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Foreword by H.E. the Governor of Qatar Central Bank

كلمة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي

The financial system plays an important role in
advancing growth and development and in raising the
overall living standards of the population. As part of its
commitment towards promoting economic and financial
welfare, Qatar Central Bank actively fosters a stable and
efficient financial system.

يقوم النظام املايل بدور هام يف دفع عجلة النمو والتنمية
 ويعمل م�صرف.ورف��ع امل�ستوى املعي�شي لل�س ّكان ب�شكل ع��ام
قطر املركزي يف هذا الإطار على تعزيز ا�ستقرار النظام املايل
وفعاليته كجزء من التزامه بتعزيز اال�ستقرار االقت�صادي
.واملايل

The Financial Stability Review (FSR) is one avenue
through which the Qatar Central Bank (QCB) seeks to
contribute to the longer-term resiliency of the financial
system in Qatar. An ongoing analysis of stability provides
possibilities for early detection of impending vulnerabilities.
This Report complements our previous attempt towards
assessing the stability of the financial system by expanding
the scope and coverage of the analysis, taking on board
international best practices. The analysis conducted in the
Report covers the calendar year from January 2009 and
up to December 2009. Wherever appropriate, data for
previous years has been used for purposes of comparison.

يعترب تقرير اال�ستقرار امل��ايل �أح��د ال�سبل التي ي�سعى
م�صرف قطر امل��رك��زي م��ن خاللها للم�ساهمة يف تعزيز
 ويو ّفر.مرونة النظام املايل يف دولة قطر على املدى الطويل
التحليل امل�ستمر لال�ستقرار املايل �إمكانية الك�شف املبكر عن
نقاط ال�ضعف املحتملة وي�ش ّكل هذا التقرير تكملة ملحاوالتنا
ال�سابقة والهادفة �إىل تقييم ا�ستقرار النظام املايل من خالل
 مع الأخذ يف االعتبار �أف�ضل،تو�سيع نطاق التحليل و�شمول ّيته
ّ .املمار�سات الدول ّية
ويغطي التحليل الوارد يف التقرير ال�سنة
.م2009 م حتّى دي�سمرب2009 امليالد ّية ابتداء من �شهر يناير
وقد مت ا�ستخدام بيانات ال�سنوات ال�سابقة لأغرا�ض املقارنة
.متى كان ذلك منا�سب ًا

The Report is addressed to financial market participants
as well as other individuals and institutions interested in
the topic. The aim of the FSR is to present an objective
assessment of the risks and threats to the financial system
and the evaluation of the capacity for coping with them. The
dissemination of this information is expected to support the
maintenance of financial stability through, among others,
better understanding of the scale and scope of risks in the
financial system. By identifying and analyzing potential
risks, communicating such assessments and generating
awareness regarding pertinent issues, we hope that this
Report will be an important first step towards furthering
our understanding of the potential vulnerabilities in our
financial system

ونتوجه بهذا التقرير �إىل اجلهات امل�شاركة يف الأ�سواق
 ف�ض ًال عن الأف��راد وامل�ؤ�س�سات املهتمة بهذا املو�ضوع،املالية
حيث يهدف هذا التقرير �إىل تقدمي تقييم مو�ضوعي للمخاطر
 بالإ�ضافة �إىل،والتهديدات التي يتعر�ض لها النظام امل��ايل
 ومن املتو ّقع �أن.تقييم القدرة على التعامل معها ومواجهتها
ي�ساهم ن�شر هذه املعلومات يف املحافظة على ا�ستقرار القطاع
امل��ايل من خالل �إدراك حجم املخاطر ونطاقها ومن خالل
حتديد وحتليل املخاطر املحتملة وكذلك ن�شر الوعي يف ما
يتعلق بالق�ضايا وامل�سائل ذات ال�صلة ب�أن يكون هذا التقرير
اخلطوة الأوىل نحو تعزيز فهمنا و�إدراك�ن��ا ملواطن ال�ضعف
.املحتملة يف نظامنا املايل

We would like to extend our greatest thanks and
gratitude to H.H. The Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al
Thani, to H.E. Sheikh Tamem Bin Hamad Al Thani The Heir
Apparent, and to H.E. The Prime Minister and Minister
of Foreign Affairs Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber
Al Thani for their support and assistance. Thanks and
appreciation are also attributable to government entities,
banks and other financial institutions operating in Qatar
which provided QCB with the relevant information to draft
the Report.

ونود �أن نتقدم بخال�ص �شكرنا وعظيم امتناننا حل�ضرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أم�ير البالد
املفدى و�سمو ويل العهد الأمني ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
ومعايل رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�شيخ حمد بن
،جا�سم بن جرب �آل ثاين على دعمهم وتوجيهاتهم امل�ستمرة
نتوجه بال�شكر والتقدير �إىل اجلهات احلكومية والبنوك
ّ كما
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى العاملة يف دولة قطر والتي قامت
بتزويد م�صرف قطر املركزي باملعلومات ال�ضرور ّية للقيام
.ب�إعداد هذا التقرير

عبد اهلل بن �سعود �آل ثاين
املحافــــــــــــظ

Abdullah Bin Saud Al Thani
The Governor
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Executive Summary
The financial system in Qatar was relatively less impacted
by the crisis. Following a brief period of uncertainty in
financial markets, stability returned quickly along with
improvements in soundness of financial institutions. The
macro-economic environment exhibited an upturn, although
the GDP growth is much lower than that obtaining in the
previous year.
The banking sector, the mainstay of financial intermediation,
continues to remain resilient with high levels of capital
and profitability and adequate liquidity cushion. Although
non-performing loan ratios have increased somewhat,
provisioning levels remains comfortable. Stress tests point
to limited impairment of the capital position or erosion of
profitability in the wake of an unforeseen shock.

An important aspect of financial stability in Qatar has been
the pro-active and timely interventions by the authorities
to limit the impact of the global fallout. Pre-emptive equity
injections along with asset purchases and introduction
of emergency liquidity windows have imparted resilience
to the banking sector and infused confidence in financial
market participants.
The broader financial sector remains small in size with
limited exposures to the banking sector, limiting systemic
risks and possible contagion. Thus far, shareholders’ equity
has remained the mainstay of funds for most of these
institutions. However, with limited income diversification,
these institutions will need to devise ways to ensure
longer-term sustainability.

The financial infrastructure remains sound and robust
and is being carefully nurtured, taking on board countryspecific considerations. The evidence appears to indicate
limited risks to financial stability from the payments and
settlement infrastructure. The governance infrastructure
is being gradually strengthened, in line with international
best practices. Corporate governance guidelines for banks
as well as corporate have been put in place. The regulatory
infrastructure is being continuously strengthened. All
these advancements promise well for the development of
Qatar as a modern, market-based economy.

امللخّ �ص التنفيذي
يعترب النظام املايل يف دولة قطر �أقل ت�أثر ًا بالأزمة املاليّة
،ن�سبي ًا فبعد فرتة وجيزة من عدم اليقني يف الأ�سواق املالية
عاد اال�ستقرار �سريع ًا مع حت�سّ ن م�ؤ�شرات ال�سالمة للم�ؤ�س�سات
 كما �شهد االقت�صاد الكلي حت�سّ ن ًا على الرغم من �أن.املالية
.الناجت املحلي الإجمايل �سجّ ل منو ًا �أقل بكثري من العام ال�سابق
ال يزال القطاع امل�صريف الذي يعترب الركيزة الأ�سا�سية
للو�ساطة املالية يتمتّع باملرونة مع م�ستويات عالية من ر�ؤو�س
 وبالرغم من ازدياد ن�سبة.الأموال والربحية وال�سيولة الكافية
املخ�ص�صات
ّ
 ال تزال م�ستويات،املتعثة �إىل ح ّد ما
ّالقرو�ض ر
 وت�شري اختبارات ال�ضغط �إىل ت�أثريات حمدودة على.مالئمة
و�ضع ر�أ�س املال �أو انخفا�ض الربحية يف حال حدوث �صدمة
.غري متوقعة
تت�ضمّن اجلوانب الهامة لال�ستقرار املايل يف دولة قطر
التدخالت اال�ستباقية التي تعتمدها ال�سلطات يف الوقت
 وقد �أ�ضفت زيادة.املنا�سب للحد من تداعيات الأزمة العاملية
ر�ؤو�س الأموال جنب ًا �إىل جنب مع �شراء الأ�صول وتوفري ال�سيولة
يف احلاالت الطارئة مرونة على قدرة القطاع امل�صريف على
.التكيّف وعززت ثقة امل�شاركني يف ال�سوق املايل
ال ي��زال القطاع امل��ايل بعمومه �صغري احلجم مع انفتاح
حمدود على القطاع امل�صريف مما يح ّد من املخاطر النظامية
 وال تزال حقوق امل�ساهمني حتّى الآن الركيزة.والعدوى املحتملة
 ومع.الأ�سا�سيّة ل�ل�أم��وال بالن�سبة ملعظم ه��ذه امل�ؤ�س�سات
 �ستحتاج هذه امل�ؤ�س�سات �إىل ابتكار طرق ل�ضمان دوام،ذلك
.اال�ستقرار على املدى الطويل مع التنوع املحدود يف الدخل
ال تزال البنية التحتية املالية �سليمة ومتينة �إذ تتم رعايتها
 وت�شري.بعناية بالغة متا�شي ًا مع االعتبارات اخلا�صة بالبلد
الدالئل �إىل حمدوديّة املخاطر التي تهدّد اال�ستقرار املايل يف
 ويجري حالي ًا تعزيز البنية.ما يتعلّق باملدفوعات والت�سويات
.الأ�سا�سيّة للحوكمة وذلك مت�شي ًا مع �أف�ضل املمار�سات الدولية
وقد ّمت و�ضع املبادئ التوجيهية للحوكمة اخلا�صة بالبنوك
 كما يجري تعزيز البنية التنظيمية الأ�سا�سيّة ب�شكل.وال�شركات
 وحتمل كل هذه التطورات �آفاق ًا واعدة كي ت�صبح قطر.م�ستمر
.اقت�صاد ًا حديث ًا قائم ًا على ال�سوق

الفصل األول
Chapter One

تطورات االقتصاد الكلي
Macroeconomic Developments

Macroeconomic Developments

Introduction

By the latter half of 2009, the global economy begun
witnessing a hesitant recovery from the synchronized
contraction witnessed since late 2007. Taking cue from the
“green shoots”, the IMF upped its global GDP forecast for
2010 from around 3% to over 4% in its April 2010 global
economic update. Citing policy stimulus as the major
cause of this upturn, growth prospects for 2009 were also
updated with global growth projected at -0.6% from -1.1%
in October 2009.

Notwithstanding the improved growth prospects,
growth has been uneven across regions and countries,
reflecting widely different initial conditions and the
strength of the policy stimulus (Chart 1-1). With growth
in the industrialized nations being sluggish at best, the
emerging Asian economies have assumed a far greater
role in driving the global recovery. This, to an extent, is a
legacy of their initial conditions: these economies entered
the downturn with much stronger fundamentals than in
the 1997/98 crisis, including robust banking sector and
lower external and domestic weaknesses. Growth in the
emerging and developing economies is expected to be
6.3% in 2010, while industrialized economies are expected
to grow at rates well below its pre-crisis levels. Even in
2009, one major region with positive growth numbers is
the emerging and developing economies in general, and
developing Asia, in particular.

Chart 1-1:Growth (left scale) and
inﬂation (right scale) in the major
global regions
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تطورات االقتصاد الكلي

املقـ ّدم ـ ــة

 ب��داأ القت�صاد،م2009 بحلول الن�صف الثاين من ع��ام
العاملي ي�صهد انتعا�ص ًا طفيف ًا بعد النكما�ص الذي �صهده منذ
 م�صتند ًا، وقد قام �صندوق النقد الدويل.م2007 اأواخر العام
 برفع توقعاته اخلا�صة بالناجت املحليzاإىل {النتعا�ص الأخ�صر
%4  اإىل ما يفوق%3 م من حوايل2010 الإجمايل العاملي لعام
.م2010 يف التوقعات القت�صادية العاملية ال�صادرة يف اأبريل
م باعتبار اأن2009 كما ّمت اأي�ص ًا حتديث توقعات النمو لعام
�صيا�صة التحفيز �صكلت ال�صبب الرئي�صي وراء ذلك النتعا�ص
 بعد اأن كان% 0،6 - �فتم رفع معدل النمو العاملي الذي قدّر ب
.م2009  يف اأكتوبر% 1،1  ��ص��جّ ��ل النمو،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن حت�صن ت��و ّق �ع��ات ال�ن�م��و
روف ًاX م�صتويات متفاوتة بني املناطق والبلدان مما يعك�ص
اأولية خمتلفة اإىل ح ّد بعيد على الرغم من قوة �صيا�صة التحفيز
، ومع تباطوؤ النمو يف الدول ال�صناعيّة.)1-1 (الر�صم البياين
ة دور ًا اأكرب يف دفع عجلةÄلعبت القت�صادات الآ�صيويّة النا�ص
 مما يعترب اإىل حد ما نتيجة.النتعا�ص القت�صادي العاملي
 فهذه القت�صادات دخلت يف مرحلة:طبيعية لأو�صاعها الأولية
النكما�ص وهي تتمتّع باأ�ص�ص اأقوى بكثر مما كانت عليه خالل
 ول�صيّما القطاع امل�صريف القوي وتراجع نقاط98/1997 اأزمة
 ومن املتوقع اأن ي�صجّ ل النمو.ال�صعف اخلارجية والداخلية
م بينما2010  عام% 6،3 ةÄيف القت�صادات النامية والنا�ص
يتوقع اأن تنمو القت�صادات ال�صناعية بن�صب اأقل بكثر من
،م2009  حتى يف عام.امل�صتويات التي �صجّ لتها قبل الأزم��ة
ت�صمّ املناطق الرئي�صية التي �صجّ لت منو ًا اإيجاب ّي ًا القت�صادات
ة ب�صفة عامة والبلدان النامية يف اآ�صيا علىÄالنامية والنا�ص
.وجه اخل�صو�ص
( الي�سارáيMاf ل≈ املقيا�سY) ƒª الن:1-1  بياينºر�س
≥W( ‘ املناÚª اليáيMاf ل≈ املقيا�سY) ºوالت†سخ
áي�سيF الرáال©املي
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Falling real estate prices, rising unemployment,
stagnant wage growth and household deleveraging had led
to a bottoming of inflation in 2009. As the slack retreats,
inflation is likely to edge up to about one-and a half percent
in the advanced economies in 2010, and a shade over 6% in
emerging and developing economies.

اأ ّدى انخفا�ص اأ�صعار العقارات وارتفاع البطالة وتباط ؤو
منو الأجور وا�صتدانة القطاع العائلي اإىل انخفا�ص الت�صخم
املرجح اأن ترتفع ن�صبة
ّ  من، ومع انح�صار الركود.م2009 عام
ةÄالت�صخم تدريج ًا لت�صل اإىل ح��وايل واح��د ون�صف يف امل
 بقليل يف% 6 م وتتجاوز2010 يف القت�صادات املتقدمة عام
.ة والناميةÄالقت�صادات النا�ص

Governments and central banks have been exceedingly
pro-active in their response to the crisis. Leading central
banks undertook significant measures to improve conditions
in funding market and bolster banks’ capital position (Table
1-1).

