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  مقابلة مع سعادة الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثاني 
  محافظ مصرف قطر المركزي    

 
 

تمرا في االزدھار. : ١س  اد دولة قطر مس عادتكم إيجاز جوانب كيفال يزال اقتص ي تهقو لس ة الرئيس
 والفرص التي يتيحھا للشركاء والشركات الدولية؟

 
خمة في قطاع  الجواب: تثمارات الض اعدت االس يين. وقد س اد القطري تحوال ھائال في العقدين الماض ھد االقتص ش

اعد التنويع  النفط والغاز ال في العالم. وقد س ي للغاز الطبيعي المس در رئيس في تحديد مكانة قطر كمنتج ومص
ادي اال تراتيجيات التنمية ال ٢٠٣٠في رؤية قطر الوطنية  المتوخىقتص وطنية الدولة على تعزيز إمكاناتھا في واس

سياحي يوفر تطوير البنية التحتية وو. النفطيالقطاع غير  صادالقطاع ال سات الرامية إلى تنمية االقت سيا القائم  ودعم ال
ركات الدولية للعمل معا من  ات والش س ركاء والمؤس عة من الفرص للش على المعرفة والقطاع المالي مجموعة واس

غيرة أجل التنمية و اريع الص خلق فرص العمل في قطر. كما فتحت الفرص أمام التجارة بالجملة، وقطاعات المش
اريع. ومن بين القطاعات غير  حاب المش طة الحجم، وغير ذلك من أص ، من المرجح أن يظل قطاع النفطيةوالمتوس

ي للنمو،  اريع إذ البناء المحرك الرئيس تثمار في مش ا كبيرة لالس افة ب  المتعلقةالتحتية  البنية يوفر فرص تض اس
التطورات األخيرة في البنية التحتية مثل افتتاح ميناء أمثلة عن . وأود أن أذكر، ٢٠٢٢كأس العالم لكرة القدم  مونديال

تية والمناطق االقتصادية الخاصة بكة الطرق السريعة ، ومراكز الخدمات اللوجس أنھا حمد، وش زز عتأن  التي من ش
  .وغيرھا من االستثمارات المتوسطة والطويلة األجلالتجارة البحرية 

 
ة اإلوإنني على يقين من أن  ياس لطات االطار القوي لس لة التي تبذلھا الس اد الكلي الذي تعززه الجھود المتواص قتص

  .قطر كوجھة استثمارية بارزة في المستقبلء دولة من استمرار وبقاسيضمن 
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ار الذي أعلنته الدول العربية المجاورة في يونيو : في نظركم٢س  ادي للحص ، ما ھو األثر االقتص
 قطر؟دولة اقتصاد له وكيف استجاب  ٢٠١٧

 
اد الجواب:  اد القطري. وقد أظھر االقتص ادي أثر كبير على القطاع الحقيقي والمالي لالقتص لم يكن للحصار االقتص

االقتصادي. أما مؤشرات االقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي اإلجمالي أداء مرنا في فترة ما بعد الحصار 
. وشھدت الصادرات والواردات ارتفاعا مستقرا ألمانوالتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فھي في منطقة ا

بة ٢٠١٧خالل شھري يوليو وأغسطس  نة بالعام مقار ٢٠١٧في أغسطس  ٪١٧٫٧. وارتفع إجمالي الصادرات بنس
ركائنا  ادرات الغاز لش لس من ص ادراتنا من الغاز، وحافظنا على توريد س ي. ولم يحدث أي انقطاع في ص الماض

أقل من  ٢٠١٧التضخم في مؤشر أسعار المستھلكين خالل األشھر التسعة األولى من عام التجاريين. وكان متوسط 
سھا من عام  ٪١ سعار النفط، نتوقع أن يظھر الحساب الجاري أداء أفضل  . وبفضل ارتفاع٢٠١٦مقارنة بالفترة نف أ

وقادرا ، اقويزال ي فالالدعامة األساسية للوساطة المالية لدينا، الذي يعد النظام المصرفي، أما على صعيد خالل العام. 
دي وعلى  ا، وقادروتحقيق االرباح، على الوفاء بالتزاماته . حدوثال محتملة عاديةمواجھة أي ظروف غير التص

