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الشــــــيخ/ عبـــــداهللا بــــــن  بالشـــــكر اجلزيــــــل ملعـــــايلأتوجــــــه أن يســـــرين يف البدايـــــة 
لتفضـــــله ناصـــــر بـــــن خليفـــــة آل ثـــــاين رئـــــيس جملـــــس الـــــوزراء وزيـــــر الداخليـــــة 

وأرحـــــــب بكـــــــم مجيعـــــــاً ، السادســـــــةهلـــــــذا املـــــــؤمتر يف دورتـــــــه بالرعايـــــــة الكرميـــــــة 
ــــــذي  مشــــــاركتكم يف هــــــذا املــــــؤمترشــــــاكراً لكــــــم  ــــــة مــــــن  يضــــــموال  صــــــناعخنب

 آخــــــــــر ناقشــــــــــةمل وذلــــــــــك يف جمــــــــــال التمويــــــــــل واالقتصــــــــــاد رباءاخلــــــــــالقــــــــــرار و 
ذلـــــــك  االقتصـــــــاد العـــــــاملي وانعكـــــــاسالـــــــيت تواجـــــــه والتحـــــــديات التطـــــــورات 

بالشـــــــــكر اجلزيـــــــــل أتوجـــــــــه  ا ال يفـــــــــوتين أن ، كمـــــــــعلـــــــــى االقتصـــــــــاد احمللـــــــــي
مــــن أجــــل مــــن جهــــود  بــــذلوهعلــــى مــــا لقــــائمني علــــى هــــذا املــــؤمتر ا لألخــــوة
ـــــق االهـــــداف، جناحـــــه  يف ظـــــل الظـــــروف والتحـــــديات خاصـــــةاملرجـــــوة  وحتقي
  .احلالية

  
  ...الحضور الكريم

ــــةن استضــــافة دو إ ــــوايل الســــادسللعــــام و  قطــــر هلــــذا املــــؤمتر ل ، وعلــــى علــــى الت
ــــــــا مــــــــن ــــــــرغم مــــــــن احلصــــــــار اجلــــــــائر املفــــــــروض علين  ،اجلــــــــواردول  بعــــــــض ال

 ملثــــــــــل هــــــــــذه اللقــــــــــاءاتودعمهــــــــــا  دولــــــــــة قطــــــــــر اهتمــــــــــام مــــــــــدى يعكــــــــــس
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خمتلـــــف التطـــــورات يف االقتصـــــاد  بالبحـــــثتتنـــــاول العامليـــــة الـــــيت  واملنتـــــديات
ـــــدف تقـــــدمي رؤيـــــة ملســـــتقبل هـــــذا  العـــــاملي والقطـــــاع املـــــايل بصـــــفة خاصـــــة، 

ـــــــــــة االقتصـــــــــــادية وأمـــــــــــل ان تســـــــــــاهم  وتســـــــــــاهمالقطـــــــــــاع  ـــــــــــق التنمي يف حتقي
الـــــيت تعـــــزز دور القطـــــاع املـــــايل احللـــــول اتكم يف هـــــذا املـــــؤمتر يف إجيـــــاد اقشـــــمن

  يف زيادة النمو االقتصادي. عدوتسا
  

  والسادة.السيدات 
لقـــــد واجـــــه االقتصـــــاد العـــــاملي عـــــدداً مـــــن التحـــــديات خـــــالل العقـــــد املاضـــــي 
متثلــــت يف عــــدد مــــن االزمــــات العامليــــة واإلقليميــــة كــــان هلــــا تــــداعيات كبــــرية 
علــــــى خمتلــــــف االقتصــــــادات، االمــــــر الــــــذي دعــــــا صــــــناع القــــــرار واملختصــــــني 

واملعاجلـــــــات  فضـــــــل احللـــــــولأاىل اإلســـــــراع يف إجيـــــــاد حـــــــول العـــــــامل واخلـــــــرباء 
وقــــد كــــان لتلــــك اجملهــــودات األثــــر الكبــــري  للتقليــــل مــــن آثــــار تلــــك االزمــــات