اتّ�صمت اخلطوات التي اعتمدتها احلكومات وامل�صارف
املركز ّية ملواجهة الأزمة املال ّية بال�صرعة والكفاءة فقد اتّخذت
امل�صارف املركزية الرائدة تدابر هامة لتح�صني الأو�صاع
يف اأ�صواق التمويل ودع��م و�صع راأ���ص امل��ال اخلا�ص بالبنوك
.)1-1 (اجلدول

Table 1-1
Financial support schemes by major central
banks (since October 2008)

1-1 الﺠدوﻝ
ﺧطﻂ الدعﻢ المالي مﻦ قبﻞ المصارف المركزية الرﺋيس ّيّة
(2008 )منﺬ ﺷﻬر أكتوﺑر

ة امل ّتحدةµاململ

United Kingdom

ك ّيةÒالواليات امل ّتحدة االأم
United States

 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙπ“وي
Banks’ funding

و�ص االأموالDم روYد
سولUواالأ

Japan

Longer-term refinancing
operations with a maturity of
12 months

Central bank
Extension of discount window
facility
liquidity insurance

ت�صهيالت �صراء الأ�صول ]�صراء الأوراق
[التجارية و�صندات ال�صركات
Asset purchase facility.
Purchase of commercial paper
and corporate bonds

Euro Area

¿اHاليا

عمليات اإعادة التمويل الأطول اأج ًال
 �صهر ًا21 ≠مع فرتة ا�صتحقاق تبل

πÑ قø ال�سيولة مÚاأمJ مت��دي��د الت�صهيالت اخل��ا��ص��ة بنافذة
امل�سرف املركزي
اخل�صم

ال�سيولة ‘ ﺍﻟﺴﻮﻕ
Market liquidity

منطقة اليورو

�صراء االأوراق التجاريّة

Purchase of commercial paper

خمطط �صراء ال�صندات املغطاة

ّمت اإدراج ال���ص�ن��دات والأوراق امل��ال � ّي��ة التي
ت���ص��دره��ا � �ص��رك��ات ال��ص�ت�ث�م��ار ال �ع �ق��اري يف
ال�صمانات املقبولة

�صمانات متويل العمليات الكبرة

�صراء مبا�صر لل�صندات احلكوميّة من البنوك

Planned purchase of covered Bonds and commercial paper issued
bonds
by real estate investment corporations were included in eligible collateral

متديد خطّ ة �صمان الئتمان

متديد �صمانات متويل العمليات الكبرة
 اأ�صهر ]الإقرا�ص مقابل الأوراق6 بواقع
[املالية ب�صمان اأ�صول

اإدخال نظام حلماية الأ�صول
خم�ص�ص راأ�ص املال
ّ

زي� ��ادة روؤو�� ��ص الأم � ��وال يف البنوك زيادة روؤو�ص الأموال يف البنوك امل�صتحقة
املتعثة
ّ
املوؤهّ لة لذلك

Extension of credit guarantee Extension of wholesale funding Wholesale funding guaran- Outright purchase of government
bonds
tees
scheme
guarantees by 6 months.
[Lending against asset-backed
securities]

ناف �صراء الأ�صهم التي متلكهاÄا�صت
املوؤ�ص�صات املاليّة

Resume purchase of stocks held by
Introduction of asset protection Capital injections into eligible Capital injection to troubled
financial institutions
banks
banks

Capital and assets scheme.[ Provision of capital]

Source: Bank of England (2009), IMF and Bank of Japan websites
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م) و�صندوق النقد الدويل وبنك2009(  املواقع الإلكرتونية لك ّل من بنك اإنكلرتا املركزي:امل�صدر
اليابان املركزي
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With the gradual return to normalcy in the global
economy, outlook in financial markets also improved. In
particular:

حت�صن ًا م��ع ع��ودة
ّ �صهدت التو ّقعات يف الأ� �ص��واق املال ّية
القت�صاد العاملي تدريج ّي ًا اإىل طبيعته ول�ص ّيما يف ما يخ�ص
:الآتي

Equity markets have rallied, driven by several factors
including government stimulus packages, greater
transparency in the rescue plans for the financial sector
and improved transparency on the extent of losses of
some major banks, leading, in turn, to the resumption of
risk appetite.

انتع�صت اأ�صواق الأ�صهم بف�صل عوامل عدة مبا يف ذلك
خطط التحفيز احلكوم ّية وازدياد ال�صفافية يف خطط الإنقاذ
اخلا�صة بالقطاع املايل ومدى اخل�صائر التي تك ّبدتها بع�ص
 اإىل زيادة الرغبة يف قبول، بدوره،البنوك الكربى مما اأدى
.املزيد من املخاطر

Money markets have stabilized, driven by improving
liquidity conditions along with the further reduction in
policy rates by several advanced economies. The return
of confidence in equity markets has also helped money
markets. Bond spreads narrowed, owing to improvements
in investor risk appetite. However, concerns about the
ballooning deficits and public debt led to hardening of the
long-term bond yields.

ا�صتقرت اأ�صواق املال مع حت�صن اأو�صاع ال�صيولة جنب ًا اإىل
جنب مع خف�ص اأ�صعار الفائدة من قبل العديد من القت�صادات
 و�صاعدت ا�صتعادة الثقة يف اأ�صواق الأ�صهم على.املتقدمة
 كما �صاقت هوام�ص ال�صندات وذلك.انتعا�ص اأ�صواق امل��ال
.ب�صبب حت�صن رغبة امل�صتثمرين يف قبول املزيد من املخاطر
 اأ ّدت املخاوف من ت�صخم العجز والدين العام اإىل،ومع ذلك
.ثبات عائدات ال�صندات الطويلة الأجل

In the foreign exchange market, the USD generally
appreciated against most (except JPY and CNY) currencies
during 2008/09. During 2009-10, the appreciating trend of
USD was reversed because of declining safe haven flows
to the US.

اأ ّم� ��ا يف � �ص��وق ال �� �ص��رف الأج �ن �ب��ي ف�ق��د ارت �ف��ع ال ��دولر
الأم��رك��ي مقابل معظم العمالت (با�صتثناء ال��ني الياباين
م اإل اأنّ هذا الرتفاع2009/2008 واليوان ال�صيني) خالل
 ب�صبب انخفا�ص2010 - 2009 اه ًا معاك�ص ًا خاللŒ�صلك ا
. التدفقات اإىل الوليات املتحدة

GCC developments
The Gulf region supplies nearly a fifth of global oil
demand (Chart 1-2). Over the past decade, the oil sector
accounted for nearly half of the region’s GDP, contributed
over 70% of the region’s merchandise exports and over
three-fifths of government revenues. The economic boom
driven by high and rising oil prices witnessed a doubling
of their combined economy size to over USD 1 trillion from
2005 to 2008.
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»éل�س الت©او¿ اخلليéÃ áسU اخلاäّ راƒ£الت
تقوم منطقة جمل�ص التعاون اخلليجي بتوفر ما يقارب
.)2-1 من خم�ص الطلب العاملي على النفط (الر�صم البياين
وق��د بلغت ح�صة قطاع النفط على م��دى العقد املا�صي ما
��اوزتŒيقارب ن�صف الناجت املحلي الإج�م��ايل للمنطقة و
 بالإ�صافة، من �صادرات الب�صائع يف املنطقة%70�م�صاهمته ال
 كما حدث.اإىل اأك��ث من ثالثة اأخما�ص اإي ��رادات احلكومة
ازدهار اقت�صادي مدفوع ًا بالرتفاع يف اأ�صعار النفط ومقرتن ًا
 تريليون دولر1 بت�صاعف يف حجم اقت�صادياتها اإىل اأكث من
.م2008 م حتى عام2005 اأمريكي من عام
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Chart 1-2
GCC oil production and global oil
demand

The region’s importance extends well beyond these
numbers. It’s strategic significance as a hydrocarbon
supplier and one of the leading global repositories of
government assets is well-acknowledged. The region’s
longer-term growth prospects are underpinned by enviable
fundamentals in the form of robust population growth
and exceptional hydrocarbon wealth, which are being
channeled to support the development of a more diversified
economy.
As compared to their counterparts in the advanced
economies, the performance of the GCC equity markets
was lackluster during 2009 as returns ranged from -19%
in Bahrain to 27% for Saudi Arabia’s Tadawul All-Share
Index (TASI). From a near-default on its debt by Dubai’s
state-owned entities, the UAE stock markets had a
volatile year (Chart 1-3). Despite this, the Abu Dhabi
stock market ended the year on a positive note, up 15%
compared to the beginning of the year, with the energy and
telecommunication indices leading the way. The Kuwaiti
stock market, in contrast, ended the year 10% lower as
losses in banking, investments and real estate stocks
depressed sentiments.
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2-1  بياينºر�س
»éول ›ل�س الت©او¿ اخلليO ‘ § النفêتاfEا
¬ليY » ال©املÖل£وال

تفوق اأهمية هذه املنطقة الأرقام ال�صالفة الذكر اإىل ح ّد
بعيد اإذ تعترب اأهم ّيتها الإ�صرتاتيجية كمو ّرد للنفط والغاز واأحد
.املخازن العاملية الرائدة لالأ�صول احلكومية غن ّية عن التعريف
وت�صتند توقعات النمو يف املنطقة على املدى الطويل على بع�ص
الركائز كالنمو ال�صكاين القوي وال��ثوة الهيدروكربونية
.ال�صتثنائ ّية والتي يتم توجيهها لتطوير اقت�صاد اأكث تنوع ًا
 افتقر،باملقارنة مع نظرائها يف البلدان املتقدمة اقت�صادي ًا
اأداء اأ�صواق الأ�صهم يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي خالل
 يف% 19- م اإىل الربيق حيث تراوحت العوائد بني2009 عام
 بالن�صبة اإىل مو ّؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية% 27 البحرين اإىل
 وقد �صهدت اأ�صواق الأ�صهم يف الإمارات العرب ّية املتحدة.تداول
عام ًا م�صطرب ًا ب�صبب اق��رتاب املوؤ�ص�صات اململوكة من قبل
حكومة اإمارة دبي من العجز عن �صداد ديونها (الر�صم البياين
بي ل �الأوراقX  ف�اإن �صوق اأب��و، وعلى الرغم من ذل��ك.)3-1
 مقارنة ببداية ال�صنة% 15 املال ّية اأنهت العام بزيادة قدرها
، يف املقابل.بف�صل املو ّؤ�صرات اخلا�صة بالطاقة والت�صالت
اأنهى �صوق الكويت لالأوراق املالية العام م�صج ًال خ�صائر بن�صبة
اه اأ�صهم البنوك وال�صتثماراتŒ  ب�صبب امل�صاعر ال�صلبية% 10
.والعقارات
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Chart 1-3
Performance of GCC equity markets

The spate of corporate crises in the GCC countries
during the past few years has challenged investor
sentiment, impeding full-fledged recovery in regional
markets. The impact of the crisis has been amplified by poor
transparency and the paucity of well-defined and broadly
accepted mechanisms for dealing with distress situations.
The IMF (2010) reports a significant rise in leverage for
listed companies for most GCC countries.1
The weak sentiment in the corporate sector also
reverberated in a dampening of credit off-take by the
private sector. Several GCC countries experienced negative
credit growth during 2009; even for countries with positive
numbers, the growth was modest as compared to the
growth rates recorded during the previous few years
(Chart 1-4).2

1 International Monetary Fund (2010). Impact of the global financial crisis on
the Gulf Cooperation Council countries and challenges ahead. Middle East and
Central Asia Department. IMF: Washington DC.
2 For Oman and UAE, 2009 numbers are outstanding as at end-November
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3-1  بياينºر�س
¿ول ›ل�س الت©اوO ‘ º¡ الأ�س¥اƒ اأ�سAاOاأ
»éاخللي

وقد اأ ّثرت موجة الأزمات التي واجهتها ال�صركات يف دول
جمل�ص التعاون اخلليجي خالل ال�صنوات القليلة املا�صية على
ثقة امل�صتثمرين مما اأع��اق ع��ودة النتعا�ص التام لالأ�صواق
 وزاد من اأثر الأزمة املال ّية �صعف ال�صفافية وندرة.الإقليم ّية
.الآليات املح ّددة واملقبولة على نطاق وا�صع ملواجهة الأزمات
م) اإىل2010( وق��د اأ� �ص��ار تقرير ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل
ارتفاع كبر يف اقرتا�ص ال�صركات املدرجة يف معظم البلدان
1
.اخلليجية
كما انعك�ص هذا ال�صعور بال�صعف يف قطاع ال�صركات اأي�ص ًا
 فقد �صهد.على الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص
العديد من دول جمل�ص التعاون اخلليجي منو ًا �صلبي ًا لالئتمان
�صجلت
ّ  وحتّى بالن�صبة اإىل البلدان التي،م2009 خالل عام
 كان النمو فيها متوا�صع ًا مقارنة مبع ّدلت،اأرقام ًا اإيجاب ّية
�صجلت خالل ال�صنوات القليلة املا�صية (الر�صم
ّ النمو التي
2
.)4-1 البياين

 تاأثر الأزمة املالية العاملية على دول جمل�ص التعاون اخلليجي.)2010(  �صندوق النقد الدويل1
 وا�صنطن: �صندوق النقد الدويل. ق�صم ال�صرق الأو�صط واآ�صيا الو�صطى.والتحديات امل�صتقبليّة
.العا�صمة
 يظهر الر�صم البياين الأرقام حتى، بالن�صبة اإىل �صلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتّحدة2
نهاية �صهر نوفمرب
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Chart 1-4
Credit growth to private sector (real
annual, in percent)

The lull in bank credit could be a harbinger of an
impending recovery. This needs to be tempered by the
fact that banks in the region appear to have experienced
a worsening of credit quality in 2009, although the impact
is lower than other developed economies. According
to private analysts, total provisioning by GCC banks
(comprising Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia and
UAE) aggregated USD 6.8 billion for 2008. Tight credit
market conditions coupled with uncertainties in equity
markets and real estate segments which plagued financial
markets, caused the GCC banking sector to witness its
provisioning on credit facilities to escalate in the 9-month
(9-M) period ending September 2009 by over 200% over
the corresponding 9-M period of 2008. In terms of total
provisioning set aside by banks for 9-M (2009), UAE takes
the lead with its banking sector provisioning accounting for
roughly 35% or USD 2.2 billion, of the total provisions by
the GCC banks. Taken together, Kuwaiti and Saudi banks
accounted for nearly 60% of total provisioning by GCC
banks. The average provisioning for the 9-M period ended
September 2009 has, on average, been three-times as
compared to the corresponding 9-M of September 2008.
Although provisions by Bahrain and Oman are lower, these
amounts are nonetheless much higher as compared to the
same period of previous year (Chart 1-5). This suggests
that although the GCC economies exhibited remarkable
resilience during the recent economic turmoil, their banking
First Financial Stability Review 2009
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4-1  بياينºر�س
يƒس )ال�سنUا´ اخلا£ للقìƒنªا¿ املªتF الƒ‰
(áÄ ‘ امل,»ا◊قيق

م��ن املمكن اأن يكون تباطوؤ الئتمان امل�صريف موؤ�صر ًا
 ويبدو اأن البنوك العاملة يف املنطقة �صهدت.لنتعا�ص و�صيك
م على الرغم من2009  ًا يف ج��ودة الئتمان عامÄو�صع ًا �صي
 وقد.اأن تداعياته اأتت اأقل من القت�صادات املتقدمة الأخرى
بل≠ جمموع خم�ص�صات بنوك دول جمل�ص التعاون اخلليجي
(البحرين والكويت و�صلطنة عمان واململكة العربية ال�صعودية
 مليار دولر اأمركي6،8 )ودول��ة الإم��ارات العربيّة املتحدة
 واأدّى ت�صديد ال�صروط يف �صوق الئتمان اإىل.م2008 ع��ام
جانب حالة ال�صك وعدم اليقني يف اأ�صواق الأ�صهم والقطاعات
العقارية والتي �صهدتها الأ�صواق املالية اإىل زيادة خم�ص�صات
الت�صهيالت الئتمانية يف القطاع امل�صريف اخل��ا���ص ب��دول
 اأ�صهر املنتهية يف �صهر9 جمل�ص التعاون اخلليجي يف فرتة
 مقارنة بالفرتة نف�صها% 200 اوزتŒ م بن�صبة2009 �صبتمرب
 اأما من حيث اإجمايل خم�ص�صات البنوك.م2008 من العام
 فتحت ّل دول��ة الإم���ارات املرتبة،)م2009(  اأ�صهر9 لفرتة
% 35 الأوىل حيث تبل≠ خم�ص�صات القطاع امل�صريف حوايل
 مليار دولر من جمموع خم�ص�صات البنوك العاملة2،2 اأو
 وبلغت خم�ص�صات البنوك العاملة يف الكويت.يف دول املجل�ص
 من% 60 واململكة العربية ال�صعودية جمتمعة ما يقرب من
اإجمايل خم�ص�صات البنوك العاملة يف دول جمل�ص التعاون
 اأ�صهر9  وقد زاد متو�صط خم�ص�صات البنوك لفرتة.اخلليجي
م ثالثة اأ�صعاف مقارنة بالفرتة2009 املنتهية يف �صبتمرب
 وعلى الرغم من اأن خم�ص�صات.م2008 نف�صها من العام
≠ اإل اأنّ هذه املبال،ّكل من البحرين و�صلطنة عمان تعترب اأقل
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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اأعلى بكثر مقارنة بالفرتة نف�صها من العام ال�صابق (الر�صم
البياين  )5-1مما ي�صر اإىل اأنّه ،بالرغم من اأن اقت�صادات
دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأXهرت مرونة ملحوXة خالل
ال�صطرابات القت�صادية الأخرة ،اإل اأنّ اأنظمتها امل�صرفية
 ⁄تكن حم�صنة متام ًا �ص ّد رياح الركود.

