
 سعادة المحافظ خالل مؤتمر اليوروموني: 

 االقتصاد القطري يتمتع بالقوة والمرونة في مواجهة التقلبات

 

 

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، استضاف مصرف قطر 

بالتعاون مع مؤتمر اليوروموني في نسخته التاسعة تحت شعار "االستراتيجية   2022مايو    29المركزي اليوم األحد الموافق لـ  

 والتمويل في المشهد العالمي الجديد". 

وقد افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي المؤتمر بكلمة، أكد خاللها على أهمية 

للمستقبل   السليم  التخطيط  العالم وضرورة  تواجه  التي  التحديات  ظل  في  والمؤتمر  جاهزية  المركزية إوأهمية  البنوك  ستباقية 

 لمواجهة تلك التحديات.

جائحة   وبصفه خاصهمرونة في مواجهة التقلبات التي شهدها العالم  ولى ما يتمتع به االقتصاد القطري من قوة  إسعادته  وأشار  

، حيث أثبت االقتصاد القطري قوته بفضل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 19كوفيد 

كما أكد سعادة    .التي شملت القطاعات المتضررة  الدعم االقتصادي والمالي  من خطط  ذهإتخا"حفظه هللا"، وما تم    ىالبالد المفد

نجاح الدولة في حماية المجتمع من اآلثار الكارثية للوباء من خالل اتباع نهج متوازن واتخاذ تدابير وسياسات في مجال    المحافظ  

 . الصحة العامة مما سمح بعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس وآمن

في معدالت تتراح    عام الجاريلل  للمؤسسات الدولية حول توقعات النمو االقتصادي لدولة قطر   النظرة االيجابيةسعادته إلى  وأشار  

ونمو االئتمان الخاص واالستعدادات الستضافة بطولة  وانتعاش الطلب المحلي  سعار النفط والغاز  أمدعومه بارتفاع  %  3.5  عند

الفيف القدم  لكرة  العالم  أن    مؤكدا  .  م2022ا  كأس  الحالية في أوروبا  سعادته على  الجيوسياسية  تؤثر على االقتصاد  التوترات  لم 

على  مؤكدا  ، التي يشهدها العالم في الوقت الراهننسبيا  وفقا  للمعدالت العالمية  معتدلة التي تعتبر القطري وعلى معدالت التضخم 

 .2020كان عليه في العام أقوى بكثير مما  أصبح اليومن االقتصاد القطري أ

  ن ربحيتها أكما    ن البنوك القطرية تتمتع برسملة جيدة وارتفاع في السيولةأمحافظ  السعادة  بين    في ما يتعلق بالجهاز المصرفي، فقد

جراءات دعم القطاع المصرفي إمن من  نه بناء على المعطيات المحلية والعالمية تم البدء في التخارج اآلألى  إمنوها    .مستقرة  ظلت

لى البدء برفع معدالت الفائدة تماشيا مع سياسة الحفاظ على سعر الصرف إضافة  ، باإل19قرارها خالل جائحة كوفيد  إوالتي تم  

 مع اليقظة في كل ما يخص التطورات العالمية للمحافظة على قوة القطاع المصرفي وسالمته.

إعادة تشكيل العالم، بما في أهمية التكنولوجيا المالية، مؤكدا  أن التكنولوجيا تلعب دورا  هاما  في  وأكد سعادته خالل كلمته على  

الذي من شأنه   المالي،  القطاع  والتحديات  طرحذلك  الفرص  القضايا من منظور  ،  العديد من  التفكير في هذه  أهمية  إلى  مشيرا  

تساهم في حماية البيئة    حيثتلعب التكنولوجيا دورا  هاما  في تحسين حياة الناس    ، حيثتكنولوجي ومن منظور السياسة العامة

وفي هذا اإلطار فإن المصرف يعمل من منطلق مبادرة تطوير البيئة الرقابية لتعزيز المجتمع الرقمي   .وتعزيز الشمول المالي

 الرقمية. المتطور من أجل جعل دولة قطر رائدة اقليميا  في مجال الخدمات المصرفية 

وعلى رأسها  جل تطوير التكنولوجيا المالية في الدولة أاتخاذها من  التي يتم  دارت  جراءات والمبالى جملة من اإلإسعادته    وأشار 

 خير من العام الجاري. طالقها خالل الربع األإن يتم أاستراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية والتي من المنتظر  تصميم


