأثـراً مبـارشاً .ألعاملها

 يف قطر.والاقتصاد النظام املايل املالية العاملية عىل 
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  السيدات والسادة
ً لرؤية قطرالية يف ادلوةل نعمل وفقننا يف مرصف قطر املركزي ويف اكفة القطاعات املإ  الوطنية ا

 الراكئز األساسـية اخملتلفة ، وذكل استناداً عىلاملتوازنو تعزيز المنو املسـتدام إىلواليت هتدف ، ٢٠٣٠
املرتكز عىل  العمل  املتنوعلتمنية الاجامتعية والاقتصادية والبرشية والبيئية، واليت يقوم علهيا الاقتصاد ل 

 واملعرفة. 
ً وفعاًال كام ال خيفى عليمك فإن القطاع املايل ال يكون و  إىل منظومة ترشيعية اً تندإال إذا اكن مس آمنا

هذا القطاع  وتعمل عىل اسـتقرار املالية ،األنشطة واألعامل واخلدمات تنظم  ةقوية ومتجانس
 وضع، وألجل ذكل فقد معلنا عىل ةوتوظيفه التوظيف السلمي اذلي حيقق األهداف املنشوداحليوي

اخلدمات املالية يف ادلوةل، األعامل واألنشطةو  اليت هتدف إىل الارتقاء مبسـتوى واألنظمةالترشيعات 
للوصول إىل أفضل  واحلومكة وجتنب تعارض املصاحل نافسـيةالشفافية والت  وتعمل عىل تكريس املزيد من

األداء الرقايب الرفيع اذلى يصون هذا التطوير مبسـتوى عال من  العاملية، وتتوجي ذكل مجيعه املامرسات
كون ت متخصص،فعال و  قضاءهجات رقابية وتنظميية و ال خيفى عىل حرضاتمك أمهية وجود و. ميهوحي 

 .الشامةل الثقة يف املنظومة املاليةالترشيعات ومبا يدمع  تكل ورقيباً عىل تطبيقأميناً حارساً مجيعها 
 الائامتنيـةألداء مثل: مركـز قطـر للمعلومـات الارتقاءابسيس األهجزة اليت تساعد عىل مقنا بإنشاء وتأكام 

املاليـة يف بورصـة  وتطوير األنظمـة يف جمـال تـداول األوراق ة حبفظ األوراق املاليةاخلاص واملؤسسات
وحـدات و أذوانت اخلزينـة و إدخال منتجات جديدة مثل: تداول أوراق ادلين العام كذكل مقنا بقطر، و 

 وفقـاً ألحـدث املعـايري ،الـيت تـنظم لك تـكل العمليـات ملعـايريصناديق الاستامثر، مع وضع الضوابط وا
 عاملياً.املعمول هبا  واملامرسات

 
  ،احلضور الكريم

اخلاصة بتنفيذها هتدف إىل تطوير قطاع اخلدمات املالية  والاسرتاتيجية ٢٠٣٠ن رؤية قطر الوطنية إ
وال يتأىت ذكل إال من خالل نظام قانوين  ،بإداء املؤسسات املالية والارتقاءابدلوةل وجعهل أكرث مرونة 

حبيث تواكب أحدث علهيا والرقابة واألنشطة املالية قوي وفعال وترشيعات حممكة تنظم اكفة اخلدمات 
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ويف هذا اخلصوص وتسـتوعب اكفة املتغريات يف جمال الاقتصاد العاملي، ادلولية،  واملامرسات النظم
وذكل ابلقدر  ،الالزمة لتوحيد اجلهات الرقابية واإلرشافية يف ادلوةل األدوات الترشيعيةإعداد  فقد مت

مبا خيدم امي بيهنا،و ف إطار من التعاون والتنسـيق يف،واجلهات اذلي يوحد السـياسة العامة يف إداء تكل
قطر. ونأمل أن ترى تكل الترشيعات النور قريباً، وسوف ييل إصدارها  األهداف العليا لرؤية دوةل

  .اكفة اجلهات الرقابية واإلرشافيةالالزمة لتنظمي معل  التنفيذية والقرارات إصدار النظم واللواحئ
 

 األخوة واألخوات،

لعلمك تلفة لعالقة القانون واألخالق ابلنظام املايل، و اخمل وانب اكفة اجلإن لكميت هذه ال تتسع  لتناول 
عميق دلى بدون اإلميان ال حتقيق أهدافها املرجوة  فيوحدها ال ميكن أن تنجح القواننيأن  تتفقون معي

ولن جيدى وضع  ،تصب يف مصلحة امجليعيق أهدافه ق وحت بأن سـيادة القانون  مجيع األطراف
الشعور  وإمنا يمكهل ويعززه ذكل،تواهجها األنظمة املالية الترشيعات وحده يف عالج املشالكت اليت

، الواعيأن اإلنسان  فيعنديال شك والاجامتعية. و وروافدها ادلينية والثقافية العام ابلقمي األخالقية
هو مفتاح النجاح للمنظومة الترشيعية وطنه،  ، واملدرك لواجباته حنومتسك ابلقمي ادلينية واألخالقيةامل 

 يفاسـتقرار النظام املايل  اليت ساعدت عىلولعل من أمه العوامل وخباصة اجملال املايل.  جمال فيأي
 امؤكد عىل حرمة املال الع، اليت تاألخالقية وادلينيةابلقمي  همتسك، و القطرياجملمتع طبيعة هي ، قطر

ض عىل الزناهة والبعد ، وحتالعمل للمصاحل الشخصيةتوظيف أو  ، وعدم اسـتغالل الوظيفةواخلاص
 . وجتنب تعارض املصاحل عن الشـهبات

 
  السيدات والسادة ،

مئني عىل هذا املنتدى، وأمتىن ألعامهل لك النجاح يف اخلتام ال يسعين إال أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للقا
 والتوفيق، ولمك طيب اإلقامة يف قطـــر.

 
 عليمك ورمحة هللا وبراكته،،،والسالم 