ر�س ºبياين 5-1
�س�سا äبنO ∑ƒول ›ل�س الت©او¿ اخللي»é

وتت�صمّن اجلوانب الهامة لقت�صادات دول جمل�ص التعاون
اخلليجي التدابر ال�صتباقية التي اعتمدتها احلكومات يف
الوقت املنا�صب منذ بداية الأزمة العاملية .وقد اأثبتت تدخّ الت
ال�صلطات ‚احها على احتواء نقاط ال�صعف واحلد من عدوى
تداعيات الأزم��ة (اجل��دول  .)2-1كما اأن م�صاعر امل�صتهلك
ل ت��زال تتّ�صم بال�صك وع��دم اليقني مع ا�صتعداد الإقرا�ص
امل�صريف لكت�صاب ق��وة دف��ع اإ�صافيّة .اأم��ا اجلانب امل�صرق
فيكمن يف اأن �صغوط الأ�صعار لي�صت كبرة مما يحول دون
احلاجة اإىل املزيد من الت�صديد يف ال�صيا�صة النقدية .وقد عاد
ارتفاع اأ�صعار النفط اخلام على مدى ال�صنوات القليلة املا�صية
على املنطقة بفوائ�ص كبرة مما دفع هذه القت�صادات اإىل
الظهور يف و�صع جيد يوؤهلها ل�صتيعاب اأي تدهور يف الظروف
املالية.
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systems have not been totally immune to the recessionary
headwinds, either.

Chart 1-5
Provisioning by GCC banks

One important facet of GCC economies has been the
pro-active policy responses by the respective governments
since the beginning of the crisis. The interventions by the
respective authorities have proven successful in containing
vulnerabilities and limiting contagion (Table 1-2). With
bank lending yet to gather steam, consumer sentiments
remain weak. The silver lining is that price pressures are
not significant, thereby precluding the need for renewed
monetary tightening. High and rising crude oil prices over
the past few years have left the region with significant
surpluses, so that these economies appear well-positioned
to comfortably absorb any temporary deterioration in fiscal
conditions.
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Table 1-2
Policy responses by GCC countries

الﺠدوﻝ 2-1
الﺨطوات التي اتﺨﺬتﻬا دوﻝ مﺠلﺲ التعاوﻥ الﺨليﺠي وفﻖ
السياسة العامة

الدولة

اإجراءات االقت�ساد الµل»

اإجراءات القطا´ املايل Financial sector measures

Macroeconomic measures

Country

ا◊واaز ال†سريÑية Jخفي∞ القيود النقدية Tسراء االأUسول حق øروDو�ص االأموال دYم ال�سيولة Vسما¿ الودا™F
Deposit
Liquidity
Equity

Monetary easing Fiscal stimulus

البحرين
الكويت
عمان
قطر

purchase

Capital injection

√
√

√

√

√

اململكة العربية ال�صعودية

√

الإمارات العربية املتحدة

√

√

√

الإمارات العربية املتحدة
جمل�ص التعاون اخلليجي

√

Oman

√

Qatar

√

√

Saudi Arabia

√

√

UAE

Table 1-3
Growth in real GDP – IMF projections
قطا´ النف§

القطا´  ÒZالنفط»

Oil sector

Non-oil sector

2010

2009

2010

2009

2010

2009

3.7

3.0

4.2

3.5

0.1

0.1

Bahrain

3.2

-1.6

4.1

1.2

2.0

-5.4

Kuwait

3.8

4.1

4.2

3.4

2.8

5.2

Oman

18.5

11.5

9.1

9.0

26.9

13.7

Qatar

4.0

-0.9

4.2

3.3

3.6

-10.3

Saudi Arabia

2.4

-0.2

2.5

1.1

1.8

-4.5

UAE

5.2

0.7

4.4

3.2

5.5

-5.2

GCC

�صندوق النقد الدويل ()2010

28

√

Kuwait

The global recovery augurs well for the Gulf region,
given the strong link between global growth and
hydrocarbon prices, the mainstay of these economies. The
uptrend in oil prices has sharply pushed up the value of
hydrocarbon exports. As per the IMF projections, the GCC
real GDP is set to grow by 0.7% in 2009, and predicted to
bounce back to 5.2% in 2010 (Table 1-3). Notwithstanding
the commonalities, the growth pattern in 2010 is likely to
remain uneven across these countries.

الﺠدوﻝ 3-1
نمو الناتﺞ المحلي اإلﺟمالي الحقيقي – توقعات ﺻندوق النقد
الدولي
Real GDP growth

√

√

ّ
يب�صر انتعا�ص القت�صاد العاملي باخلر ملنطقة اخلليè
نظر ًا لل�صلة الوثيقة بني النمو العاملي واأ�صعار النفط والغاز
اللذين ي�ص ّكالن الركيزة الأ�صا�صية لهذه القت�صادات .واأي
ارتفاع يف اأ�صعار النفط �صرفع قيمة ال�صادرات اإىل ح ّد
بعيد .ويتو ّقع �صندوق النقد الدويل اأن يرتفع الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي بن�صبة
وي�صجل مرة اأخرى ن�صبة  % 5^2يف عام
 % 0^7عام 2009م ّ
2010م (اجلدول  .)3-1وعلى الرغم من القوا�صم امل�صرتكة،
املرجح اأن يظ ّل منط النمو متفاوت ًا بني هذه البلدان عام
من ّ
2010م.

‰و النا œاملحل» االإجمايل ا◊قيق»

Bahrain

√
√

√

البحرين
الكويت
عمان
قطر
اململكة العربية ال�صعودية

support

√

guarantee
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With the return of global growth, oil prices have moved
into higher trajectory, increasing from around USD 40 per
barrel at the beginning of 2009 to as much as USD 80 per
barrel, averaging marginally above USD 60, for the year as
a whole (Chart 1-6)

Chart 1-6
Oil prices (2008-09)

Developments in Qatar
Qatar appears to be well positioned to take advantage
of the emerging global order. Bolstered by rising production
of LNG, the economy has been able to successfully tide
over the global economic storm and post GDP growth of
8.7% in 2009 (Table 1-4).
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 ارتفعت اأ�صعار،ومع عودة النمو العاملي اإىل م�صاره الطبيعي
 دولر ًا اأمرك ّي ًا للربميل يف بداية40 النفط ب�صكل اأكرب من
 دولر ًا للربميل الواحد وم�صجّ لة يف80 م لت�صل اإىل2009 عام
.)6-1  دولر ًا لل�صنة ككل (الر�صم البياين60 املتو�صط حوايل

6-1  بياينºر�س
(Ω2009-Ω2008) §اأ�س©ار النف

ر£b áولó بáسUّ  اخلاäّ راƒ£الت
تبدو دولة قطر يف و�صع جيّد يخولها ال�صتفادة من
 فقد ‚ح القطاع القت�صادي بف�صلÅالنظام العاملي النا�ص
ارتفاع اإنتاج الغاز الطبيعي امل�صال يف التغلب على العا�صفة
القت�صادية العاملية وت�صجيل منو ملحو® يف الناجت املحلي
.)4-1 م (اجلدول2009  عام%8^7 ≠الإجمايل بل
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Table 1-4
Macroeconomic indicators for Qatar

4-1 الﺠدوﻝ
مﺆﺷرات االقتصاد الكلي في دولة قطر
ّ

 الف©ليةΩاالأرقا
Actual

 النقد الدويل¥�سندوH سةUاÿلية اÑالتوق©ات امل�ستق
(2010)
IMF Projections (2010)

2008

2009

Real GDP growth (٪ per annum)

25.4

8.7

18.5

) يف ال�صنة%( منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

Consumer price inflation (٪ per annum)

15.2

-4.9

1.0

) يف ال�صنة%( ت�صخم اأ�صعار امل�صتهلكني

Broad money growth (٪)

19.7

16.9

11.6

)%( منو عر�ص النقد مبفهومه الوا�صع

Government fiscal balance/ GDP (٪)

10.8

10.3

8.8

)%( الناجت املحلي الإجمايل/امليزان املايل للحكومة

Current account balance/ GDP (٪)

12.8

5.4*

22.7

)%( الناجت املحلي الإجمايل/ر�صيد احل�صاب اجلاري

External debt/ GDP (٪)

35.3** 61.4**

Source: QCB, QSA & IMF (2010)
* Preliminary
** IMF projection 2010

61.9

)%( الناجت املحلي الإجمايل/الدين اخلارجي
 م�صرف قطر املركزي وجهاز الإح�صاء و�صندوق النقد الدويل:) امل�صدر2010(
2010 * * توقعات �صندوق النقد الدويل
* مبدئي

The composition of GDP indicates the predominance
of the oil & gas sector over the non-oil sector (Chart 1-7).
Over the period 2003-2008, three-fifths of nominal GDP
emanated from the oil and gas sector. This predominance
exhibited signs of decline (the share of oil and gas sector to
total GDP in 2009 was roughly 45%) with the diversification
of the economy, which might have accelerated the growth
in other sectors of the economy in 2009. In order to reduce
higher dependence on oil and gas sector, the government
has also initiated various policy measures with an emphasis
on private sector activities including foreign investments
(Box 1-1). Large scale investments to upgrade and expand
the country’s infrastructure along with increased spending
on education and health care are driving the growth in the
non-hydrocarbon sector.

ي�صر تركيب الناجت املحلي الإج�م��ايل اإىل هيمنة قطاع
النفط وال�غ��از على القطاع غ��ر النفطي (الر�صم البياين
 وق��د ج��اءت ثالثة اأخما�ص الناجت املحلي الإجمايل.)7-1
م من2008 م اإىل عام2003 خالل الفرتة املمتدة من عام
هرت بع�ص بوادرXقطاع النفط والغاز غر اأنّ هذه الهيمنة اأ
الرتاجع (بلغت ح�صة قطاع النفط والغاز اإىل الناجت املحلي
) مع تنويع القت�صاد% 45 م ح��وايل2009 الإج�م��ايل ع��ام
.م2009 وت�صارع النمو يف القطاعات الأخرى لالقت�صاد عام
 من اأجل احلد من العتماد املفرط على،وقد بداأت احلكومة
 باتخاذ تدابر خمتلفة تركّز على اأن�صطة،قطاع النفط والغاز
القطاع اخلا�ص مبا يف ذلك ال�صتثمارات الأجنبية (الإطار
 كما اأنّ ال�صتثمارات الوا�صعة النطاق الهادفة اإىل.)1-1
تطوير وتو�صيع البنية التحتية للبالد جنب ًا اإىل جنب مع زيادة
الإنفاق على التعليم والرعاية ال�صحية تدفع عجلة النمو يف
.القطاعات غر النفطيّة

Box 1-1
Major policy developments in Qatar during
2009

1-1 ارWEال
áولO ‘ á ال©امá بال�سيا�سá املت©لقáي�سيF الرäراƒ£الت
Ω2009 ΩاY لÓN ر£b
 من بور�صة%20 اأبرمت احلكومة يف �صهر يونيو اتفاقية بيع
قطر ل�صوق نيويورك (يورونك�صت) بهدف اإن�صاء بور�صة عامليّة
وذل��ك عرب ال�صتفادة من خربة التداول والتكنولوجيا التي
.تتمتّع بها يورونك�صت
 عدلت احلكومة قانون ال�صتثمار ب�صكل،ويف �صهر اأكتوبر
ي�صمح للم�صتثمرين الأجانب بالتملّك الكامل يف ثالثة قطاعات
 خدمات العمل ال�صت�صاري والتقني وقطاع التكنولوجيا:جديدة
.وخدمات التوزيع

In June, the authorities concluded the sale of 20% of
the local stock exchange to NYSE Euronext with the aim
to develop a global exchange by utilizing NYSE Euronext’s
trading experience and technology
In October, the government amended the investment
law to allow full foreign ownership in three new sectors
: consultative and technical work services, technology
sector and distribution services
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Qatar tapped the international debt markets in
November 2009, issuing a USD 7 billion tranche of 5-year
(USD 3.5 billion), 10-year (USD 2.5 billion) and 30-year (USD
1 billion) bonds. This follows an initial issue of USD 3 billion
in April 2009, which comprised of USD 2 billion 5-year
bond and USD 1 billion 10-year bond

The government has cut the corporate tax rate for
overseas companies to 10%, effective January 2010

Chart 1-7
Composition of GDP – 2003-2009

GDP growth is projected to accelerate to over 18%
in 2010 as new LNG trains come on stream and the
government’s robust counter-cyclical fiscal policy to boost
economic activity continues. The Economist has predicted
that economic growth in Qatar will be one of the highest in
2010, ahead of leading emerging economies such as China
and India.3

Stabilization of domestic rents and easing of food prices
have helped to limit inflation. During 2009, the inflation
was (negative) 4.9%, after peaking at 15.2% in 2008. The
principal driver of the deflation is the real estate sector
where the rents have fallen steeply resulting in an almost
12% drop in the rent component (which has a weight of
32%) of the CPI over the same period. Given the volume of
new housing supply expected to come on stream, the real
3 The Economist (2009). The World in 2010.
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م2009 دخلت دولة قطر اأ�صواق الدين الدولية يف نوفمرب
 مليارات دولر تت�صمّن �صندات دين7 باإ�صدار �صريحة بقيمة
2،5(  اأع��وام10 مليار دولر اأمريكي) و3،5(  اأع��وام5 مل�دّة
 وياأتي ذلك.) مليار دولر اأمريكي1(  عام ًا30مليار دولر) و
 مليارات دولر اأمريكي يف اأبريل3 يف اأعقاب اإ�صدار اأول قدره
1  �صنوات و5  مليار دولر ملدة2 م ت�صمّن �صندات بقيمة2009
. �صنوات10 مليار دولر اأمريكي ملدة
وق��د خف�صت احلكومة معدل ال�صريبة على ال�صركات
 اعتبار ًا من يناير% 10 بالن�صبة لل�صركات اخلارجيّة اإىل
.م2010
7-1  بياينºر�س
Ω2008-Ω2003 – ايلªLEل» الë املœ الناÖيcتر

من املتوقع اأن تت�صارع وترة منو الناجت املحلي الإجمايل
م من خ��الل خطوط اإنتاج الغاز2010  ع��ام%18 لتزيد عن
الطبيعي امل�صال اجل��دي��دة وا�صتمرار احلكومة يف تطبيق
.ال�صيا�صة املالية القويّة الهادفة اإىل دعم الن�صاط القت�صادي
وق��د توقّعت جملة القت�صادي (ذا اإكونوم�صت) اأن النمو
م2010 القت�صادي يف قطر �صي�صجّ ل اأعلى املعدلت يف عام
ة الرائدة مثل ال�صنيÄمتقدّم ًا على بع�ص القت�صادات النا�ص
3
.والهند
�صاعد ا�صتقرار الإيجارات على ال�صعيد املحلي وانخفا�ص
 حيث بلغت،اأ�صعار املواد الغذائية على احل ّد من الت�صخم
 بعد اأن بل≠ ذروته% 4،9 )م (�صلبي2009 ن�صبة الت�صخّ م عام
 وقد �صكّل قطاع العقارات املحرك.م2008  عام%15^2 عند
الرئي�صي لالنكما�ص حيث انخف�صت الإيجارات انخفا�ص ًا
≠ تقريب ًا (بوزن يبل% 12 حاد ًا هبط معه مكوّن الإيجار
 ونظر ًا.) من موؤ�صّ ر اأ�صعار امل�صتهلك خالل نف�ص الفرتة%32
.م2010  عام⁄ العا،)م2009(  ذا اإكونوم�صت3
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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estate sector is expected to remain weak, which is likely to
dampen the overall inflationary outlook. A decline in housing
prices is likely to negatively impact credit performance,
since it would adversely impact on borrower’s ability to
service their debts. At end-December 2009, real estate
represented 23% of total private lending, a share that
rises to 30% if loans to contractors are included. Thus, real
estate prices are integral to any macro-prudential analysis
of Qatar. Sans a real estate price index, the information on
the number of ‘completion certificates’ issued and ‘building
permits’ given for residential buildings and apartments will
provide a lagging indicator to real estate prices. Over the
period 2006 through 2009, completion certificates issued
grew at a compound rate of nearly 28% (Box 1-2).

