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ضبط السياسات النقدية لعكس حقائق : محافظ المرآزي
 السوق

 
 

 
 

قال سعادة الشيخ عبداهللا بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المرآزي ان 
بشكل ثابت  العالم يعيش في أزمة استثنائية وان السياسات النقدية يتم ضبطها

.لتعكس حقائق السوق  
 
 

في اطار ووصف سعادته االجراءات الحكومية تجاه القطاع المصرفي بأنها تأتي 
.رعاية القطاع ألهميته في عملية التنمية رغم عدم تأثره باالنهيار العالمي  

 
 

 
 
 
 

؟ .آيف يجري تطوير سياسة قطر النقدية لتعكس البيئة المالية العالمية_   
 

نحن نعيش في أزمنة استثنائية و السياسة النقدية يتم ضبطها بشكل ثابت لتعكس حقائق  -
ل الفائدة وأدوات السيولة بشكل حذر لموازنة التبادل بين ضمان ويجرى تقويم معد. السوق

تدفق آاف لالئتمان للقطاعات المرجوة لالقتصاد والمحافظة على التضخم ووضعه تحت 
ولكن ذلك آان يرجع بشكل اآبر  ٢٠٠٨وآان التضخم قد ارتفع بشكل حاد في عام . السيطرة

.عالقة له بالتضخم المستوردلالرتفاع في االيجارات وأسعار العقارات، وال   
 

وخالل العام الماضي اختار مصرف قطر المرآزي رفع شرط االحتياط آما بدأ في اصدار شهادات 
، أدخل مصرف قطر ٢٠٠٨وأخيرا وفي شهر اآتوبر . االيداع للمساعدة الستيعاب السيولة الزائدة

رازية الحتواء أي احتمال تمدد واضافة الى ذلك هناك قواعد احت. المرآزي نافذة السيولة المعززة
.مفرط  

 
وقد ساعدنا في .. وباالرتباط مع االجراءات النقدية، نجحنا في التخفيض المتدرج لمعدل التضخم

ذلك تراخي األسعار المحلية للسلع وتهدئة اختناقات العرض ونتوقع أن يتراجع التضخم الى رقم 
.٢٠٠٩فردي خالل عام   

 
 

تدفقت السيولة في النظام المصرفي، في  ٢٠٠٨في النصف األول من عام _ 
ماذا آان . وقت توقع فيه بعض الناس فك ربط الريال بالدوالر األميرآي

  اثرالسحب السريع للسيولة ؟



 
،قطوعات ٢٠٠٨مع ربط الريال بالدوالر، عادل مصرف قطرالمرآزي في النصف االول من عام  -

د من المضاربة على العملة في سوق التبادل معدالت الفائدة لالحتياطي الفدرالي الجل الح
وآانت نتائج تلك المضاربة ارتفاعا في السيولة المحلية، والتي الى حد ما تجسدت . األجنبي

و لكن مؤيدي االبقاء على ربط الدوالر، مثل تعزيز االستقرار النقدي . في ضغوطات في األسعار
عارضين، وبدال عن ذلك تعهدت الحكومة وثقة المستثمر في البالد،وازنوا الى حد آبير الم

ومصرف قطر المرآزي بخطوات للسيطرة على السيولة الزائدة واحتواء االيجارات العالية وأسعار 
. ونتائج تلك االجراءات انعكست األن في خفض التضخم. العقارات  

 
من . القضاياأن التقديم المأمول نحو االتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي سيعالج هذه 

أمثال تنسيق السياسات المالية والنقدية ومعدالت التبادل، وتكامل أنظمة الدفع والتسوية، 
.واقامة نماذج اشرافية وتنسيق احصائيات المنطقة بصورة منسقة  

 
 
 
 

ما هي الشروط التي وضعت للمصارف المحلية لمساعدتها على تحمل _ 
العالمية ؟  مشاآل السيولة المرتبطة باألزمة المالية  

 
يجري بشكل ثابت ضبط السياسة النقدية لمعالجة قضايا السيولة المحتملة للبنوك، وألجل  -

ادارة توقعات السوق وتوفير ثقة للقطاع المصرفي تم انشاء تسهيالت تطوير السيولة المرهونة 
من  والذي بموجبه تستطيع المصارف أن تقترض ٢٠٠٨بواسطة مصرف قطر المرآزي في اآتوبر 

 ٢٨وأقصى ضمان حيازة لهذه التسهيالت هو . في المائة ٣المصرف المرآزي بمعدل فائدة قدره 
والمبالغ التي اقترضت بموجب هذه التسهيالت لم تكن آبيرة، مما يعكس ان المصارف . يوما

.القطرية ليست لديها اي مشكلة سيولة خطيرة  
 
 
 
 