 .ويتضح ذلك بوضوح من الطريقة التي تعامل بھا القطاع المصرفي مع التحديات خالل األشھر الخمسة الماضية
ية  اس لع األس ال عن الس ھا في إنتاج األغذية فض لطات عدة مبادرات لجعل البالد تعتمد على نفس وقد اتخذت الس

من افتتاح ميناء حمد توريد  لس. وعاألخرى. ومن المرجح أن يض  وة علىالالمواد الغذائية ومواد البناء على نحو س
ھيل العديد من ا إلى تس يؤدي ذلك أيض تثمرين من داخل البلد وخارجه. االالفرص  ذلك، س تثمارية للمس ل أبرز ولعس

ة في البالد ھومثال على اھتمام الحكومة  اريع الخاص جيع المش بة  ھاقرار البالغ بتش  ٪٥٠بتخفيض قيمة اإليجار بنس
  .لجميع المستثمرين خالل العامين القادمين في المناطق اللوجستية في األجزاء الجنوبية من البالد
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: ھل يمكن لسعادتكم  تحديد أبرز الخطوات التي اتخذھا المصرف المركزي بعد إعالن الحصار ٣س 
  األجل؟ الطويلة وخططكم  استراتيجيتكمعلی  السياسي التأثيركان أثر  وکيفلحماية االقتصاد؟ 

  
رف المركزي  الجواب: ار. وكانت الخطوة األولى التي اتخذھا المص د أثر الحص تباقيا في رص لقد اعتمدنا نھجا اس

لتقييم األثر على صحة القطاع المالي إن وجد، بشكل خاص  البنوك ھي البدء في جمع البيانات على أساس يومي من 
ار، وبالتالي لم يكن علينا أن نتخذ أي إجراء  فت البيانات عن تأثير محدود للحص كل عام. وقد كش اد بش وعلى االقتص

 لة.على العم والھجماتلدرء المضاربة  االحتياطيات سعر الصرف و فقد تم استخدام االلتزام الصريح بتثبيترئيسي. 
لسيولة إدارة استباقية ل اللولية من تدفقات الودائع غير المقيمة من قبل البنوك من خاألضطرابات االتم استيعاب  كما

ة من خالل تسھيالت السيول البنوك سيولةتم تعزيز بتوجيه ودعم من مصرف قطر المركزي. وفي المراحل األولى، 
راء (الريبو) المتاحة مثل  يولة ھذه بمرور الوقت،  واإلقراض اتفاقيات إعادة الش ھيالت الس تخدام تس . وقد تراجع اس

ير إلى عودة  عھيكل تمويل البنوك إلى مما يش حبت وأن المخاطر  هوض الطبيعي. ويبدو أن الودائع المتقلبة قد س
توى ينغير المقيمالمرتفعة من ودائع العمالء  المرتبطة بالودائع  ار. و من فترة أقل مس البنوك  قد قامتما قبل الحص

  .خطط طوارئ لمختلف سيناريوھات الضغط بوضع بالتشاور مع مصرف قطر المركزي
ار كان محدودا وعاد القطاع المالي إلى الحياة الطبيعية. ومن ثم، فإننا ال و فت أحدث البيانات، فإن أثر الحص كما كش

تراتيجيتنا طويلة األجل.  ةجوھريات أي تغيير ندخل نطلقفي اس تراتيجية الثانية  قريبا وس القطاع تنظيم لخطتنا االس
ت ) و٢٠٢٢-٢٠١٧(المالي  تراتيجيتنا. وقد يكون ھناك تركيز أكبر إلى حد ما على المعالم ال قدم التي س عة الس واس

  .٢٠٣٠الوطنية قطر  رؤية  على ركائزالتنويع واالعتماد على الذات، غير أن االستراتيجية ستستند عموما 
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رف قطرما ھي الخطوات التي تتخذھا الحكومة و : ٤س  ة  مص اريع الخاص المركزي لدعم المش