 من،حلجم امل�صاكن اجلديدة التي �صتكون معرو�صة لالإيجار
املتوقع اأن يبقى القطاع العقاري �صعيف ًا الأمر الذي �صي�صعف
 ومن املرجّ ح اأن يوؤثّر انخفا�ص.التوقعات الت�صخمية العامة
اأ�صعار امل�صاكن �صلب ًا على الأداء الئتماين لأنه �صيوؤثر �صلب ًا على
 ويف نهاية �صهر دي�صمرب.قدرة املقرت�ص على �صداد الديون
 من اإجمايل الإقرا�ص% 23  مثّل القطاع العقاري،م2009
 اإذا اأ�صفنا القرو�ص% 30 اخلا�ص وترتفع هذه احل�صة اإىل
 تعترب اأ�صعار العقارات جزء ًا ل يتجزاأ، لذا.املمنوحة للمقاولني
 وبالرغم من.من اأي حتليل يتناول القت�صاد الكلي يف قطر
 فاإن توفّر املعلومات حول،عدم وجود موؤ�صّ ر لأ�صعار العقارات
“عدد ”�صهادات الإ‚از“ ال�صادرة و“تراخي�ص البناء
املمنوحة للمباين ال�صكنية وال�صقق �صيوفر موؤ�صر ًا لحق ًا
م حتى عام2006  وخالل الفرتة من عام.لأ�صعار العقارات
 ارتفع عدد �صهادات الإ‚از ال�صادرة بن�صبة مركّبة،م2009
.)2-1  (الإطار% 28 بلغت قرابة

Box 1-2
Housing Sector – Supply Side Indicators

2-1 ارWEال
سV ال©رäسراTDƒ م- ¿اµ�سEا´ ال£b
�صهد القطاع العقاري يف قطر منو ًا �صريع ًا على مدى
ال�صنوات القليلة املا�صية فقد اأدّى ازدياد الطلب على امل�صاكن
ب�صبب الزيادة ال�صريعة يف عدد ال�صكّان وعدم كفاية الوحدات
 لالأ�صعار بنيÅال�صكنيّة املعرو�صة اإىل الرتفاع املفاج
 وجذب هذا الرتفاع يف الأ�صعار املزيد من.م2007م و2005
ال�صتثمارات يف هذا القطاع واأدى تعديل ال�صيا�صات احلكومية
ب�صكل ي�صمح للمقيمني ب�صراء العقارات يف اأماكن حمددة اإما
عن طريق التملّك بالإيجار اأو عن طريق امللكيّة احلرّة اإىل
.تعزيز ال�صتثمار يف القطاع العقاري

The real estate sector in Qatar has witnessed rapid
growth over the past few years. Increase in demand
for housing driven by rapid increase of population along
with less than adequate supply of residential units led
to a skyrocketing of prices during 2005 to 2007. These
appreciation in prices attracted further investments into
the sector. Enabling government policies such as allowing
expatriates to buy real estate properties either on lease
hold or on free hold also fostered the investment in real
estate sector.

The crisis in the global financial markets had its
impact on the real estate sector. The prices levels started
declining from their all time high during the last quarter
of 2008 and has continued into 2009. In order to obtain
a holistic picture of trends in the real estate prices, the
demand side information on consumer price index needs
to be supplemented with supply side information such as
“building permits given” and “construction completed”.

First Financial Stability Review 2009

واألقت الأزمة التي �صهدتها الأ�صواق املالية العاملية بظاللها
على قطاع العقارات فبداأت م�صتويات الأ�صعار بالنخفا�ص بعد
الرتفاع املتوا�صل الذي �صهدته خالل الربع الأخر من عام
 ومن اأجل احل�صول.م2009 م والذي ا�صتم ّر حتى عام2008
،اهات اخلا�صة باأ�صعار العقاراتŒعلى �صورة �صاملة لال
يتعني ا�صتكمال املعلومات اخلا�صة بالطلب يف موؤ�صّ ر اأ�صعار
ّ
امل�صتهلك مبعلومات تتعلّق بالعر�ص مثل ”تراخي�ص البناء
.“املمنوحة“ و“اإ‚از البناء
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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نيّة والفيالتµ ال�سÊاÑاملH صUاÿناء اÑ الRاإ‚ا

Construction completion for residential
apartment building and Villas

Period (2009)

الفيالت/نيّةµ ال�سÊاÑاملH سةUاÿناء اÑي�ص الNراJ

Building permits for residential apartment
building/villas

(Ω2009) ةÎالف

)%( ن�صبة النمو مقارنة بالربع ال�صابق
Growth over previous quarter (%)
April-June

1.6

-48.6

يونيو-اأبريل

July-September

25.9

-19.6

�صبتمرب-يوليو

October-December

14.3

-10.8

دي�صمرب-اأكتوبر

The data on the building permits provided for new
construction of ‘residential apartments and villas’ shows
that the intentions of further activity in residential building
has receded substantially during the year. The second
quarter of the year witnessed a major decline, while the
decline moderated during the last quarter of the year. At
the same time، the construction of housing units which
might have been initiated during the boom period started
augmenting supplies in the real estate market. With large
volumes of new residential buildings being completed,
supply side easing is likely to continue which may put
downward pressure on real estate prices.

ت�صر املعلومات اخلا�صة برتاخي�ص البناء املمنوحة لبناء
”�صقق �صكنية وفيالت“ جديدة اإىل تراجع الن�صاط اخلا�ص
 كما �صهد الربع.بالأبنية ال�صكنيّة اإىل حد كبر خالل العام
الثاين من العام انخفا�ص ًا كبر ًا وخف هذا النخفا�ص خالل
 ويف الوقت نف�صه بداأ بناء الوحدات.الربع الأخر من ال�صنة
ال�صكنية التي ّمت ال�صروع يف تنفيذها خالل فرتة الزدهار
 ومن املرجّ ح اأن ي�صتم ّر.بزيادة العر�ص يف �صوق العقارات
ازدياد العر�ص ويوؤدي اإىل انخفا�ص اأ�صعار العقارات مع اإ‚از
.عدد كبر من املباين ال�صكنيّة اجلديدة

The World Bank Ease of Doing Business 2010 ranks
Qatar 39 out of 183 economies, slightly lower than the
year before. Among the Middle East and North Africa
(MENA) countries, Qatar ranks 5 out of 19 countries. The
comparative picture is presented in Table 1-6. Access to
credit, contract enforcement and investor protection are
the major problems the private sector faces.

 بلد ًا يف تقرير183  من جمموع39 احتلّت دولة قطر املرتبة
 الذي اأ�صدره البنك الدويلz{�صهولة ممار�صة الأعمال التجاريّة
م برتاجع طفيف مقارنة بالعام ال�صابق وحتت ّل قطر2010 عام
 بلد ًا يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا19  من اأ�صل5 املرتبة
 وتكمن. الذي يت�صمّن ال�صورة املقارنة6-1 كما يظهر اجلدول
امل�صاكل الرئي�صية التي تواجه القطاع اخلا�ص يف احل�صول
.على الئتمان وتنفيذ العقود وحماية امل�صتثمرين

Table 1-6
World Bank’s Ease of Doing Business 2010

6-1 الﺠدوﻝ
 والﺨاﺹ2010 تقرير سﻬولة ممارسة األعماﻝ التﺠارية لعاﻡ
ﺑالبنﻚ الدولي
Components

Economy Rank
االقت�ساد
ةÑJ املرStarting business

ﺑﺪء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

Deal with
construction
permits

Employ
workers

Register property

ت�صجيل امللكية

احل�صول على رخ�ص
البناء

يف العمالXتو

28

68

55

USA

Saudi Arabia

الوليات املتحدة

ال�صعودية

Global position
Qatar قطر
Best الأف�صل

39

68

Hong Kong,
China
New Zealand

5

Getting credit

احل�صول على
الئتمان

Protecting
investors

Paying
taxes

حماية امل�صتثمرين

دفع ال�صرائب

93

2

Trading across
borders

التجارة عرب
احلدود

Enforce
contracts

Close
business

تنفيذ العقود

اإغالق الأعمال

41

95

33

على ال�صعيد العاملي
135

Malaysia New Zealand Maldives Singapore Luxemburg

نيوزيلندا

„هو„ كو
ال�صني

10

3

8

7

13

Saudi Arabia

Bahrain

Bahrain

Saudi Arabia

ال�صعودية

البحرين

البحرين

ال�صعودية

MENA position
Qatar قطر
Best الأف�صل

اتfوµامل

ماليزيا

نيوزيلندا

Japan

املالديف

�صنغافورة

لوك�صمبورج

اليابان

9

1

8

4

2

Israel

Israel

Qatar

UAE

Yemen

Bahrain

ا�صرائيل

ا�صرائيل

قطر

الإمارات

اليمن

البحرين

على �صعيد ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

MENA = Middle East and North Africa
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One major macroeconomic short-term risk to the
outlook involves a fall in oil and gas prices which could
lower hydrocarbon earnings. To investigate this further, we
conduct a macroeconomic stress test wherein it is assumed
(a) a 65% decline in crude oil price and (b) a 15% decline in
Liquefied Natural Gas (LNG) price, owing to which crude oil
and LNG production decline by 40% and 5%, respectively.
The impact of (a) and (b) above are assumed to exert a
direct impact on banks’ public deposits and an indirect
impact on private deposits with banks. In particular, public
deposits are assumed to decline pro-rata as the decline in
revenues, whereas private deposits decline roughly by half
of the numbers. The impact is translated into an impact on
banks’ liquidity ratio and return on equity and the results
are summarized in Table 1-7 4. For the banking sector as a
whole, the liquidity ratio declines by 19%; the decline in
RoE is about 10%.

يكمن اأح ��د امل�خ��اط��ر الرئي�صيّة اخل��ا��ص��ة بالقت�صاد
الكلي على امل��دى الق�صر والتي تهدّد التوقّعات امل�صتقبليّة
يف انخفا�ص اأ�صعار النفط والغاز الأم��ر ال��ذي قد ي�وؤدي اإىل
 ملزيد من التحقيق يف.انخفا�ص العائدات الهيدروكربونيّة
 نقوم باإجراء اختبار �صغط خا�ص بالقت�صاد،هذه امل�صاألة
 يف% 65 الكلي حيث يفرت�ص (اأ) ح�صول انخفا�ص بن�صبة
 يف �صعر الغاز% 15 �صعر النفط اخلام و (ب) انخفا�ص بن�صبة
الطبيعي امل�صال مما يوؤدي اإىل انخفا�ص اإنتاج النفط اخلام
 من. على التوايل%5  و%40 والغاز الطبيعي امل�صال بن�صبة
املفرت�ص اأن يوؤثر (اأ) و (ب) اأعاله ب�صكل مبا�صر على الودائع
العامة يف البنوك وب�صكل غ��ر مبا�صر على ودائ��ع القطاع
 كما يفرت�ص اأن تنخف�ص الودائع العامة.اخلا�ص لدى البنوك
ب�صكل خا�ص بالتنا�صب مع النخفا�ص يف الإي��رادات يف حني
 وقد.ًترتاجع ودائ��ع القطاع اخلا�ص مبقدار الن�صف تقريبا
ينعك�ص هذا الأمر على ن�صبة ال�صيولة لدى البنوك والعائد على
 الت�ي تتلخ�ص يف اجلدولèحق�وق امللكيّة كما تظ�ه�ر النت�ائ
 قد تنخف�ص ن�صبة، وبالن�صبة للقطاع امل�صريف ككل. 4 7-1
.%10  وينخف�ص معدل العائد حوايل% 19 ال�صيولة بن�صبة

Table 1-7
Results of commodity price shock
Liquidity ratio (%)

All banks

ة ال�سيولةÑ�سf

Return on Equity (%)

يةµ املل¥ل≈ حقوY دFال©ا

 ال�سدمةπÑق

©د ال�سدمةH ما
Post-shock

 ال�سدمةπÑق

Pre-shock

©د ال�سدمةH ما

16.6

13.9

19.4

17.7

Pre-shock

∑نوÑة الaكا

7-1 الﺠدوﻝ
ﺻدمة أسعار السلع الرﺋيسية

Liquidity Ratio = Liquid asset / total (on-balance sheet) asset 5
Return on Equity = Net income / Tier-I capital

Post-shock

5)اإجمايل الأ�صول (داخل اإطار امليزانية العمومية/ن�صبة ال�صيولة = الأ�صول ال�صائلة
راأ�ص املال الأ�صا�صي/العائد على حقوق امللكيّة = �صايف الدخل

Qatar Statistics Authority published the final
results of the Labor Force Sample Survey, 2009. The main
features of the survey are provided in Box 1-3.

 النهائيّة مل�صح القوى العاملةèن�صر جهاز الإح�صاء النتائ
م حيث ترد الظواهر الرئي�صية لهذه الدرا�صة يف الإطار2009
.3-1

4 For purpose of simplicity, the analysis does not take on board the subsequent
impact on government revenues/ spending and banks’ credit quality

الإنفاق احلكومي/ ل ياأخذ التحليل يف العتبار التاأثر الالحق على الإيرادات، لغر�ص التب�صيط4
ونوعية الئتمان اخلا�ص بالبنوك
 ت�صمل الأ�صول ال�صائلة النقد اجلاهز واملعادن والحتياطي الإلزامي وغرها من امل�صتحقات من5
م�صرف قطر املركزي واأذونات اخلزينة و�صهادات الإيداع اخلا�صة بامل�صرف املركزي وال�صندات
احلكوميّة

5 Liquid assets comprise of cash and metals, required reserve, other dues
from the central bank and central bank T-bills and Certificates of Deposits and
government bonds
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Box 1-3
Labor Force Sample Survey (2009)
Overall ﬁndings: Economically active population (age
15 years and above) is 87.7%
Economically active Qatari population is 49.4%
Economically active women in the labor force is 49.1%
Age group 25- 34 years has highest participation rate
at 93.6%

Occupational status: The majority (over 30%) of the
workforce is in “crafts and related trade” and 3%
were legislators, senior officials and managers.
Among Qatari nationals, the majority (over 50%) were
clerks and professionals; the remaining were in
other occupations such as technicians, elementary
occupations, service workers, plant and machine
operators, etc.
Economic activity-wise status: In terms of
economic activity, 44% of the workforce was in
construction, a majority of the remaining (25%) were
in manufacturing and trade activities. Financial
intermediaries and public administration constituted
6% of the workforce.
Unemployment: The unemployed population was
0.3% of economically active population. The numbers
were higher for females (1.9%) as compared to males
(0.1%). For Qatari nationals, the unemployment rate
was 2.3%.
Distribution of workforce: 70.8% of Qatari nationals
are employed by the government; less than 5% are
in the private sector. The reverse is the case for nonQatari nationals: roughly 83% are in the private sector
and less than 4% are in government department.