الصــــــــحيح  هيف جتــــــــاوز التحــــــــديات ووضــــــــع النمــــــــو ا القتصــــــــادي يف مســــــــار 
واحملافظـــــة علـــــى مســـــتويات التضـــــخم، واخلـــــروج مـــــن دائـــــرة الســـــيولة، ويظهـــــر 

التقـــــــــارير واإلحصـــــــــاءات الـــــــــيت صـــــــــدرت مـــــــــؤخراً بشـــــــــأن  جليـــــــــاً يفذلـــــــــك 
االقتصـــــــاد العـــــــاملي، والـــــــيت تؤكـــــــد جنـــــــاح اإلجـــــــراءات والسياســـــــات تطـــــــورات 

ـــــا خاصـــــة يف الـــــدول املتقدمـــــة، وعلـــــى مســـــتوى املنظمـــــات  الـــــيت مت االخـــــذ 
  واملؤسسات املالية الدولية.

أمــــــا علــــــى املســــــتوى احمللــــــي فقــــــد ظــــــل االقتصــــــاد القطــــــري قويــــــاً رغــــــم كــــــل 
لـــــة مـــــن العقبـــــات والتحـــــديات، ورغـــــم احلصـــــار اجلـــــائر املفـــــروض علـــــى الدو 

بعــــــض دول اجلــــــوار، وبفضــــــل القيــــــادة احلكيمــــــة لســــــيدي حضــــــرة صــــــاحب 
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ــــــــــبالد املفــــــــــدى "حفظــــــــــه اهللا" و بــــــــــدعم الدولــــــــــة   لكافــــــــــةالســــــــــمو امــــــــــري ال
القطاعــــات، فقــــد مت التغلــــب متامــــاً علــــى اثــــار ذلــــك احلصــــار اجلــــائر حيــــث 

ـــــدور  ـــــام ب ـــــه مـــــن القي ـــــدعم القطـــــاع اخلـــــاص لتمكين ـــــة ب خاصـــــة  هقامـــــت الدول
يف جمــــــال االكتفــــــاء الــــــذايت مــــــن الســــــلع واملــــــواد التموينيــــــة واالعتمــــــاد علــــــى 

تركـــــزت اجلهـــــود مـــــن اجـــــل دعـــــم  كمـــــاخمتلـــــف اخلـــــدمات،   الـــــذات يف تقـــــدمي
يف اعـــــداد بنيـــــة حتتيـــــة قويـــــة  سياســـــات الدولـــــة جنحـــــتو املنتجـــــات الوطنيـــــة، 

املـــــــــــواين واملطـــــــــــارات واألســـــــــــواق واملنـــــــــــاطق االقتصـــــــــــادية احلـــــــــــرة  يف متثلـــــــــــت
قـــــــــــدمي كافـــــــــــة التســـــــــــهيالت للشـــــــــــركات الصـــــــــــغرية واملتوســـــــــــطة للنهـــــــــــوض وت

ولعــــــــــل اهــــــــــم الــــــــــدروس املســــــــــتفادة مــــــــــن بـــــــــدورها يف التنميــــــــــة االقتصــــــــــادية 
ــــــذات مــــــن  ــــــة هــــــو االعتمــــــاد علــــــى ال احلصــــــار اجلــــــائر املفــــــروض علــــــى الدول

تـــــــوطني يف عـــــــدد مـــــــن الســـــــلع واملنتجـــــــات و  الـــــــذايت اجـــــــل حتقيـــــــق االكتفـــــــاء
  اخلدمات .