  والقطاع الخاص خالل ھذه الفترة؟
  

ادية في الجواب: تراتيجية قطر  دولة  يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية االقتص قطر. وقد أدى تنفيذ اس
لدعامة  ٢٠٣٠الوطنية  ية إلى تعزيز القطاع الخاص وجعل القطاع في ا تراتيجيات التنمية الوطنية الخمس واس

تدام ذاتيا. و اد مس ية في بناء اقتص اس بل التنمية في ھذا القطاع. وتقدم قد األس ار الجائر المزيد من س أتاح الحص
ى قدر من ا لطات أقص طتھا التجارية دون أي عوائق. وكما ذكرت آنفا، أدى إطالس طرق الق اللدعم لمزاولة أنش

لطنة عمان وتركيا والھند ودول أخرى إلى تخفيف تدفق البحرية ال جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في س
ركائھا التجاريين. وھناك العديد من الخيارات البديلة المتاحة اآلن غير التجارة بين قطر وش اريع الص ة لقطاع المش

طة لتلبية مطالبھا للمواد الخام. ومن  يق الجھود الرامية جانب والمتوس رفي، يقوم بنك قطر للتنمية بتنس القطاع المص
ية في ھذا المإلى تقديم الدعم للقطاع الخاص. وتتمثل إحدى  راء "في معارض  المجالبادرات الرئيس  المنتجاتش

جيع قطر للتنمية. وتھدف ھذه المعارض إلى تطوير  التي يقوم بھا بنكالمحلية"  ناعات المحلية، وتمكيوتش ن الص
القطاع الخاص المحلي وتنويع االقتصاد. ويركز بنك قطر للتنمية أيضا على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

وة على ذلك، يقوم بنك قطر الالقطاعات الرئيسية من خالل تقديم عدد من الخدمات من خالل نظام النافذة الواحدة. وع
ومستدام  تنمية اقتصاد سليم إلى ستشارية ،الدعم اال خدمات التي تستھدف منتجات التمويل الذكية،  اللللتنمية، من خ

  قائم على المعرفة.
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  : ما ھي وجھة نظركم حول آفاق العام القادم لدولة قطر واقتصادھا؟٥س 

  

ادية غير مواتية، فمن المتوقع أن ينمو  الجواب: عار النفط الخام العالمية ما يعد بيئة اقتص على الرغم من انخفاض أس
عام  رع وتيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في  بأس اد القطري  قا ألحدث تقرير أعده ٢٠١٧االقتص . ووف

ندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪٣٫١إلى  ٢٠١٧في عام  ٪٢٫٥الحقيقي من  ص
عار النفط الخام العالمية ٢٠١٨ بب االنتعاش في أس . ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بس

طاع غير النفطي، من  غاز وغير النفطي. وفي الق ناتج المحلي اإلجمالي للنفط وال كل من ال ية على  جاب ثارھا اإلي وآ
 ٨٠ع أن ينمو قطاع البناء  كونه القطاع الرائد. وقد أعلنت دولة قطر مؤخرا عن برنامج دخول بدون تأشيرة ل المتوق

يظل حميدا في عام  خم س ير البيانات المتاحة أن التض ياحة. وتش ية لتحفيز قطاع الس وكذلك في عام  ٢٠١٧جنس
أن تؤدي عملية ضبط أوضاع المالية العامة  ، في حين أن الحساب الجاري سيسجل فائضا كبيرا. ومن المتوقع٢٠١٨

إلى تحقيق بعض االستقرار في االقتصاد الذي ترتكز عليه اإليرادات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض 
ملت تدابيرت اتخذفقد . وعالوة على ذلك، ٢٠١٨عجز الحكومة المركزية في عام  الحات العم عدة ش واإلقامة  لإص

  .من أجل تحقيق رأس المال البشري وزيادة اإلنتاجية واالنتھاء في الوقت المناسب من المشاريع الضخمة