Working hours: Average weekly working hours
appear to be the highest in elementary occupation (57
hours) and the lowest for professionals, technicians
and clerks (42 hours).
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3-1 ارWEال
(Ω2009) á ال©املiƒ القíم�س
 ن�صبة ال�صكان الن�صطني اقت�صادي ًا: االإجماليّةèFالنتا
%87،7 ) �صنة وما فوق15(
%49،4 ن�صبة ال�صكان القطريني الن�صطني اقت�صادي ًا
ن�صبة ال�صكان الإن��اث الن�صطات اقت�صادي ًا من اإجمايل
%49،1 القوى العاملة
 �صنة وما فوق اأعلى معدل34-25 ة العمريةÄ�صجّ لت الف
%93،6 ≠م�صاركة بل
30  تعمل غالبية القوى العاملة (اأكث من:»س™ امل¡نVالو
% 3 ارية“ وŒ ) يف ”احلرف وما يت�صل بها من مهن%
.هم من امل�صرّعني وكبار امل�صوؤولني الإداريني واملديرين
) من الكتبة% 50(  فغالبيتهم،اأما املواطنون القطريون
واملهنيني وي�صتغل الباقون يف مهن اأخرى كالفنيني واملهن
،العادية والعاملني يف اخلدمات وم�صغلي الآلت واملعدّات
.الخ
 من القوى العاملة% 44  يعمل:سا• االقت�ساديûحالة الن
) يف% 25( يف جمال البناء بينما تعمل الغالبية الباقية
 وبلغت ن�صبة.ال�صناعات التحويلية والأن�صطة التجارية
 من% 6 الو�صطاء املاليني والعاملني يف الإدارة العامة
.القوى العاملة
 من% 0،3  بل≠ عدد ال�صكان العاطلني عن العمل:طالةÑال
اإجمايل ال�صكان الن�صطني اقت�صادي ًا و�صجّ ل ال�صكان
0،1( ) باملقارنة مع الذكور% 1،9( الإناث اأرقام ًا اأعلى
 اأما بالن�صبة اإىل املواطنني القطريني فقد بل≠ معدل.)%
.% 2،3 البطالة
 م��ن املواطنني% 70،8  يعمل: الـ©ــامـلــةiيــ™ ال ـقــوRــوJ
% 5 القطريني يف القطاع احلكومي بينما ي�صتغل اأقل من
منهم يف القطاع اخلا�ص والعك�ص هو ال�صحيح بالن�صبة
83  يعمل ما يقرب من:اإىل املواطنني غر القطريني
 يف% 4  منهم يف القطاع اخلا�ص بينما يعمل اأقل من%
.الدوائر احلكومية
 يبدو اأن متو�صط �صاعات العمل الأ�صبوعية:πات ال©مY�سا
57( ي�صجّ ل اأعلى م�صتوى يف ما يخت�ص باملهن البتدائية
�صاعة) بينما ي�صجّ ل املهنيون والفنيون والكتبة اأدنى
.) �صاعة42( م�صتوى
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Qatar has been ranked 14 (out of 57 countries) in
the World Competitiveness Yearbook 20096 (Chart 1-8).
It is the only GCC country to have been included in the
Yearbook. The areas where its ranking falls short are in the
areas of business efficiency (rank: 24) and infrastructure
(rank: 30). For comparison purposes, the country with the
highest overall rank (namely, USA) and the country with
median rank (namely, Czech Republic) are also provided
along with the position of Qatar in the sub-areas included
in competitiveness computations. It appears that the
areas where Qatar lag behind are business efficiency
and infrastructure, areas identified as having room for
improvement in the Ease of Doing Business 2010 as well.

Chart 1-8
Competitiveness index of Qatar – 2009

تطورات االقتصاد الكلي

 بلداً) يف57  (من اأ�صل14 �اأح��رزت دولة قطر املرتبة ال
 (الر�صم6م2009  يف الكتاب ال�صنوي للتناف�صية لعام⁄العا
) وهي بذلك البلد الوحيد بني دول جمل�ص التعاون8-1 البياين
 وتت�صمّن.اخلليجي ال��ذي ّمت اإدراج ��ه يف الكتاب ال�صنوي
النقاط ال�ت��ي حت�ت��اج عناية يف قطر جم��الت ك�ف��اءة قطاع
ß ونالح.)30 ) والبنية التحتية (املرتبة24 الأعمال (املرتبة
اأن الوليات املتّحدة التي اأحرزت املرتبة الأوىل واجلمهورية
الت�صيكية التي احتلّت مرتبة متو�صّ طة قد �صجّ لتا معدلت
�صبيهة مبعدلت دولة قطر يف املجالت الفرعية املدرجة يف
هرت قطر اأداء يحتاج اإىل بع�ص التح�صنيX وقد اأ.املناف�صة
يف جمال كفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية وهي جمالت
 الأمر الذي اأ�صار اإليه،حتتاج للمزيد من الرتكيز والتح�صني
.م2010 اأي�ص ًا تقرير �صهولة ممار�صة الأعمال التجاريّة لعام
8-1  بياينºر�س
Ω2009 – ر£b áولóس بU اخلاá�سيaسر التناTDƒم

Transparency International, the international watchdog
leading the global fight against corruption, has published
the Corruption Perceptions Index 2009. Qatar scored 7 out
of 10, coming 22 (out of 180) countries surveyed (Table 1-8).
This represents an encouraging improvement in relation to
the 2008 Report when Qatar scored 6.5 and was placed
at 28th. The UAE is placed second in the region, coming
in 30th worldwide. Low levels of corruption add to Qatar’s
appeal as an investment destination.

املتخ�ص�صة مبكافحة
ّ
اأ�صدرت منظمة ال�صفافية الدولية
الف�صاد على ال�صعيد العاملي املوؤ�صر ال�صنوي ملدركات الف�صاد
10  نقاط من اأ�صل7 م حيث �صجّ لت دول��ة قطر2009 لعام
 دولة) �صملها امل�صح180  (من اأ�صل22 �وحلّت يف املرتبة ال
ثل حت�صن ًا م�صجع ًا مقارنةÁ  الأم��ر ال��ذي،)8-1 (اجل��دول
 نقطة6^5 م حيث �صجلت قطر2008 بالتقرير ال�صادر عام
 واحتلّت دولة الإمارات العربية املتحدة.28 �واحتلت املرتبة ال
 وت�صاعد.⁄ يف العا30��املرتبة الثانية يف املنطقة واملرتبة ال
امل�صتويات املنخف�صة اخلا�صة بالف�صاد اإىل حد كبر على جذب
.ال�صتثمارات اإىل دولة قطر

6 The sub-areas considered in determining performance include (a) economic
performance; (b) government efficiency; (c) business efficiency; and (d) infrastructure

) تت�صمّن املجالت الثانويّة التي يتم اأخذها يف العتبار لتحديد الأداء (اأ) الأداء القت�صادي و(ب6
كفاءة احلكومة و(ج) كفاءة قطاع الأعمال و(د) البنية التحتيّة
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Table 1-8
Corruptions Perceptions Index

:8-1 الﺠدوﻝ
مﺆﺷر مدركات الﻔساد
ّ

ةÑJاملر

(10 = ≈›مو´ النقا• )ا◊د االأق�س
Score (maximum = 10)

Rank

New Zealand

9.4

1

نيوزيلندا

United States

7.5

19

الوليات املتحدة

Qatar

7.0

22

قطر

UAE

6.5

30

الإمارات العربية املتحدة

Oman

5.5

39

عمان

Bahrain

5.1

46

البحرين

Saudi Arabia

4.3

63

اململكة العربية ال�صعودية

Country

Closing Remarks
To conclude, the Qatar economy has weathered
the global financial storm quite admirably. Its strategic
importance as the largest exporter of LNG provides inherent
strength to its economic fundamentals. The longer-term
growth prospects of the country are underpinned by robust
fundamentals, which is being increasingly channelled
to support and nurture the development of a more
diversified economy. With a positive economic outlook,
Qatar’s attractiveness as an ideal destination for foreign
investments appears promising. Although energy and
petrochemicals continue to be the fulcrum of the growth
process, there is a need to attract private investments in
non-oil and high value-added industrial and service sectors.
Future challenges however remain. Developing various
segments of financial markets through development of
institutions and instruments remain a key policy objective.
As well, further improvements in the investment climate
would call for measures that would facilitate the “ease
of doing business”. Finally, development of human capital
would require continued support in the form of large public
investments in physical and social infrastructure, which
would lay the pillars of developing a knowledge-based
economy in the long run.
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á ّ اخلتاميä¶اMÓامل
 ‚ح القت�صاد القطري على نحو باهر يف،يف اخلتام
 ومتثّل اأهمية قطر⁄اوز الأزمة املالية التي ع�صفت بالعاŒ
الإ�صرتاتيجية كاأكرب م�صدر للغاز الطبيعي امل�صال القوة
 وت�صتند اآفاق.الكامنة وراء ركائزها القت�صادية الأ�صا�صية
النمو على املدى الطويل يف البالد على ركائز قوية يتمّ توجيهها
على نحو متزايد نحو دعم وتعزيز تنمية قطاع اقت�صادي اأكث
 يبدو م�صتقبل، وبف�صل التوقعات القت�صادية الإيجابية.ًتنوعا
.قطر واعد ًا كوجهة مثالية ل�صتقطاب ال�صتثمارات الأجنبية
وبالرغم من اأنّ الطاقة والبرتوكيماويات ل تزال ت�صكل نقطة
 ت��ربز احل��اج��ة جلذب،الرت �ك��از بالن�صبة اإىل عملية النمو
ا�صتثمارات القطاع اخلا�ص نحو القطاعات غر النفطية
اأي القطاعات ال�صناعيّة واخلدماتيّة ذات القيمة امل�صافة
 تظل التحديات امل�صتقبلية قائمة ويبقى، ومع ذلك.املرتفعة
تطوير خمتلف قطاعات الأ� �ص��واق املالية من خ��الل تطوير
.املوؤ�ص�صات والأدوات املاليّة الهدف الأ�صا�صي لل�صيا�صات العامة
 ال�صتثمار يدعوñكما اأن اإدخال املزيد من التح�صينات على منا
اإىل اتخاذ بع�ص التدابر التي من �صاأنها اأن ترفع من مرتبة
.zدول��ة قطر يف تقرير {�صهولة ممار�صة الأع�م��ال التجاريّة
 يتطلب تطوير راأ���ص املال الب�صري ا�صتمرار الدعم،ًواأخ��را
يف �صكل ا�صتثمارات عامة كبرة يف البنية التحتية املادية
والجتماعية والتي من �صاأنها اأن تر�صي دعائم تطوير اقت�صاد
.قائم على املعرفة على املدى البعيد
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áّ مóاملق

Monetary policy in Qatar is of fairly recent origin. Till the
ending of the treaty between Qatar and Britain in 1971, the
Qatari economy was linked to the Sterling currency area.
For most of this period, Qatar did not have its own national
currency and remained dependent on foreign banks. The
first such bank was a branch of the Eastern Bank (presently
known as Standard Chartered), which opened in 1950. The
situation changed in 1965 when the first domestic bank,
Qatar National Bank, was established. Subsequently, in
March 1966, a currency agreement was signed between
Qatar and Dubai which established the Qatar and Dubai
Currency Board. A new currency, the Qatar-Dubai Riyal,
replaced the foreign currencies in circulation in the second
half of 1966. However, when Dubai merged with the United
Arab Emirates in May 1973, the government issued Law
No. 7 establishing the Qatar Monetary Agency (QMA) and
granting it the powers of a central bank. As a result, the
Qatari Riyal replaced the Qatar-Dubai Riyal as the national
currency.

 فقد.ًتعترب ال�صيا�صة النقدية يف قطر حديثة العهد ن�صبيا
كان القت�صاد القطري حتى انتهاء املعاهدة بني قطر وبريطانيا
⁄ و.م مرتبط ًا مبنطقة عملة اجلنيه الإ�صرتليني1971 عام
يكن لدولة قطر خالل هذه الفرتة عملة وطنية خا�صة بها
 ويعترب فرع بنك اإي�صرتن.وكانت تعتمد على البنوك الأجنبية
) (ال��ذي يعرف يف الوقت احلا�صرEastern Bank(
م1950 ببنك �صتاندرد اأند ت�صارترد) اأوّل بنك افتتح يف عام
م مع تاأ�صي�ص اأوّل بنك حملي1965 تغر عام
ّ ولكن هذا الو�صع
 ويف وقت لحق وحتديد ًا يف.عرف با�صم بنك قطر الوطني
 وقّعت قطر ودبي اتفاقيّة ّمت مبوجبها،م1966 �صهر مار�ص
اإن�صاء جمل�ص نقد قطر ودبي و ّمت ا�صتبدال العمالت الأجنبية
بالعملة اجلديدة التي عرفت با�صم ريال قطر ودبي يف الن�صف
 وعندما اأ�صبحت دبي ع�صو ًا يف ّاحتاد.م1966 الثاين من عام
 اأ�صدرت احلكومة،م1973 الإم��ارات العربيّة يف �صهر مايو
 القا�صي باإن�صاء موؤ�ص�صة النقد القطري ومنحها7 القانون رقم
 ّمت ا�صتبدال ريال، ونتيجة لذلك.�صالحيات امل�صرف املركزي
.قطر ودبي بالريال القطري ب�صفته العملة الوطنيّة

In April 1974, Decree No. 72 declared that the Qatari
Riyal (QR) would continue to be pegged to the US Dollar
(USD) in the same manner as the Qatar-Dubai Riyal.
In March 1975, the basis for the riyal peg was changed
from the USD to the Special Drawing Rights (SDR) of the
International Monetary Fund (IMF) at a rate of 4.7619 riyal
per SDR with a marginal variation of ±2.25%. The exchange
rate against the USD was determined on the basis of its
exchange value against the SDR as determined by the IMF.
The exchange rate of the Riyal against other currencies
was fixed according to their exchange rates against the
USD in international money markets. In the latter half
of 1975, the SDR depreciated against the USD, and the
marginal variation was increased to ±7.25%. The QMA
determined the daily value of the Riyal using the USD as
an intervention currency. In August 1993, the Qatar Central
Bank (QCB) was established replacing the erstwhile QMA.

 على ا�صتمرار72 ن�ص املر�صوم رقم
ّ ،م1974 يف اأبريل
ربط الريال القطري بالدولر الأمريكي بنف�ص طريقة ربط
 ّمت ربط،م1975  ويف �صهر مار�ص.ريال قطر ودبي بالدولر
الريال القطري بوحدات حقوق ال�صحب اخلا�صة ب�صندوق
 ريال لكل وحدة من وحدات حقوق4،7619 النقد الدويل ب�صعر
2،25 ± ال�صحب اخلا�صة مع ال�صماح بهام�ص تذبذب بن�صبة
 و ّمت حتديد �صعر �صرف الريال القطري مقابل ال��دولر.%
الأمريكي وفق ًا ل�صعر �صرف ال��دولر مقابل وح��دات حقوق
.ال�صحب اخلا�صة على النحو الذي يقرره �صندوق النقد الدويل
وحدّد �صعر �صرف الريال مقابل العمالت الرئي�صيّة الأخرى
وفق ًا ل�صعر �صرف ال��دولر مقابل تلك العمالت يف الأ�صواق
 انخف�صت،م1975  وخالل الن�صف الثاين من عام.العامليّة
قيمة حقوق ال�صحب اخلا�صة مقابل الدولر و ّمت زيادة هام�ص
 وتبنّت موؤ�ص�صة النقد.% 7،25 ± التذبذب امل�صموح به اإىل
القطري الدولر الأمريكي كعملة تدخّ ل لتثبيت القيمة اليومية
 ّمت اإن�صاء م�صرف قطر،م1993  ويف �صهر اأغ�صط�ص.للريال
.املركزي ليحل حمل موؤ�ص�صة النقد القطري
تبنى م�صرف قطر املركزي �صيا�صة نقدية حملية تقوم
على ال�صتمرار يف ربط �صعر �صرف الريال بالدولر والقيام يف

In its conduct of domestic monetary policy, while
continuing with the pegged exchange rate mechanism, the
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QCB used to directly set the interest rates on deposit and
those charged on loans and other forms of credit before
and until mid 1995. Subsequently, the QCB adopted a
policy that gradually freed interest rates in order to impart
flexibility in the functioning of the market and avoid the
negative consequences of sudden changes that could
adversely impact or cause distortions in the domestic
economy, especially the banking sector. In August 1995,
the QCB deregulated interest rates on bank credit thus
providing greater flexibility to banks in its balance sheet
management. Similarly, interest rates on time deposits of
maturities longer than 15 months were also freed in April
1998. Shortly afterwards, in January 1999, interest rates
paid on time deposits of maturities longer than 12 months
were fully deregulated. Finally, all interest rates were freed
at the beginning of 2000.

