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  كلمــــــة 
  الشيخ عبد ا بن سعود آل ثــــا�ـــي سعادة

  
  حمــافــــــظ مصـــرف قـطــــــر املركــــزي

  
الثا�ي عشر موعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من أجل مكافحة أمام اإلجتماع العام 

 غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  م٢/١٢/٢٠١٠  –  م٣٠/١١/٢٠١٠
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العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا سعادة رئيس مجموعة 
MENAFATF 

  األعضاءالسعادة رؤساء وفود الدول  أصحاب
  المراقبين األعضاءالسادة 

  السادة ممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية
  الحضور الكــــرام ،،

  
  ، السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتـه

  
، وإسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا  اإلقليمي االجتماعُيسعدني أن أشارآكم في هذا 

إلى رئيس وأعضاء  واالمتنانأجمل ترحيب في بلدآم الثاني قطر ، وأن أتقدم بالشكر 
على  MENAFATF إفريقياوشمال  األوسطالعمل المالي لمنطقة الشرق مجموعة 

  عشر للمجموعة في دولة قطر. ثاني التشريفهم لنا بعقد اإلجتماع العام 
موضع إعتزاز وفخر لنا ، فإنها من ناحية االقليمي وإذا آانت إستضافة هذا اإلجتماع 

أخرى تلقي علينا مسئولية آبيرة لبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل إستمرار دعم 
تهدف إلى المتميزة وما يخرج عنها من قرارات وتوصيات قّيمة  اإلقليميةهذه الفعاليات 
  الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .و اإلقليميةتعزيز الجهود 

 
العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  وأخص بالشكر سكرتارية مجموعة 

MENAFATF  للعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
وطنية حيث ابدت دعما غير محدود في الندوات لمشارآتها في عدد من المناسبات الو

  .والمؤتمرات وورش التدريب الذي عقدتها الجهات المعنية
  
  
 

  ،،MENAFATFالعمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا السيد رئيس 
منذ بداية اإلهتمام الدولي بمحاربة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، حرصت 

الجاد من أجل مكافحة هذه  انضم للمجتمع الدولي في سعيهدولة قطر على أن ت
  وأمنها من تأثيراتها الضارة . هاالجرائم الخطيرة، وحماية إقتصاد

  

وقد بذلت آافة الجهات المعنية في دولة قطر جهودًا مضنية وإتخذت العديد من 
في مواجهة جرائم غسل ل عافاإلجراءات والتدابير من أجل إرساء نظام رقابي 

، وأدى حرص هذه الجهات على االلتزام بالمعايير الدولية ألموال وتمويل اإلرهاب ا
مجموعة مراجعة إجراءات المتابعة الخاصة بنموذج رقابي محدد ساهمت  الى إنشاء

في تعزيز خطة  FATFالتابعة لمجموعة العمل المالي  ICRGالتعاون الدولي 
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ضمن المتابعة  إجراءات زهتستكمل تعزي التيو، العمل الوطنية الخاصة به
  مجموعتكم الموقرة.

  

قامت دولة قطر بإرساء قواعد البناء التشريعي بإصدار وجدير بالذآر بانه قد 
بنوعيها االساسي التشريعات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، 

 لسنة ٤والثانوي ، وتكللت هذه الجهود خالل العام الحالي باصدار القانون رقم 
م بشأن مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ، واستصدار جميع  ٢٠١٠

  . التعليمات والضوابط الرقابية من الجهات والسلطات  المعنية
 

أن تحقق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب  استطاعتوقد 
 وقدفعال،  نظام مكافحة وطني إلرساء أعوامعلى مدى ثمانية العديد من اإلنجازات 

 استضافتهامنها ، مجموعتكم الموقرة انشطة  العديد من إلى االنضمامفي  تنجح
  لهذا اإلجتماع .

  

الوطنية الرامية الى تمكين النظام الوطني وفي ذات اإلطار ورغبة في دعم الجهود 
برنامج لتقييم المخاطر شارآت فيه  دولة قطرمن المتابعة الدءوبة فقد اعتمدت 

ت والسلطات الوطنية المختصة آانت اهم مخرجات هذا البرنامج وضع جميع الجها
خطة وطنية شاملة في اطار زمني محدد يتوافق مع اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
  
  

الجهات الرقابية التي تشرف على القطاع بدعوه مصرف قطر المرآزي  وبادر
فريق عمل مشترك إحدى أهم أهدافه توحيد التعليمات  النشاء المالي في دولة قطر

والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عنها بما 
من توافق ناجح  هذه المبادرةونظرا  لما حققه يتوافق مع التشريع الوطني األساسي، 

اع المهن الجهات الرقابية على قط في تطبيق وتفعيل النظام الوطني، فقد ارتات
بالدولة الحذو به في تطبيق نظام المكافحة في هذا واألعمال غير المالية المحددة 

  القطاع. 
 