تثمار المحلي  اعر إيجابية لالس ا عامل مھم يمكن أن يولد مش ن في توقعات النمو العالمي ھو أيض وأخيرا، فإن التحس
  .٢٠١٨ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
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رفي العالمي، كيف تقارن : بالنظر٦س  قطر مع نظرائھا العالميين دولة بنوك  ونإلى القطاع المص
  ن ھناك مجاال للتوحيد داخل القطاع المصرفي؟أ ونمن حيث الحوكمة والسيولة والخبرة، وھل تعتقد

  

قطر ألعلى مستوى من البيئة التنظيمية على النحو المنصوص عليه من  دولة يخضع القطاع المصرفي في الجواب:
سيولة وإن عملية قبل ھيئات وضع المعايير الدولية.   يھتوجيه وتحديث اللوائح فيما يتعلق بالحوكمة والبنية التحتية لل

كل جيد مع البيئة التنظيمية المتغيرة. وك رفي يتكيف بش تمرة، كما أن نظامنا المص قد قام ما تعلمون، فعملية مس
ادات بازل  رف قطر المركزي بالفعل بتنفيذ إرش يولة. كما يتم تعديل لوائحنا  ٣مص أن متطلبات رأس المال والس بش

كل اال ى معحترازية الكلية بش راقيةتغير البيئة التنظيمية  يتماش رفي على قواإلش دم . وبالتالي، فإن نظامنا المص
  .المساواة مع نظرائه العالميين

ھا  رفية خارج الحدود، وبعض عت بعض بنوكنا بالفعل عملياتھا المص يما في المنطقة فاآلخر يعد من الرواد وقد وس
سه تجري محادثات حول توحيد  شكل عام و .ةالمحلي البنوكآفاق يتعلق بعمليات االندماج واالستحواذ. وفي الوقت نف ب

عمال في القطاع المصرفي. وفي حالة التوسع عبر األعمال أو نماذج األخطط  فيقطر المركزي ال يتدخل مصرف 
يات االالحدود، تركز توجيھاتنا التنظيمية على القوة  اس يف، واالحترازية للبنك، وأس اد الكلي للبلد المض ما إلى قتص

رفي المحلي خال من أي مخاطر  ارذلك، بحيث يكون القطاع المص . وعلى مثل عدوى انتقال األزمات ذات تأثير ض
رفي، مالذلك، فيما يتعلق بعمليات الدمج غرار  رف قطر فإن في ھذه الحالة يأخذ ص ظامي نال المنظورركزي الممص
  دراسة الظروف السائدة ومدى الفائدة أو التحدي الذي يواجھه النظام ككل. اللمن خ
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مام إلى٧س  باب القطري لالنض جيع المزيد من الش القطاع  : ما ھي الخطوات التي تتخذونھا لتش
  الخاص، وما ھي الخطوات التي تتخذونھا لدعم الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع؟

  

تدامة على النحو  الجواب: اد من أجل تحقيق التنمية المس تراتيجية طويلة األجل لتحديث االقتص لدى دولة  قطر اس
. وأشارت االستراتيجية إلى التحول من نموذج يعتمد على قطاع النفط والغاز ٢٠٣٠المتوخى في رؤية قطر الوطنية 

اد أكثر تنوعا  دير الموارد الطبيعية نحو اقتص مع إعطاء  دور أكبر للقطاع الخاص، وريادة واإليرادات من تص
باب إذا ما أتيحت له  البنية التحتية الكافية يمكن أن تعزز  اعد من الش األعمال واالبتكار. وكما تعلمون فإن الجيل الص
ق للديه روح المبادرة الموجھة نحو االبتكار. وبغية فھم ھذه الحقيقة، قامت السلطات بشكل استباقي بتمھيد الطريق لخ

بابية مبتكرة ومبدعة،  اد قائم على المعرفة في دولة قطر. ومن أجل تعزيز معاييرنا التعليمية وتطوير ثقافة ش اقتص
بذلت الحكومة جھودا شتى. إن زيادة االستثمار في التعليم والتدريب، والمبادرات من خالل بنك قطر للتنمية، وتطوير 