الوقت نف�صه وب�صكل مبا�صر بتحديد اأ�صعار الفائدة على الودائع
والقرو�ص وغرها من اأ�صكال الئتمان قبل وحتى منت�صف
 اعتمد م�صرف قطر املركزي �صيا�صة، وبعد ذلك.م1995 عام
تن�ص على حترير اأ�صعار الفائدة تدريجي ًا لإ�صفاء بع�ص املرونة
ّ
ة التيÄنّب الآثار ال�صلبية للتغيرات املفاجŒعلى اأداء ال�صوق و
كن اأن توؤثّر �صلب ًا اأو ت�صبب اختال ًل يف القت�صاد املحليÁ
 األغى،م1995  ويف �صهر اأغ�صط�ص.ول�صيّما يف القطاع امل�صريف
م�صرف قطر املركزي القيود املفرو�صة على �صعر الفائدة على
الئتمان امل�صريف ممّ ا يوفر قدر ًا اأكرب من املرونة للبنوك يف
 كما ّمت حترير اأ�صعار الفائدة على.اإدارة ميزانيّتها العموميّة
 �صهر ًا يف15 الودائع لأجل التي تزيد اآج��ال ا�صتحقاقها عن
 بعد ذلك بوقت ق�صر وحتديد ًا يف يناير.م1998 �صهر اأبريل
 ّمت اإلغاء القيود املفرو�صة على اأ�صعار الفائدة املدفوعة،م1999
.ً �صهرا12 على الودائع لأجل والتي تزيد اآجال ا�صتحقاقها عن
.م2000  مت حترير جميع اأ�صعار الفائدة يف بداية عام،ًواأخرا

The QCB adopts a flexible approach in framing the
stance of monetary policy by responding to policy changes
announced by major central banks and its consequent
impact on the evolving interest rate scenario in global
financial markets. In this regard, the QCB keeps its policy
rates broadly in alignment with the US Federal Funds Rate
with a steady interest rate differential, which is crucial for
continuation of the fixed peg to the USD. Thus, the QCB
lowered its QCB deposit rate gradually with the decline
in the targeted Fed Funds Rate during 2007 and 2008
although it did not change the policy rates on all occasions
in response to Fed changes. On the other hand, internal
flexibility of monetary policy required the QCB to widen
the margin between its deposit and lending rates in 2007
in order to facilitate the growth of domestic credit for
supporting economic activity.

يعتمد م�صرف قطر املركزي نهج ًا مرن ًا يف �صياغة مواقفه
اخلا�صة بال�صيا�صة النقدية من خالل ال�صتجابة للتغيرات يف
ال�صيا�صات العامة التي تعلنها امل�صارف املركزية الرئي�صية وما
يرتتب على ذلك من اأثر على تطوّر �صعر الفائدة يف الأ�صواق
بقي م�صرف قطر املركزيo ي، ويف هذا الإطار.املالية العاملية
اأ�صعار الفائدة ب�صكل يتالءم اإىل حد كبر مع �صعر الفائدة على
اأر�صدة البنوك لدى الحتياطي الفدرايل الأمركي مع تثبيت
 الأمر الذي يعترب حا�صم ًا ل�صتمرار،الفارق يف اأ�صعار الفائدة
 خفّ�ص امل�صرف �صعر الفائدة، وبالتايل.ثبات الربط بالدولر
على عمليات الإيداع تدريجي ًا مع انخفا�ص ال�صعر امل�صتهدف
م على2008م و2007 لالحتياطي الفيدرايل خ��الل عامي
يغر اأ�صعار الفائدة يف املرات التي قام فيها
ّ ⁄ الرغم من اأنه
، من ناحية اأخرى.الحتياطي الفيدرايل بتعديل �صعر الفائدة
فر�صت امل��رون��ة الداخلية لل�صيا�صة النقدية على م�صرف
قطر املركزي تو�صيع الهام�ص بني �صعر الفائدة على عمليات
م من اأجل ت�صهيل منو2007 الإيداع وعمليات الإقرا�ص يف عام
.الئتمان املحلي لدعم الن�صاط القت�صادي
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From its inception in 1993, the QCB has inherited
the QMA’s strategy of targeting the exchange rate as
a nominal anchor for its monetary policy. The formal
framework for the exchange-rate policy is a fixed parity
between the QR and the USD pegged at QR 3.64 per USD.
The peg has always been highly credible. The targeted peg
was officially authorized by Amiri Decree No. 34 of 2001
issued in July, substituting the de jure exchange rate policy
of pegging to the SDR that was in effect since 1975.

م1993 اتّبع م�صرف قطر املركزي منذ تاأ�صي�صه ع��ام
اإ�صرتاتيجية موؤ�ص�صة النقد القطري يف اعتبار �صعر ال�صرف
 ّل الإطار الر�صمي ل�صيا�صةX و.اأداة تثبيت لل�صيا�صة النقدية
�صعر ال�صرف قائم ًا على اأ�صا�ص تثبيت �صعر �صرف الريال
 ريال3،64 القطري مقابل ال��دولر الأم��رك��ي عند م�صتوى
 وكان التم�صّ ك بالربط دائم ًا ذا م�صداقيّة.قطري لكل دولر
 وقد ّمت اعتماد هذا الربط ر�صم ّي ًا مبوجب املر�صوم.عالية
م ليح ّل بذلك2001  الذي �صدر يف �صهر يوليو34 الأمري رقم
حمل �صيا�صة الربط الر�صمي بوحدات حقوق ال�صحب اخلا�صة
.م1975 املطبّقة منذ عام

Till date, the QCB has continued implementing its
exchange rate policy of hard pegging. Commercial banks
domestically trade the USD on the basis of a price
determined by QCB. Nonetheless, commercial banks add a
small margin of 0.24% to the QCB fixed price when dealing
with the public. Otherwise, commercial banks trade other
currencies based on QCB determined exchange rate of QR
against the USD and market determined exchange rate
of a given currency against the USD. Consequently, QCB
monetary policy is drawn and implemented to manage the
short-term interbank interest rates with a view to sustain
the fixed parity between the QR and the USD.

ا�صتم ّر م�صرف قطر املركزي منذ ذلك التاريخ وحتّى
.الآن يف تنفيذ �صيا�صته اخلا�صة بربط �صعر ال�صرف الثابت
وتتعامل البنوك التجارية املحلية مع اجلمهور ب�صعر ال�صرف
الذي حدّده امل�صرف للريال مقابل الدولر مع اإ�صافة هام�ص
 وتتعامل البنوك التجارية بالعمالت%0،24 �صغر يف حدود
الأخرى باأ�صعار ال�صرف التي تتحدّد وفق ًا ل�صعر �صرف الريال
مقابل ال��دولر واأ�صعار تلك العمالت مقابل ال��دولر كما يف
 يتمّ ر�صم وتنفيذ ال�صيا�صة، وبناء على ذلك.الأ�صواق العامليّة
النقديّة اخلا�صة مب�صرف قطر امل��رك��زي لإدارة معدلت
الفائدة الق�صرة الأجل بني البنوك بهدف املحافظة على �صعر
.ال�صرف الثابت بني الريال القطري والدولر الأمركي

As in all fixed exchange rate regimes, the de facto priority
objective of QCB monetary policy is to keep the QR stable
against the USD. In this regard, the QR/USD interest rate
differential is a key policy indicator. Given the fixed parity
between the Qatari Riyal and the USD, the QCB’s interest
rate policies have to be in sync and subsumed within the
fixed exchange rate policy. As such, QCB overnight interest
rates are closely related to the Fed Funds Rate in the US
with a positive interest rate differential.

ياأتي احلفا® على ا�صتقرار �صعر �صرف الريال القطري مقابل
 كما هو احلال يف جميع اأنظمة �صعر ال�صرف،الدولر الأمركي
 على راأ�ص اأولويات اأهداف ال�صيا�صة النقدية مل�صرف،الثابت
 يع ّد الهام�ص بني �صعر الفائدة، ويف هذا ال�صدد.قطر املركزي
على الريال القطري و�صعر الفائدة على ال��دولر الأمركي
 ونظر ًا ل�صعر التعادل.موؤ�صر ًا رئي�صي ًا من موؤ�صرات ال�صيا�صة
يتعني اأن تكون �صيا�صات م�صرف
ّ ،الثابت بني الريال والدولر
قطر املركزي ب�صاأن اأ�صعار الفائدة متزامنة واأن تندرج يف اإطار
 ترتبط معدّلت الفائدة، لذا.�صيا�صة �صعر ال�صرف الثابت
لليلة الواحدة واخلا�صة مب�صرف قطر املركزي ارتباط ًا وثيق ًا
ب�صعر فائدة الحتياطي الفدرايل يف الوليات املتحدة مع فارق
.اإيجابي ل�صعر الفائدة
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Policy Framework

QCB policy rates represent the most effective and
influential instrument of monetary policy. The interest
rate framework of the QCB encompasses three policy
rates, viz., QCB Deposit Rate (QCBDR), QCB Lending Rate
(QCBLR), and QCB Repurchase Rate (QCB Repo or QCBRR).
QCBDR and QCBLR are the interest rates announced
by the QCB on overnight deposit and loan transactions,
respectively, between the QCB and local banks through
the Qatar Money Market Rate (QMR) Standing Facility. The
QCBLR is the key rate used by the QCB to convey signals
to the market revealing adjustments in its monetary policy
stance. The QCB also prescribes a reserve requirement,
which was traditionally more of a prudential measure
rather than an active monetary instrument. Similarly, some
other instruments available to the QCB are issuance of
Certificates of Deposit and Repo operations.

تطورات السياسة النقدية
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متثّل اأ�صعار الفائدة اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي الأداة
 وي�صمل.الأك��ث فعالي ًة وتاأثر ًا من اأدوات ال�صيا�صة النقدية
نظام �صعر الفائدة اخلا�ص بامل�صرف ثالثة معدّلت وهي �صعر
( و�صعر فائدة امل�صرفQCBDR) فائدة امل�صرف على الودائع
( و�صعر ف��ائ��دة امل�صرف على عملياتQCBLR) ل�الإق��را���ص
QCBDR  وت�صكل.)QCBRR اتفاقيات اإعادة ال�صراء (الريبو اأو
 اأ�صعار الفائدة املعلنة من قبل م�صرف قطر املركزيQCBLR و
على عمليات الإي��داع والق��رتا���ص لليلة واح��دة بني م�صرف
قطر املركزي والبنوك املحلية من خالل اآلية ال�صوق النقدي
 في�صكّل ن�صبة الفائدة الرئي�صيةQCBLR  اأ ّم��ا �صعر.(QMR)
التي ي�صتخدمها امل�صرف لإر�صال بع�ص الإ�صارات اإىل ال�صوق
تن�ص
ّ  كما.كا�صف ًا عن بع�ص التعديالت يف ال�صيا�صة النقدية
�صيا�صة م�صرف قطر املركزي على الحتياطي الإلزامي الذي
ي�صكّل عادة اأحد تدابر احليطة املاليّة اأكث مما ي�صكّل اأداة
 كما هناك اأي�ص ًا بع�ص الأدوات.من اأدوات ال�صيا�صة النقدية
الأخ��رى املتاحة مل�صرف قطر امل��رك��زي كاإ�صدار �صهادات
.الإيداع وعمليات الريبو

The current QCB interest rates framework focuses
on the average overnight interbank rate (AOIR). The QCB
overnight lending rate replaced the repo rate in 2002
as the main indicator of QCB’s monetary policy stance.
The liquidity concept key to QCB monetary policy is the
commercial banks’ current-deposits account at the QCB,
since these funds can be immediately used as means of
payment at the banks’ initiatives. Therefore, the aggregate
current-deposits account is referred to as “primary
liquidity” or “QR liquidity.” Policy decisions are announced
to local banks operating in Qatar, which are licensed and
supervised by the QCB, electronically and to non-bank
public via local media.

يركّز النظام احلايل ملعدّلت الفائدة اخلا�صة مب�صرف
.قطر املركزي على متو�صّ ط معدّل الفائدة اليومي بني البنوك
 يف عامzوقد ح ّل الإقرا�ص الق�صر الأجل حمل {�صعر الريبو
.م باعتباره املوؤ�صر الرئي�صي ملوقف ال�صيا�صة النقدية2002
ومتثل احل�صابات اجل��اري��ة للبنوك التجارية ل��دى م�صرف
قطر املركزي املفهوم الأ�صا�ص لل�صيولة يف ما يتّ�صل بال�صيا�صة
كن ا�صتخدامها يفÁ  حيث اأن هذه الودائع،النقدية للم�صرف
 وبنا ًء على ذلك يطلق.اأي وقت كو�صائل للدفع مببادرة منها
على هذه الودائع ا�صم ”ال�صيولة الأولية“ اأو ”�صيولة الريال
 البنوك املحليّة العاملة يف دولة قطرÆ ويتم اإب��ال.“القطري
واملرخّ �صة من قبل م�صرف قطر املركزي بالقرارات اخلا�صة
 اجلمهور (القطاعÆبال�صيا�صة النقديّة اإلكرتوني ًا بينما يتمّ اإبال
.غر امل�صريف) من خالل و�صائل الإعالم املحلية

The framework of QCB rates operates solely through
the QMR mechanism. Effectively, the QMR mechanism
equilibrates the supply of and demand for excess reserves
in the banking system. QMR is briefly a two pronged nonstandard facility, open for all banks operating in Qatar

يعمل نظام معدلت امل�صرف فقط من خالل اآلية ال�صوق
 وتوازن هذه الآليّة فعلي ًا بني العر�ص والطلب على.QMR النقدي
QMR  وتعترب اآلية.الحتياطيات الفائ�صة يف النظام امل�صريف
 وهي متوفّرة جلميع،باخت�صار اآلية غر منطيّة ت�صمّ �صقّني
البنوك العاملة يف قطر مبوجب ترخي�ص �صادر عن م�صرف
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under a license issued by the QCB and supervised by it.
Accordingly, these banks have access to QMR deposit
and lending facilities. All QMR deposits and lending
transactions are implemented electronically.

 يحق لهذه، وبالتايل.قطر املركزي وخا�صع لإ�صراف امل�صرف
البنوك ا�صتخدام ت�صهيالت الودائع والقرو�ص اخلا�صة باآلية
 ويتم تنفيذ جميع معامالت الودائع والقرو�ص اخلا�صة.QMR
.ًبهذه الآلية اإلكرتونيا

Besides setting the interest rates (QCBDR and QCBLR),
the QCB also sets ceilings on loan transactions for individual
banks utilising the QMR facility. Effective December 2008,
the ceiling on QMR deposits has been removed. Unlike the
QMR, the maturity of the Repo transactions is limited to two
weeks or one month. The QCB sets the rate and duration of
the repurchase agreements while the size and time of the
repurchase transactions are initiated by commercial banks.
The Repo transactions take place between the QCB and
any licensed bank, if and only if the licensed bank owns
sufficient domestic government securities acceptable as
collaterals for this purpose.