  السادة الحضور ،،
لقد شهد العالم في الفترة األخيرة تغيرات هائلة ، ولعل أبرزها تلك االزمة المالية 

المؤتمرات العالمية التي ألقت بظاللها على الجميع ، األمر الذي دعا العديد من 
العالمية ومنها قمة مجموعة العشرين إلى المطالبة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة 

  اآلثار الخطيرة لهذه األزمة .
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بذل والمجموعات االقليمية النظيرة  FATFآما طالبت مجموعة العمل المالي 
غسل  مزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل دعم الجهود الدولية لمكافحة

  األموال وتمويل اإلرهاب .
  

العمل المالي لمنطقة مجموعة وتؤآد هذه اإلجراءات على الدور الهام الذي تلعبه 
في هذا المجال ، وبالتالي تعزيز الدور  MENAFATFالشرق االوسط وشمال افريقيا 

  . دول المنطقةالذي تقوم به 
 

إظهار أهمية إلتزام جميع الدول  إن وقوع األزمة المالية العالمية قد ساعد دون شك على
بمبادئ الشفافية واإلفصاح ، والعواقب الخطيرة التي يمكن أن تحدث من عدم اإللتزام 

  بهذه المبادئ .
  
  

ولقد نادى قادة العالم في آثير من المحافل الدولية بضرورة دعم وتعزيز التعاون 
التغلب على آثار األزمة  الدولي، وتبادل المعلومات ، واإللتزام بالشفافية ، من أجل

  المالية العالمية .
  

العمل المالي لمنطقة إهتمام مجموعة  من أولوياتوبطبيعة الحال فإن هذه المطالب 
الحيوي  هاوهو ما يوضح بجالء دور MENAFATFالشرق االوسط وشمال افريقيا 

ى واألساسي في مواجهة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب من أجل المحافظة عل
  سالمة وأمن وإستقرار النظام المالي العالمي .

  
الدولية  المعايير بمراجعة حالياتقوم  FATF فإن مجموعة العمل المالي وآما تعلمون
تتطلع الى آما انها الناشئة.  المالية الدولية تحديالضمان مواجهة الت الصادرة عنها

وتحرص على جانب البلدان ، من  المجموعةزيادة الترآيز على التنفيذ الفعال لمعايير 
  . للجميع في المشارآة في هذه المراجعةفرص متكافئة  منح

 وان مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 
MENAFATF  االقليمية  مجموعات العملجنبا إلى جنب مع غيرها من تعمل

العمل المالي، اال اننا  الدولية في مجموعة مراجعة المعاييرفي ) FSRBs( النظيرة
 مجموعتكم الموقرةاالقتراحات عن طريق  موتقدي المتابعة الدؤوبة نشدد على اهمية

 .المنطقةمختلف االنظمة في حتى ينتج عن ذلك مخرجات تتوافق مع 
 

تنادي دولة قطر بضرورة إبداء مزيد من اإلهتمام االقليمي ومن هذا اإلجتماع 
  . FATFة العمل المالي بالتوصيات الصادرة عن مجموع
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  الحضور الكرام ،،
ممثل لصندوق النقد العربي بصفة  عضويةب ارحبفي ختام هذه الكلمة ُيسعدني أن 

وتحقيق أآبر قدر من  اإلقليمياألمر الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون  مراقب
  المعنية . اإلقليميةبين الجهات  علالتفا

  
ة وهذا الحفل الكريم ألعرب لكم جميعًا عن الشكر وإنني ألنتهز هذه الفرصة الطيب

واإلمتنان والتقدير لحضورآم ومشارآتكم في هذا اإلجتماع ، وأتمنى لكم طيب 
  اإلقامة ، وأشكر لكم حسن إصغائكم .
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،

                     
  عبد اهللا بن سعود آل ثــــانـــي

  محــافــــــظ مصـــرف قـطــــــر المرآــــزي                                                            