راكة مع  ير في ھذا االتجاه. ومن المتوقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالش الجامعات ھي بعض المبادرات التي تس
  .أيضا أن يؤدي التقدم في عملية التقطير إلى زيادة الفرص المتاحة للشباب القطريين
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رف المركزي؟ وھل ٨س  يولة لدى المص تويات الس : كيف يجري أداء االحتياطيات الدولية ومس
  في السياسة في ھذا المجال؟تخططون ألي تغييرات 

  

تقرار الريال القطري مقابل الدوالر األمريكي. وخالل  الجواب: رف قطر المركزي بالحفاظ على اس يلتزم مص
يولة  ادي على الس ار االقتص دي لتأثير ضعف الدوالر األمريكي وإعالن الحص ية، تم التص ة الماض ھر الخمس األش

ما يكفي من موار ية من خالل توفير  قام القطاع المحل رفي. كما  ية للقطاع المص يولة المحل قد األجنبي والس د الن
ين ھيكل التمويل منذ يونيو  يولة وافرة في الوقت الحاضر لدعم نمو االئتمان وكذلك  ٢٠١٧المصرفي بتحس ولديه س

  .للتخفيف من أي تدفقات رأسمالية خارجية غير متوقعة

رف  دد على أن مجموع احتياطيات مص يولة األجنبية بلغ نحو  وأود أن أش قطر المركزي من النقد األجنبي والس
بتمبر  ٣٥٫٦ كل يوفر لنا الراحة للوفاء بالتزامات الدفع المتعلقة بالعملة  ٢٠١٧مليار دوالر أمريكي حتى نھاية س بش

صندوق الثروة السيادية، لدينا حوالي  مليار دوالر  ٣٤٠األجنبية في دولة قطر. كذلك منھا االحتياطي الذي يحتفظ به 
  .من االحتياطي الدولي، والتي تسمح لنا للتخفيف من أي ضغط على سعر الصرف

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
        

  ٢٠١٧مؤتمر قطر يوروموني 
 

  

  

ھداف رؤية قطر : ٩س  لة قطر لتحقيق أ ية التي تتوقع أن تواجھھا دو يات الرئيس حد ما ھي الت
  ؟٢٠٣٠الوطنية 

  

ية تتعلق بتحقيق التوازن: (أ)  ٢٠٣٠أدرجت رؤية قطر الوطنية  الجواب: ة تحديات رئيس ظة والمحافتحديث الخمس
قاليد قادمة واحتياجات األجيال  الحالي  ؛ (ب) احتياجات الجيلعلى الت تھدف ؛ (ج) النموال ع غير  المس والتوس

بط؛ (د)  ار التنمية المنض تھدفةوحجم ونوعية مس ادية واالجتماعية وحماية (ه)  ،العمالة الوافدة المس التنمية االقتص
   البيئة وتنميتھا. 

ات قوموت ياس انعي الس ة مختلف الھيئات التنظيمية وص جميع التحديات المذكورة أعاله. وفيما يتعلق بالتنمية  بدراس
نا الحصار الحالي حفزاالقتصادية، سيكون التنويع الصديق للبيئة في االقتصاد من بين أھم أولوياتنا. ومن المتوقع أن ي

  .نحو ھذا االتجاه

تقرار المالي.  عار واالس تقرار األس عر الصرف واس تقرار س نواصل التركيز على اس وباعتبارنا البنك المركزي، س
ي للتدابير في  اد. ويتمثل االتجاه الرئيس ريع وتنويع االقتص ر ويدعم النمو الس أن تحقيق ھذه األھداف أن ييس ومن ش

تثمار تنمية القطاع  اد القائم على المعرفة، وتوليد فرص العمل، وتھيئة بيئة مواتية لالس الخاص، وتعزيز االقتص
تقرار المالي اعتماد وإدارة ئة التي تواجه االس ييرو األجنبي، وإثراء رأس المال البشري. ومن بين التحديات الناش  تس

تكون سھما من المواضيع التي واألمن السيبراني، و" فينتك شركات التكنولوجيا المالية  أو ما يعرف ب "ال تكاراتبا
 األولويات في صياغة السياسات. ضمن قائمة