،)QCBLR وQCBDR( بالإ�صافة اإىل حتديد اأ�صعار الفائدة
يقوم م�صرف قطر املركزي كذلك بتحديد �صقف لالقرتا�ص
 وقد ّمت اإزالة �صقف.QMR من قبل البنوك التي ت�صتخدم اآليّة
 وخالف ًا لآلية.م2008  اعتبار ًا من �صهر دي�صمربQMR ودائع
 تقت�صر فرتة ا�صتحقاق معامالت الريبو على اأ�صبوعني،QMR
 وي�ح�دّد م�صرف قطر امل��رك��زي �صعر ومدة.اأو �صهر واح��د
اتفاقيات اإع��ادة ال�صراء بينما حتدد البنوك التجارية حجم
ري معامالت الريبو بني م�صرفŒ و.ووقت هذه العمليات
لكÁ قطر املركزي واأي م�صرف مرخ�ص من قبله �صرط اأن
البنك املرخ�ص ما يكفي من الأوراق املالية احلكومية املحلية
.واملقبولة ك�صمانات لهذا الغر�ص

Instruments of Monetary Policy

áّيó النقá ال�سيا�سäواOاأ
ي�صتخدم م�صرف قطر املركزي العديد من اأدوات ال�صيا�صة
 وذلك على،النقدية يف ن�صاطه املتعلق باإدارة النقود يف البالد
.النحو التايل

In terms of monetary policy instruments, the QCB
deploys several tools for monetary management as
discussed below.
Reserve Requirements

Compulsory reserves equivalent to a certain
percentage of the average total deposits (inclusive of both
local and foreign currency) are held by banks with the QCB
in Qatari Riyals. The ratio is calculated based on average
daily total deposits during the period from the sixteenth
day of each month to the twelfth day of the following
month. The amount of required reserves approved by the
QCB for maintenance comes into effect from the fifteenth
day of each month to the fourteenth day of the following
month. Reserves are unremunerated and do not earn any
interest although there is a penalty for shortfall in reserve
maintenance. Currently, the required reserve ratio is at
4.75% which has remained unchanged since April 15, 2008.
Although reserve requirements are usually considered
as mainly an instrument of prudential regulation, it was
effectively increased in phases in 2007 and 2008 as an
instrument of absorbing excess liquidity and moderating
credit expansion.
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تلتزم البنوك بالحتفا® مبقادير من الحتياطي الإلزامي
لدى امل�صرف ت�صاوي ن�صبة معينة من متو�صط اإجمايل الودائع
)لديها (مبا يف ذلك الودائع بالعملة املحلية والعمالت الأجنبية
 وحت�صب الن�صبة على اأ�صا�ص متو�صط اإجمايل.بالريال القطري
� من كل �صهر وحتى اليوم ال16 �الودائع اليومي من اليوم ال
 وي�صري مبل≠ الحتياطي املعتمد. من ال�صهر ال��ذي يليه12
من قبل امل�صرف بداية من اليوم اخلام�ص ع�صر من كل �صهر
 ول يدفع فائدة.وحتى اليوم الرابع ع�صر من ال�صهر الذي يليه
او عائد على ر�صيد الحتياطي على الرغم من فر�ص غرامة
 تبل≠ ن�صبة.معني يف ر�صيد اأي بنك
ّ مالية يف حال حدوث نق�ص
 تتغر منذ⁄  وهي ن�صبة% 4،75 الحتياطي الإلزامي حال ّي ًا
 وعلى الرغم من اأنّ متطلبات الحتياطي.م2008  اأبريل15
 اإل اأنها،الإلزامي تعترب عادة اإح��دى قواعد احليطة املاليّة
م وذلك لمت�صا�ص2008م و2007 زادت على مرحلتني عام
.فائ�ص ال�صيولة والتخفيف من التو�صع يف الئتمان
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Certiﬁcates of Deposit

These certificates are issued by the QCB to confirm
that a sum of money has been deposited by a certain
bank for a limited term and at a fixed or variable interest
rate. The certificate holder receives the principal amount
plus accrued interest on maturity. In order to absorb
excess liquidity from the banking system, the QCB has
progressively increased the maturity profile of CDs which
now ranges from 14 days (introduced in August 2010) to
273 days. (See Chapter 3).

QCB Policy Rates

The QCBLR is the key rate that the QCB uses to
convey signals to the market on the stance of monetary
policy. While reductions signal easing, rate hikes indicate
tightening of policy. At present, the QCBLR is placed at
5.50%. It plays a key role in guiding the AOIR and helps
regulate the overall level of interest rates in the economy.
Since May 20087, the QCBDR had remained unchanged at
2.00%.

Qatar Money Market Rate (QMR)

تطورات السياسة النقدية
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هي ال�صهادات التي ي�صدرها م�صرف قطر املركزي لتاأكيد
معني لأجل
ّ اأن مبال≠ من املال قد اأودع��ت لديه من قبل بنك
حمدود وب�صعر فائدة ثابت اأو متغر وي�صتلم حامل ال�صهادة يف
تاريخ ا�صتحقاقها املبل≠ الأ�صلي املودع بالإ�صافة اإىل الفوائد
،ً وقد زاد م�صرف قطر املركزي تدريج ّيا.امل�صتحقة املرتاكمة
 مدّة،من اأجل امت�صا�ص ال�صيولة الزائدة من النظام امل�صريف
اجلدول الزمني اخلا�ص ب�صداد �صهادات الإيداع والتي باتت
273 ) اإىل2010  يوم ًا (بد ًء يف اأغ�صط�ص14 ترتاوح حالي ًا من
.)3 يوم ًا (اأنظر الف�صل
±ôسü �ملô�سع

يعترب �صعر امل�صرف لالإقرا�ص املعدل الرئي�ص الذي ي�صتخدمه
امل�صرف كموؤ�صر اأ�صا�صي لإر�صال اإ��ص��ارات اإىل ال�صوق عن
 ففي حني ت�صر التخفي�صات.طبيعة اأو توجه �صيا�صته النقدية
 فاإن الزيادة ت�صر اإىل،اإىل توجه تو�صّ عي يف ال�صيا�صة النقدية
 علم ًا باأنّ �صعر امل�صرف لالإقرا�ص،ت�صدد يف هذه ال�صيا�صة
 وعلى ذلك يلعب هذا املعدل دور ًا رئي�صي ًا.% 5،50 يبل≠ حالي ًا
 وي�صاعد على،يف توجيه معدل الفائدة اليومي بني البنوك
 ّل �صعرX  وقد.تنظيم امل�صتوى العام لأ�صعار فائدة ال�صوق
 عند7م2008 امل�صرف ل�الإي��داع دون تغير منذ �صهر مايو
.%2،00 م�صتوى
…ô£≤d� …≤دæd� ¥سوùd� á«d�آ

The QMR is a monetary instrument through which local
banks are allowed to deposit with; and borrow from the
QCB; overnight funds with pre-specified interest rates.
While there is an individual bank-by-bank ceiling on the
total amount of borrowing from the QCB, there is no limit
on the amount of funds that can be deposited by banks
with the QCB. QMR transactions are fully automated and
are executed through the SWIFT message system whereby
loan and deposit transactions are automatically cleared at
the end of each day.

تعترب اآلية ال�صوق النقدي اإحدى الأدوات النقديّة التي تتمكّن
من خاللها البنوك املحلية من الإي��داع ل��دى م�صرف قطر
املركزي اأو القرتا�ص منه لليلة واحدة مبعدّلت فائدة حمدّدة
≠ وبينما يحدّد امل�صرف لكل بنك �صقف ًا على املبل.ًم�صبقا
كنÁ  فاإنّه ل ي�صع حد ًا معين ًا لالأموال التي،الإجمايل للقرو�ص
 وتتمّ عمليات ال�صوق النقدي.اأن تودعها البنوك يف امل�صرف
ب�صكل اآيل ويتمّ تنفيذ هذه العمليات من خالل نظام ر�صائل
ال�صويفت حيث يتمّ تنفيذ عمليات التقا�ص للقرو�ص والودائع
.اأوتوماتيك ّي ًا يف نهاية كل يوم

Public Debit Repurchasing Operations Repo
Repurchase agreements’ operations comprise
purchases of assets by the QCB under a contract providing
for their resale at a specified price on a given future date
(limited to two weeks or one month), and are used to supply
reserves. Repos are conducted in domestic government
securities, i.e., loans backed by domestic assets. Although

Ωعاd� نjدd� ¥�QhC� A�ôسT IعادE� ä«اbاØJ�

7 On August 11, 2010, the QCBDR was reduced to 1.5% from 2%.
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متثّل عمليات اإعادة ال�صراء من قبل م�صرف قطر املركزي
�صراء امل�صرف لأ�صول ماليّة من البنوك التجارية مبوجب عقد
اأو اتفاقية �صريطة اإع��ادة �صراء البنوك لهذه الأ�صول ب�صعر
 وت�صتخدم.)وتاريخ (حمددين م�صبق ًا بفرتة اأ�صبوعني اأو �صهر
.هذه الأداة بهدف �صخ ال�صيولة يف اجلهاز امل�صريف
.%1^5  اإىل%2  ّمت خف�ص �صعر فائدة امل�صرف على الودائع من،م2010  يف �صهر اأغ�صط�ص-7
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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QCB sets the rate and duration for repurchase agreements
(a characteristic of money market instruments), the QCB
Repo Rate (QCBRR), which is presently 5.55%, is known
in advance and the size and timing of the repurchase
transactions are initiated by commercial banks. Repurchase
agreements provide commercial banks with long-term
funds at higher interest rates. As such, QCBRR is a marginal
rate that helps to guide the longer-term interbank money
market rates.

In addition, the QCB also prescribes different prudential
ratios which also serve the purpose of acting as indirect
monetary policy instruments in regulating overall liquidity.
Prudential ratios such as the loans to deposit ratio and
the liquidity ratio are mainly used to penalise excessive
lending. Since credit creation is the genesis of the money
creation process, stipulation of a ceiling on these ratios
indirectly contribute towards management of overall
domestic liquidity by restricting the flow of credit in the
banking system. The liquidity ratio is presently specified
by the QCB at 100%, while the loans to deposit ratio is at
90%.

Monetary Transmission Mechanism
The efficient conduct of monetary policy is contingent
upon its ability to have a systematic influence in determining
the scale and scope of economy activity. The monetary
transmission mechanism is the process by which monetary
policy decisions influence actual economic outcomes such
as output, employment and inflation (Box 2-1). Broadly,
the vehicles of monetary transmission can be classified
into financial market prices (e.g., interest rates, exchange
rates, yields, asset prices, equity prices) or financial market
quantities (money supply, credit aggregates, supply of
government bonds and foreign denominated assets). While
these channels are not mutually exclusive, the relative
importance of each channel may differ from one economy
to another depending on several factors including the
underlying structural characteristics, state of development
of financial markets, the instruments available to monetary
policy, the fiscal stance and the degree of openness of the
economy.
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وعادة ما تتمّ عمليات اإعادة ال�صراء با�صتخدام الأوراق املالية
احلكومية املحلية كالقرو�ص املكفولة اأو امل�صمونة ب�صمانة
 وعلى الرغم من اأن م�صرف قطر املركزي هو.اأ�صول حملية
الذي يحدّد �صعر فائدة اإع��ادة ال�صراء واأج��ل اتفاقية اإعادة
ال�صراء (وهذه خا�صيّة اأ�صا�صية من خ�صائ�ص اأدوات ال�صوق
% 5،55  اإل اأنّ �صعر اإعادة ال�صراء الذي يبل≠ حالي ًا،)النقدي
 لذلك ‚د اأنّ حجم العملية وتوقيتها،معروف م�صبق ًا للبنوك
 وت�صكّل اتفاقيات اإع��ادة ال�صراء.يتم مب�ب��ادرة من البنوك
للبنوك التجارية و�صيلة للح�صول على م�صادر اأموال طويلة
 فاإنّ �صعر فائدة امل�صرف، وبهذا.الأجل وباأ�صعار فائدة اأعلى
على عمليات اتفاقيات اإعادة ال�صراء هو �صعر مرجعي ي�صاعد
اه اأ�صعار فائدة القرتا�ص بني البنوكŒعلى توجيه اأو حتديد ا
.لآجال اأطول من ليلة واحدة
 يحدّد م�صرف قطر املركزي ن�صب ًا،بالإ�صافة اإىل ذلك
خمتلفة تخت�ص باحليطة املاليّة وت�صتخدم ك�اأداة من اأدوات
.ال�صيا�صة النقدية غر املبا�صرة لتنظيم ال�صيولة الإجماليّة
وت�صتخدم ن�صب احليطة كن�صبة القرو�ص اإىل الودائع ون�صبة
ّ ومب��ا اأن.ال�صيولة اأ�صا�ص ًا للح ّد من الإف ��راط يف الإق��را���ص
 ي�صاهم حتديد،الئتمان هو اأ�صل عملية ا�صتحداث النقود
�صقف لهذه الن�صب ب�صكل غر مبا�صر يف اإدارة ال�صيولة املحلية
الإجمالية م��ن خ��الل احل��د م��ن تدفق الئ�ت�م��ان يف النظام
 بينما% 100 � ويحدّد امل�صرف حالي ًا ن�صبة ال�صيولة ب.امل�صريف
.%90 تبل≠ ن�صبة القرو�ص اإىل الودائع
áّيó النقáار ال�سيا�سKBقل اf áليBا
تتوقّف الإدارة الفعالة لل�صيا�صة النقدية على قدرتها يف
 وتعترب.التاأثر على حتديد حجم الن�صاط القت�صادي ونطاقه
اآلية نقل اآثار ال�صيا�صة النقديّة العملية التي توؤثّر من خاللها
 القت�صادية مثل الناجتèقرارات ال�صيا�صة النقدية على النتائ
كن ب�صكل عام ت�صنيفÁ و.)1-2 والعمالة والت�صخم (الإطار
العوامل املوؤثرة يف هذه الآلية بح�صب اأ�صعار ال�صوق املالية (مثل
، اأ�صعار الأ�صول، العوائد، اأ�صعار ال�صرف،اأ�صعار الفائدة
،واأ�صعار الأ�صهم) اأو كميات ال�صوق املالية (عر�ص النقد
واإجمايل الئتمان وعر�ص ال�صندات احلكومية والأ�صول ذات
 ويف حني اأن هذه القنوات لي�صت ح�صرية.)القيمة الأجنبية
 فقد تختلف الأهمية الن�صبية لكل قناة من،ب�صكل متبادل
اقت�صاد اإىل اآخر تبع ًا لعوامل عدة مبا يف ذلك اخل�صائ�ص
الهيكلية وو�صع النمو يف الأ��ص��واق املالية والأدوات املتاحة
.لل�صيا�صة النقدية واملوقف املايل ودرجة انفتاح القت�صاد
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Box 2-1
Monetary Transmission Mechanism
Traditionally, four key channels of monetary policy
transmission are identified, viz., interest rate, credit
aggregates, asset prices and exchange rate channels.
In advanced economies, interest rate emerges as the
dominant channel of monetary policy transmission. An
expansionary monetary policy (M ↑) is expected to lead
to a lowering of the cost of loanable funds (r), which, in
turn, raises investment (I) and consumption (C) demand
that eventually gets reflected in aggregate output (Y)
and prices. Second, monetary policy also operates on
aggregate demand through changes in the availability of
loanable funds (L), i.e., the credit channel. Third, changes
in interest rates by the monetary authorities also induce
movements in asset prices (Ps) to generate wealth
effects (W), commonly known as the asset price channel.
Fourth, higher interest rates can induce an appreciation
of the domestic currency (E) leading to a reduction in net
exports (Xn) and, hence, in aggregate demand and output
which is coined the exchange rate channel. A schematic
presentation of the four traditional channels is illustrated
below,
Interest rate channel:
Credit channel:
Asset Prices channel:
Exchange rate channel:

M ↑ ⇒ r ↓ ⇒ I,C ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ r ↓ ⇒ I,C ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ L ↑ ⇒ I, C ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ L ↑ ⇒ I, C ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ Ps ↑ ⇒ W ↑ ⇒ C ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ Ps − ⇒ W ↑ ⇒ C ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ r ↓ ⇒ E ↑ ⇒ Xn ↑ ⇒ Y ↑