لقـــــد ظــــــل االقتصــــــاد القطـــــري قويــــــاً و ظلــــــت مســـــتويات التضــــــخم مســــــتقرة 
مـــــــن طـــــــرق وجســــــــور ، كمـــــــا ان كافـــــــة املشـــــــاريع اخلاصـــــــة بالبنيــــــــة التحتيـــــــة 

ـــــذها وفقـــــا للخطـــــة املرســـــومة وســـــيتم االنتهـــــاء ومالعـــــب وغريهـــــا جيـــــ ري تنفي
 للعــــــام القــــــادممنهــــــا يف املوعــــــد احملــــــدد ،كمــــــا أن املوازنــــــة اجلديــــــدة للدولــــــة 

االنفــــــــاق احلكــــــــومي علــــــــى   يف لتنــــــــوع االقتصــــــــادي وزيــــــــادةتــــــــدعم ا ٢٠١٨
   .كافة املشاريع واخلدمات 
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  أصحاب السعادة.
لقـــــــد شـــــــهد القطـــــــاع املـــــــايل يف دولـــــــة قطـــــــر تطـــــــوراً كبـــــــرياً خـــــــالل الســـــــنوات 

ــــة  ــــد اجلهــــات الرقابي ــــل ذلــــك يف توحي علــــى هــــذا  واإلشــــراقيةاملاضــــية وقــــد متث
اصـــــــدار قـــــــانون جديـــــــد ، ومت لقطـــــــاع حتـــــــت مظلـــــــة مصـــــــرف قطـــــــر املركـــــــزيا

يــــنظم عمــــل املصـــــرف، كــــم متـــــت إعــــادة اهليكلــــة اإلداريـــــة للمصــــرف، وفقـــــا 
ألفضــــــــل املعــــــــايري الدوليــــــــة وذلــــــــك مــــــــن اجــــــــل االرتقــــــــاء بالعمــــــــل وتقــــــــدمي 

  اخلدمات جبودة عالية.
وفقــــــــــاً و يف الدولــــــــــة بتنســــــــــيق تــــــــــام  واإلشــــــــــراقيةوتعمــــــــــل اجلهــــــــــات الرقابيــــــــــة 
خلطــــــة االســــــرتاتيجية للقطــــــاع وقــــــد مت اجنــــــاز ا ،للتشــــــريعات املنظمــــــة للعمــــــل

العمــــــــــــل حاليــــــــــــاً الطــــــــــــالق  ، وجيــــــــــــرى٢٠١٦-٢٠١١املــــــــــــايل يف الدولــــــــــــة 
ـــــــــة  ـــــــــيت  ٢٠٢٢-٢٠١٧االســـــــــرتاتيجية الثاني خـــــــــالل األســـــــــبوع القـــــــــادم، وال

تقــــــوم علــــــى عــــــدد مــــــن الركــــــائز األساســــــية علــــــى راســــــها االهتمــــــام بالكــــــادر 
البشـــــــــــري وتاهيلـــــــــــة وتدريبـــــــــــه باعتبـــــــــــاره راس الـــــــــــرمح الي تقـــــــــــدم وتطـــــــــــور، 

كــــــــذلك االهتمـــــــــام بالتكنولوجيــــــــا املاليـــــــــة باعتبارهــــــــا متثـــــــــل حتــــــــدياً للبنـــــــــوك و 
واملصـــــــــارف وكافـــــــــة املؤسســـــــــات املاليـــــــــة ملـــــــــا هلـــــــــا مـــــــــن أمهيـــــــــة قصـــــــــوى يف 
ــــــــتم  ــــــــا مــــــــن خمــــــــاطر، كمــــــــا  ــــــــة ومــــــــا حيــــــــيط  املعــــــــامالت املصــــــــرفية واملالي
االســـــــــــرتاتيجية مبوضـــــــــــوع الشـــــــــــمول املـــــــــــايل وضـــــــــــرورة نشـــــــــــر الـــــــــــوعي بـــــــــــني 

  اجلمهور.
  والسادة...السيدات 

ريف واملؤشرات اخلاصة باجلهاز املص االرقامامسحوا يل أن أتناول بإجياز بعض 
  واملايل بدولة قطر، واليت منها:



٦ 
 

ما ميتلكه مصرف قطر املركزي من موجودات أجنبية ال ميثل سوى نسبة إن  .١
إن ما ومع ذلك ف ،ضئيلة للغاية من املوجودات األجنبية لدى دولة قطر

