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 السيادة الضيوف،أصحاب السعادة و
 السادة املشاركني واحلضور،

   
 وبعد،،،،      السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 يسرين أن نلتقي معاً يف واحدة من جلسات ملتقى قطر االقتصادي، الذي انعقد               
وأود . ملناقشة مجلة من القضايا اهلامة اليت تتعلق باملستقبل االقتصادي ملنطقتنا العربية           

 .ر أن أتوجه بالشكر  إىل القائمني على ترتيب انعقاد هذا امللتقىبادئ األم
  

 :أيها األخوة واألخوات
 اخلليجية تعيش منذ عدة سنوات فورة اقتصادية غري مسبوقة، ترتفع فيها            اإن اقتصاداتن 

. سنوياً يف قطر وبعض الدول األخرى     % 20معدالت النمو االقتصادي إىل قرابة إلـ       
ويف مثل هذه   . قتصادية فوائض مالية ضخمة سنة بعد أخرى       وتسجل اجملاميع اال  

الظروف يصبح احلفاظ على االستقرار املصريف ضرورة ملحة ، باعتباره  يدعم النمو              
 .االقتصادي، ويساعد على تفعيل أدوات السياسة النقدية

 
 لقد َعِملَ مصرف قطر املركزي على حتقيق االستقرار املصريف يف قطر، من خالل إلزام             

وإذا كانت النسبة   ". 2بازل" البنوك بالتطبيق املبكر ملعيار كفاية رأس املال املعدل          
، فإن  البنوك العاملة يف دولة قطر        %8 هي   2املطلوبة ملعدل كفاية رأس املال يف بازل      

 %. 25-10قد جنحت يف الوصول هبذه النسبة إىل مستويات تتراوح ما بني 
االرتقاء مبستويات اإلشراف والرقابة على       ولقد استطاع مصرف قطر املركزي،       

حاكمية : البنوك وفقاً ألحدث النظم العاملية اليت تستند إىل ستة دعائم أساسية هي             
املؤسسات، والشفافية،  وإدارة املخاطر، وكفاية رأس املال، وإدارة السيولة، ومراقبة           

 . األداء
ام التقارير املركزية اليومية    وقد طور املصرف رقابته املكتبية على البنوك بإدخال نظ         

اآللية، اليت عن طريقها أصبحت لدينا القدرة على معرفة حجم املخصصات وحجم             
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املتأخرات، والقروض املتعثرة، وتوزيع القروض على القطاعات واألفراد، ومعرفة           
 .النسب اإلشرافية بشكل حلظي

 خالله تسوية   كما استكمل املصرف أيضاً  تطوير نظام آيل للمدفوعات ميكن من            
ونقوم . املدفوعات بني البنوك يف قطر من خالل املعاجلة اإللكترونية دون تدخل يدوي           

اآلن بالتنسيق مع سوق الدوحة لألوراق املالية باإلعداد لربط السوق باجلهاز املصريف            
 لعمليات تداول األسهم، وما يترتب عليها من مدفوعات          إلجناز التقاص اإللكتروين  

 .ى تنظيمية تتصل بتحويل ملكية األسهم من طرف آلخرمالية، وأخر
 

 َوُيَعُد مصرف قطر املركزي أول من طور الشيك اإللكتروين  الذي  يساعد على إجناز               
 .  عملية التقاص  حلظياً بدالً من ثالثة أيام

 
 :أيها احلضور الكرمي

 
نوك اإلسالمية  لقد كان مصرف قطر املركزي يف طليعة البنوك املركزية اليت شجعت الب           

على تنويع موجوداهتا ومداخيلها من خالل السماح هلا مبمارسة النشاط التجاري             
وشجع املصرف على توسيع     . واالستثماري إضافة إىل أنشطتها اإلسالمية املعتادة      

. أدوات البنوك اإلسالمية ، مبا حيافظ على استقرار أوضاعها وسالمة مراكزها املالية            
ون  املساس خبصوصية منهج العمل املصريف اإلسالمي أو           وقد حتقق كل ذلك بد     

 . التعرض لتطبيقاته

 :  أيها األخوة واألخوات
امسحوا يل يف اخلتام أن أرحب باألساتذة املتحدثني، الذين  نرجو أن نسمع منهم  عن                
مرئياهتم، ووجهات نظرهم يف القضايا املتصلة بالصناعة املصرفية يف اخلليج، وأرجو أن            

وأبدأ  بتقدمي الدكتور جوزيف طربية       . جلستنا هذه ثرية بالنقاش واحلوار البناء     تكون  
رئيس ومدير عام بنك االعتماد اللبناين ورئيس احتاد املصارف العربية ليحدثنا عن              

 .فليتفضل........................................................ 
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 ومدير عام االعتماد اللبناين ورئيس احتاد              الدكتور جوزيف طربية رئيس   :  املشاركون  
 .املصارف العربية
 بدر املخيزمي، رئيس جملس اإلدارة بيت التمويل الكوييت:            األستاذ
 على شريف العمادي، الرئيس التنفيذي باإلنابة، بنك قطر الوطين:             األستاذ
 التنفيذي بنك ديبزياد مكاوي، الرئيس :            األستاذ
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