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 :السؤال األول
 وما هو دور املصرف يف احلد من الزيادة الظاهرة فيها؟، ما هو حجم السيولة املتاحة

 :اإلجابة
 مليار ريال وفقاً لبيانات شهر      55.7بنحو  ، 2معرباً عنها بعرض النقد م    ، يقـدر حجـم السيولة    

ويبدو . عما كان عليه احلال قبل ذلك العام      % 33.7ك زيادة بنسبة    يولـيو املاضي ويشكل ذل    
% 20من هذه األرقام أن النمو يف السيولة احمللية يفوق معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل الذي بلغ                 

 .2004يف عام 
 ويـتعامل املصرف مع هذه السيولة الزائدة بأدوات السياسة النقدية املتاحة لديه ومنها آلية فائدة              

 اليت تسمح للبنوك بإيداع فائض السيولة لدى مصرف قطر          QMRالسـوق النقدي القطري     
وقد عمل املصرف على رفع معدل الفائدة على الريال يف          . املركزي ملدة ليلة واحدة قابلة للتمديد     

قبل يوليو  % 1.23بدال من   % 4الفـترة املشار إليها حنو عشر مرات ليصل سعر املصرف إىل            
صـرف قطـر املركـزي يف حالة استعداد دائم لشراء أو بيع أي كمية من                ويقـف م  . 2004

 .الدوالرات تكفل ثبات سعر الصرف عند السعر الرمسي
 

 :السؤال الثاين
ما هو دور املصرف ومسامهته يف التنمية االقتصادية الشاملة اليت تشهدها دولة قطر واآلليات اليت               

 يستخدمها لتوجيه السيولة جتاه االستثمار؟
 :اإلجابة

يقـوم املصـرف بدور مهم يف حتقيق األهداف االقتصادية الكلية للبالد واملتمثلة يف العمل على                
حتقـيق الـنمو االقتصادي يف ظل أجواء مواتية من االستقرار املايل واستقرار مستويات األسعار               

املباشرة ويستخدم املصرف يف ذلك أدوات السياسة النقدية املباشرة وغري          ، وثبات سعر الصرف  
وأدوات الـرقابة واإلشـراف املصـريف عـلى البنوك و شركات الصرافة وشركات التمويل               

 .واالستثمار
 
 
 
 

 :السؤال الثالث
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 يف  ظهل تستمر عملية ربط الريال القطري بالدوالر األمريكي إىل األبد يف ظل االخنفاض امللحو             
 سعر صرف الدوالر و تأثري ذلك على الصادرات القطرية؟

:ةاإلجا  ب
يتـبىن مصـرف قطر املركزي سعر صرف ثابت للريال القطري مقابل الدوالر األمريكي باعتبار       

 وتأكد رمسياً بصدور    1980وقد بدأ الربط منذ عام      ، ذلـك حجـر الزاوية يف سياسته النقدية       
ويستند ربط الريال بالدوالر إىل معطيات اقتصادية       . 2001 لسنة   34املرسـوم األمـريي رقم      

 .أن صادرات قطر من النفط والغاز املسال يتم تسعريها و تسديدها بالدوالرتتمثل يف 
ولقد ساعد ربط الريال    . كما أن جزًء كبرياً من جتارة قطر اخلارجية مع العامل يتم تسويته بالدوالر            

وقد أصبح .  املايل الذي شهدته البالدروساهم يف االستقرا، بالدوالر على استقرار املعامالت املالية   
الربط بالدوالر من متطلبات عملية التكامل النقدي بني دول جملس التعاون متهيداً إلصدار عملة              

وال أعتقد بالتايل أن التذبذب يف سعر صرف الدوالر أمام العمالت           ، 2010موحـدة يف عـام      
 .األخرى من األمهية حىت نتخلى عنه يف املستقبل القريب

 
 :السؤال الرابع

 زانة اإلسالمية اليت أعلنت عنها قطر ومىت ستتم هذه العملية؟أمهية إصدار سندات اخل
 :اإلجابة

يـتم إصدار سندات اخلزانة اإلسالمية لتوسيع املشاركة يف النظام املايل من خالل إتاحة الفرصة               
 .للبنوك اإلسالمية يف االكتتاب يف سندات اخلزانة اإلسالمية

 
 :السؤال اخلامس

  و اجلهات اليت ميكن هلا االكتتاب فيه و نسبة كل جهة؟..ما هو حجم اإلصدار اجلديد 
 :اإلجابة

كما ميكن  ، يعـتمد حجـم اإلصدار على رغبة و حاجة الوزارة وذلك بعد التنسيق مع املصرف              
كما ، جلمـيع اجلهات املالية من البنوك وشركات التأمني واالستثمار االكتتاب يف هذه السندات            

 ..سندات ولكن عن طريق وكالء الدين العامحيق لألفراد االكتتاب يف هذه ال
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 :السؤال السادس
 ما هي استعدادات املصرف لطرح السندات واإلجراءات اليت سيتم تنفيذها والتنسيق مع البنوك؟

 :اإلجابة
وبالتايل فإن إصدار سندات اخلزانة اإلسالمية      ، قـام املصـرف سـابقاً بإصدار سندات حكومية        

 .سيكون بنفس الطريقة
 
 :لسؤال السابعا

.  ريال وحىت اآلن مل تشهد العملية أي تطور        200أعلن املصرف عن طرح ورقية جديدة من فئة         
 فهل مت صرف النظر عن الطرح؟

 :اإلجابة
حىت اآلن مل يتم أي شيء هبذا اخلصوص ويتم دراسة مدى حاجة السوق هلذه الفئة أو غريها من                  

 . إذا مامت املوافقة على إصدارهاالفئات األخرى وسيعلن عن النتائج يف حينه 
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