أعلنت الحكومة انها ستشتري االستثمارات المسجلة للبنوك  ٢٠٠٩في مارس _ 
 المحلية،هل تعتقد ان هناك حاجة للمزيد من االجراءات ؟

 
ورغم . عشية ظهور أزمة الديون االولية تعرض القطاع المصرفي عبر العالم لضغوطات خطيرة_ 

ار العالمي، فقد لوحظ بأنه رغم ذلك فان أن البنوك في بالدنا لم تتأثر اال بصورة نسبية باالنهي
وعلى ضوء . القطاع المصرفي يحتاج للرعاية، بالنظر الى أهميته في التنمية والنمو االقتصادي

. ذلك أعلنت االجراءات المناسبة  
 

وعبر خفض المخاطر المالزمة لصنادقها االستثمارية تم تشجيع قدرة المصارف على الوفاء 
أن ضرورة االجراءات االضافية لتعزيز قطاع البنوك سوف . ووسع االئتمانبالتزاماتها المالية 

. تتشكل بواسطة العوامل العالمية والمحلية  
 

ونحن نحافظ على رقابة لصيقة على صحة القطاع المصرفي وسوف نتخذ الخطوات الضرورية 
.عندما نرى ان ذلك ضروري  

 
 
 
 
 
 

لبنوك،وهل ترى ان ذلك انعكاس ما مدى قلقك حول تكلفة االقتراض البيني ل_ 
 غير واقعي لصحة قطاع المصارف ؟ 

 



، استقرت المعدالت البينية للبنوك ٢٠٠٨بعد ان شهدت بعض المصاعب خالل النصف األخير من  -
. في مستويات مريحة  

 
ويمكن ارجاع األسباب للمصاعب الفجائية للنمو البطئ في المدخرات مقارنة مع التوسع 

. ن، مما قاد البنوك للجوء الى للسوق البيني للمصارف لتمويل نمو األصولالسريع لالئتما  
 

ومنذ ذلك الوقت اصبحت البنوك أآثر تعقال في مد ائتمانها ونتيجة لذلك في اعتمادها على 
 ٢٠٠٩فمثال معدل االقتراض البيني لمعظم عام . االقتراض من البنوك و الذي تراجع الى حد ما

وآان السبب يعود جزئيا الى اسقاطات فشل  ٢٠٠٨في أآتوبر ٢.٥تفع الى في المائة وار ٢آان 
 البنوك االميرآية الرائدة التي أثر مؤقتا على الثقة في أسواقنا

 
 
 

خفضت خدمات موديز لالستثمارمن التوقعات للنظام المصرفي القطري _ 
؟ ماهو ردك على ذلك  -بسبب القلق حول التدهور المحتمل في نوعية االصول   

 
ان تخفيض درجة القطاع المصرفي الذي ظهر في تقرير مودي األخير استند على اثنين من  -

احتمال التدهور في نوعية األصول في عشية الرآود في النمو االقتصادي والضغوط : المخاوف 
ووفقا لتقديرات . على المحافظ االستثمارية للبنوك في عشية الرآودى في اسهم البنوك

ظمات الدولية ومحللي األسواق، يتوقع لقطر أن تكون واحدا من أسرع االقتصادات بواسطة المن
ونتيجة لذلك فان أي ارتفاع مفاجئ في جملة القروض غير المفعلة يبدو من . ٢٠٠٩نموا في عام 

وبخصوص ردنا آما ذآرت سابقا، فان المصرف المرآزي بالتعاون مع . المحتمل أن يكون محدودا
.لمعالجة هذه القضية ٢٠٠٩االجراءات في مارس  الحكومة قد اتخذ  

 
 
 

آيف ترد على القول بان قوانين مصرف قطر المرآزي بخصوص نسبة القرض _ 
لاليداع تحتاج لتكون اآثر مرونة مما هي عليه في الوقت الحاضر بالنظر الى بيئة 

 االئتمان ؟ 
 

رف المرآزي لتأمين تدفق االئتمان ان نسبة القرض لاليداع تعتبر ادارة احتراز يستخدمها المص -
واذا أخذناها معا مع العديد من النسب االحترازية األخرى بما في . للقطاعات المرجوة لالقتصاد

بما في ذلك . وقد عملت بشكل جيد النجاز أهدافنا في االقتصاد الكلي. ذلك نسبة السيولة
. ى هذه النسبونحن نحافظ على رقابة لصيقة عل. مكافحة الضغوطات التضخمية  

 
 
 
 

مع وضع قطر المالي القوي آيف يمكن تجنب دايناميكيات الطفرة والرآود ؟_   
 

ان االزدهار والرآود هما جزءان مكمالن ألي اقتصاد سوق حديث وفي العالم المثالي هناك  -
.تواتر بتلك الصعوبات وتلك تميل الى جعل السلطات الرقابية في حالة تيقظ دائم  