من احتياطيات دولية وسيولة بالعمالت األجنبية (رغم  ميتلكه املصرف
ضآلة نسبتها إىل ما متتلكه الدولة منها) يشكل حنو مثانية أضعاف النقد 
املصدر، والذي ينص قانون املصرف على أال تقل هذه النسبة عن 

 من النقد املصدر.فقط  %١٠٠
ألجنبية اإن ما ميتلكه املصرف من احتياطيات دولية وسيولة بالعمالت  .٢

ميثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، واليت تتكون من النقد املصدر 
مضافًا إليه مجيع ودائع البنوك احمللية لدى املصرف مبا فيها أرصدة 

مما  ،االحتياطي اإللزامي واليت يستحيل عمليًا أن يتم سحبها بالكامل
آلتها ض يوضح إن كفاية تلك االحتياطيات املتوافرة لدى املصرف (رغم

نسبة ملا متتلكه الدولة كما أوضحنا) تعترب أكثر من كافية سواء ألغراض 
 الدفاع عن سعر صرف الريال القطري أو ألغراض السياسة النقدية.

حقق إمجايل موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خالل الشهور التسعة  .٣
م، ليصل إمجايل ٢٠١٦مقارنة بعام  %١٢,٨م منواً قدره ٢٠١٧األوىل من عام 

 نهايةب مقارنةً مليار لایر  ١٥١بزيادة مقدارها مليار لایر  ١٣٣٧املوجودات إىل حنو 
 م.٢٠١٦سبتمرب 



٧ 
 

على صعيد جتميع املدخرات؛ فقد زادت ودائع العمالء لدى البنوك التجارية  .٤
م، ليصل إمجايل الودائع ٢٠١٦بعام  مقارنةً  %١٧,٥خالل نفس الفرتة بأكثر من 

اية  ٦٧٩مليار لایر مقارنة بنحو  ٧٩٨إىل حنو   م.٢٠١٦ سبتمربمليار لایر يف 

على صعيد التوظيف احمللي؛ فقد زادت التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك  .٥
مبثيلتها اخلاصة بعام  مقارنةً  %١٣بنحو  نفس الفرتةالتجارية لعمالئها خالل 

مقارنة بنحو  مليار لایر ٨٠٠ أكثر منم، ليصل إمجايل االئتمان احمللي إىل ٢٠١٦
اية سبتمرب  اتمليار  ٧٠٨  م.٢٠١٦لایر يف 

اية سبتمرب  ارتفعت .٦ نسبة كفاية رأس املال لدى البنوك العاملة بدولة قطر يف 
اية سبتمرب  %١٤,٨مقارنًة بنحو  %١٥,٤م لتصل إىل أكثر من ٢٠١٧ يف 
 م.٢٠١٦

بلغت نسبة القروض غري املنتظمة إىل إمجايل القروض والتسهيالت االئتمانية حنو  .٧
 لةالعاملة بالدو  ، مما يعكس مدى جودة املوجودات لدى البنوك التجارية%١,٥

اية سبتمرب   م.٢٠١٧يف 

حقوق املسامهني متوسط م إىل ٢٠١٧بلغ صايف الربح خالل نفس الفرتة من عام  .٨
 .%١,٦، كما بلغ إىل إمجايل املوجودات حنو %١٤,٥حنو 

اية سبتمرب  ارتفعت .٩ م لتصل ٢٠١٧نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية يف 
م، كما ارتفعت ٢٠١٦يف سبتمرب  %١٢٢مقارنًة بنحو  %١٤١إىل أكثر من 

بالنسبة إلمجايل البنوك العاملة بدولة قطر خالل نفس الفرتة لتصل إىل حنو 
 م.  ٢٠١٦يف سبتمرب  %١٣٤ًة مع حنو مقارن %١٤٣

  



٨ 
 

  السادة الحضور...
همة أمتىن هلذا املؤمتر مواصـــــلة النجاح والتوفيق يف حتقيق األهداف امل اخلتاميف 

اليت يعقد من أجلها، وأرحب جمدداً باحلضـــــــــــــــور الكرمي متمنياً للجميع طيب 
  قطر.دولة اإلقامة يف 

  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،