M ↑ ⇒ r ↓ ⇒ E ↑ ⇒ Xn ↑ ⇒ Y ↑

In the recent period, a fifth channel - expectations - has
assumed prominence in the conduct of forward-looking
monetary policy in view of its influence on the traditional
four channels. In a generalized context, the expectations
channel of monetary policy postulates that the beliefs of
economic agents about future shocks to the economy as
also the central bank’s reactions can affect the variables
that are determined in a forward-looking manner. Thus,
any announcement of future central bank policy influences
expectations in financial markets and leads to changes in
output and inflation.
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يتمّ تقليدي ًا حتديد اأربع قنوات رئي�صية يف ما يتعلّق باآلية
نقل اآثار ال�صيا�صة النقدية وهي �صعر الفائدة واإجمايل الئتمان
 ويعترب �صعر الفائدة.واأ�صعار الأ�صول وقنوات اأ�صعار ال�صرف
 ومن.يف القت�صادات املتقدمة القناة الأه��مّ يف هذه الآلية
( اإىل خف�صM ↑) املتوقّع اأن توؤدي ال�صيا�صة النقدية التو�صعية
 الأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل،(r) تكلفة الأموال املتاحة لالإقرا�ص
( مما ينعك�صC) ( والطلب على ال�صتهالكI) زيادة ال�صتثمار
 توؤثّر،ً ثانيا.( والأ�صعارY) يف نهاية املطاف على اإجمايل الناجت
ال�صيا�صة النقدية اأي�ص ًا على الطلب الكلي من خالل التغيرات
،ً ثالثا.( اأي قناة الئتمانL) يف توافر الأموال املتاحة لالإقرا�ص
يوؤدي التغير يف اأ�صعار الفائدة من جانب ال�صلطات النقدية
( لتوليد اآثار الثوةPs) اإىل بع�ص التحركات يف اأ�صعار الأ�صول
 قد،ً رابعا.( والتي تعرف عادة با�صم قناة اأ�صعار الأ�صولW)
(E) يوؤدي ارتفاع اأ�صعار الفائدة اإىل ارتفاع قيمة العملة املحلية
 وبالتايل اإىل،(Xn) مما يوؤدي اإىل انخفا�ص �صايف ال�صادرات
.انخفا�ص الطلب الكلي والناجت الذي ي�صكّل قناة �صعر ال�صرف
:ويو�صح الر�صم اأدناه القنوات التقليدية الأربعة
ّ
:قناة �صعر الفائدة
:قناة الئتمان
قناة اأ�صعار الأ�صول
قناة اأ�صعار ال�صرف

وق��د اكت�صبت يف ال�ف��رتة الأخ ��رة قناة خام�صة – وهي
 اأهمية كبرة يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية- قناة التوقعات
 وتفرت�ص.يف �صوء تاأثرها على القنوات الأربعة التقليدية
قناة التوقعات اخلا�صة بال�صيا�صة النقدية يف �صياق عام
اأنّ معتقدات العوامل القت�صادية يف ما يتعلّق بال�صدمات
 بالإ�صافة اإىل،امل�صتقبلية التي يواجهها القطاع القت�صادي
كن اأن توؤثّر على املتغراتÁ ،ردود فعل امل�صرف املركزي
 فاإن اأي اإعالن عن، وبالتايل.التي حتدّد بطريقة ا�صت�صرافية
�صيا�صة امل�صرف املركزي يف امل�صتقبل يوؤثّر على التوقعات يف
.الأ�صواق املالية ويوؤدي اإىل تغيرات يف الناجت والت�صخم
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In light of the current structural characteristics of
the Qatari economy, the dominant channel of monetary
policy transmission is the credit-bank lending channel,
both due to the dominance of banks as principal financial
intermediaries as well as the nascent stage of development
of various financial market segments. The interest rate
channel may not be very effective in an environment where
economic agents’ decisions are not sensitive to changes
in the interest rate in any significant manner. Corporatesector investment and spending decisions (investment and
consumption) in Qatar depend to a large extent on actual
and projected government spending, limiting the role of
financial markets and interest rates. Thus, fiscal policy has
a bigger role in smoothing the effect of shocks on domestic
activity. In addition, the exchange rate–current account
channel is weak because of the inelastic nature of exports
and imports. Although the economy remains vulnerable to
external shocks on account of the pegged exchange rate
regime, imported inflation is limited by low pass-through
effects and administrative price controls. Thus, despite
a significant depreciation of the US dollar against other
major currencies in 2009, it did not have any inflationary
impact on the economy. However, the dynamics of the
housing market, in terms of rental income and house prices,
enter monetary transmission primarily through the wealth
channel resulting in changes in consumption spending of
households.

يف � �ص��وء اخل���ص��ائ����ص الهيكلية ال��راه �ن��ة لالقت�صاد
 تعترب القناة املهيمنة على اآلية نقل اآث��ار ال�صيا�صة،القطري
النقديّة قناة الإقرا�ص من قبل البنوك التجارية نظر ًا لهيمنة
البنوك كو�صطاء ماليني رئي�صيني واملرحلة احلديثة لتطور
 ويجوز األ تظهر قناة �صعر.اأق�صام خمتلفة من الأ�صواق املالية
ة ل تتاأثّر فيها القرارات اخلا�صةÄالفائدة فعالية كبرة يف بي
.بالعوامل القت�صادية بالتغرات يف اأ�صعار الفائدة ب�صكل كبر
وتعتمد قرارات الإنفاق وال�صتثمار اخلا�ص بقطاع ال�صركات
(ال�صتثمار وال�صتهالك) يف قطر اإىل حد كبر على الإنفاق
احلكومي الفعلي واملتوقّع مما يح ّد من دور الأ�صواق املالية
 تلعب ال�صيا�صة املالية دور ًا اأكرب يف، وهكذا.واأ�صعار الفائدة
 بالإ�صافة اإىل.تخفيف تاأثر ال�صدمات على الن�صاط املحلي
 امليزان التجاري �صعيفة- تعترب قناة �صعر ال�صرف،ذل��ك
.ب�صبب طبيعة ال�صادرات وال��واردات التي ل تت�صم باملرونة
وعلى الرغم من اأن القت�صاد ل ي��زال عر�صة لل�صدمات
 يبقى الت�صخم،اخلارجية ب�صبب نظام ربط �صعر ال�صرف
امل�صتورد حم��دود ًا ب�صبب انخفا�ص التاأثرات غر املبا�صرة
 وعلى الرغم من النخفا�ص.والرقابة الإداري��ة على الأ�صعار
امللحو® يف قيمة ال��دولر مقابل العمالت الرئي�صية الأخرى
 يكن لهذا النخفا�ص اأي تاأثر ت�صخمي⁄ ،م2009 يف عام
 فاإن ديناميات �صوق الإ�صكان من، ومع ذلك.على القت�صاد
حيث دخل الإيجارات واأ�صعار املنازل تدخل �صمن اآلية نقل اآثار
ال�صيا�صة النقدية يف املقام الأول من خالل قناة الثوة مما
التغرات يف الإنفاق على ال�صتهالك
ّ يوؤدي اإىل ح�صول بع�ص
.اخلا�ص بالأ�صر املعي�صية

Summing up, further developments in financial
markets, both in terms of new segments and instruments,
would improve the transmission mechanism in the
economy by intensifying the interest rate and asset price
channels. Moreover, as markets become more mature and
transparent, the expectation channel is likely to play a
greater role in transmitting monetary policy signals to the
real economy.

 �صوف توؤدي التطورات يف الأ�صواق املالية �صواء،باخت�صار
من حيث القطاعات اأو الأدوات اجلديدة اإىل حت�صني اآلية نقل
الآث��ار يف القت�صاد عن طريق تكثيف قنوات �صعر الفائدة
è مع ازدي��اد درجة الن�ص، عالوة على ذلك.واأ�صعار الأ�صول
 من املرجّ ح اأن تلعب قناة التوقّعات،وال�صفافية يف الأ�صواق
دور ًا اأكرب يف اإر�صال الإ�صارات اخلا�صة بال�صيا�صة النقدية يف
.القت�صاد احلقيقي
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During 2009, growth in reserve money was negative
till May but thereafter turned positive and accelerated to
94.3% at the end of the year, which was sharply in contrast
to the decline of 22.9% recorded in 2008 (Table 2-1). Among
the components of reserve money, while currency issued
recorded lower growth, total reserves increased during the
year in contrast to a sharp decline in 2008. The increase
in total reserves was attributed to the lower drawdown
of excess reserves during 2009 vis-à-vis 2008. Excess
reserves, as a proportion of required reserves, declined to
4.6% at the end of 2009 from 9.0% at the end of 2008. The
reduction in excess reserve holding by banks during 2009
was indicative of the stability of the Qatari Riyal vis-à-vis
the USD as anticipation of a possible currency revaluation
often prompts banks to hold large excess reserves.
Moreover, it also reflected better liquidity management by
banks who drew down excess reserves and deployed these
funds under the QMR with the removal of ceiling on QMR
deposits. As a result, “Others” - reflecting mainly QMR
deposits - recorded a sharp increase which was indicative
of the surplus liquidity in the system in the wake of steady
increase in inflows during the year.

م منو ًا �صلبي ًا2009 �صهدت النقود الحتياطيّة خالل عام
حتّى نهاية �صهر مايو غر اأنّها عادت و�صهدت منو ًا اإيجابي ًا
≠ يف نهاية ال�صنة مقارنة بالنخفا�ص الذي بل%94،3 ≠و�صريع ًا بل
 اأما يف ما يتعلّق مبكوّنات.)1-2  (اجلدول2008  عام%22،9
 فقد �صجّ ل النقد امل�صدر انخفا�ص ًا يف،النقود الحتياطية
النمو بينما ارتفع اإجمايل الحتياطيات خالل ال�صنة خالف ًا
 وتعزى الزيادة.م2008 لالنخفا�ص احلاد الذي �صهده عام
يف جمموع الحتياطيات اإىل انخفا�ص ال�صحب من فائ�ص
.م2008 م مقارنة بعام2009 الأر�صدة الحتياطيّة خالل عام
وانخف�ص فائ�ص الأر�صدة الحتياطيّة الذي ي�صكّل ن�صبة من
م بعد اأن2009  يف نهاية عام% 4،6 الحتياطي الإلزامي اإىل
 وي�صر انخفا�ص فائ�ص.م2008  يف نهاية عام% 9،0 �صجّ ل
م اإىل ا�صتقرار الريال2009 احتياطي البنوك خ��الل ع��ام
القطري مقابل ال��دولر الأمريكي فغالب ًا ما يقوم احتمال
رفع قيمة العملة بدفع البنوك اإىل الحتفا® بفائ�ص كبر يف
 كما يعك�ص هذا النخفا�ص اإدارة اأف�صل.الأر�صدة الحتياطيّة
لل�صيولة من قبل البنوك التي قامت ب�صحب الحتياطيات
 مع اإزال��ة ال�صقف على ودائعQMR الفائ�صة وو�صعها �صمن
 ونتيجة لذلك �صجّ لت ”البنود الأخرى“ التي تعك�ص.QMR
، زيادة حادةQMR ب�صكل رئي�صي ودائع عمليات ال�صوق النقدي
مما يدل على توافر ال�صيولة الفائ�صة يف النظام يف اأعقاب
.الزيادة املطردة يف التدفقات خالل العام

In terms of the drivers of M0, the increase was
solely attributed to the large expansion in net foreign
assets (NFA) of the QCB (Chart 2-1). These inflows were
accommodated in order to counter revaluation pressures,
which is reflective of the QCB’s commitment to the existing
pegged exchange rate mechanism.

،اأما من حيث العوامل املوؤثّرة اخلا�صة بالنقود الحتياطيّة
فتعزى هذه الزيادة فقط اإىل التو�صع الكبر يف �صايف املوجودات
 وقد.)1-2 الأجنبية مل�صرف قطر املركزي (الر�صم البياين
مت ا�صتيعاب هذه التدفقات من اأجل مواجهة ال�صغوط اخلا�صة
 مما يعك�ص التزام امل�صرف بالنظام احلايل،برفع قيمة العملة
.لربط �صعر ال�صرف
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Table 2-1
)Growth of Reserve Money (%

الﺠدوﻝ 1-2
نمو النقود االﺣتياطيّة )(٪

2008/2007

2009/2008

املّ µوfات
النقد امل�صدر
جمموع الحتياطيات (اأ+ب)
اأ -الحتياطي الإلزامي
ب -فائ�ص الأر�صدة الحتياط ّية
البنود الأخرى
النقود الحتياط ّية

Components
22.9

4.0

(I) Currency Issued

-47.9

12.7

)(II) Total Reserves (a + b

96.7

17.5

a. Required Reserves

-94.3

-40.8

b. Excess Reserves

43.0

357.3

(III) Others

-22.9

94.3

])(IV) M0 [(I)+(II)+(III

ال©وام πاملوKّ Dرة

Drivers

�صايف املوجودات الأجنبية اخلا�صة مب�صرف قطر
املركزي
�صايف املوجودات املحل ّية
مطالبات على احلكومة (�صايف)
مطالبات على البنوك املحل ّية
بنود اأخرى (�صايف)
النقود الحتياط ّية

3.0

87.5

(I) QCB’s Net Foreign Assets

197.1

74.4

])(II) Net Domestic Assets [(i) + (ii) + (iii

133.0

-53.9

)(i) Claims on Government (net

-3.9

-69.2

(ii) Claims on Local Banks

58.7

20.2

)(iii) Other items (net

-22.9

94.3

])(III) M0 [(I)+(II

امل�صدر :م�صرف قطر املركزي

ر�س ºبياين 1-2
ال©ƒامل املKDƒر Iبالنق OƒالMتياWيّ á
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Money Supply

During 2009, money supply as reflected by narrow
money (M1) increased by 4.4% as compared with the much
higher growth of 24.9% in 2008 (Table 2-2). The lower
growth in M1 was on account of deceleration in growth of
both currency in circulation and demand deposits. Growth
in overall liquidity in the system, as captured by broad
money (M2), decelerated to 16.9% in 2009 from 19.7% in
2008 (Table 2-2). During the year, growth in M2 was of a flat
U-shaped pattern with positive but decelerating growth in
the first three months followed by negative growth during
April to June. From July, growth again turned positive and
accelerated to double digits in November and December.

 ارتفع عر�ص النقد كما يعك�صه عر�ص،م2009 خالل عام
 مقارنة بالنمو الأكرب الذي �صهده%4،4 النقد ال�صيّق بن�صبة
 ويرجع.)2-2  (اجل ��دول%24،9 ≠م وال ��ذي بل2008 ع��ام
انخفا�ص منو عر�ص النقد ال�صيّق اإىل النخفا�ص الكبر يف
 وانخف�ص منو اإجمايل.النقد املتداول والودائع حتت الطلب
%16،9 ال�صيولة يف النظام كما يعك�صه عر�ص النقد الوا�صع اإىل
م2008  امل�صجلة ع��ام%19،7 م مقارنة بن�صبة2009 ع��ام
 واتّخذ منو عر�ص النقد الوا�صع خالل ال�صنة.)2-2 (اجلدول
 مع التباطوؤ الذي �صهده يف الأ�صهر الثالثة الأوىلU �صكل
.والتي تالها منو �صلبي خ��الل الفرتة من اأب��ري��ل اإىل يونيو
و�صهد النمو من �صهر يوليو حتو ًل اإيجابي ًا مرة اأخرى وت�صارعت
.وترته حتى و�صل اإىل رقم مزدوج يف نوفمرب ودي�صمرب

Table 2-2
Growth of Money Supply (%)

2-2 الﺠدوﻝ
(٪) نمو عرﺽ النقد
2009/2008

2008/2007

Components

اتf ّوµامل

(I) Currency in Circulation

5.3

19.6

(II) Demand Deposits

4.3

25.5

(III) M1 [(I) + (II)

4.4

24.9

(IV) Quasi Money (a + b)

21.7

17.8

a. Time Deposits

55.5

33.1

b. Deposits in Foreign Currencies

-39.4

-2.4

16.9

19.7

-3.5

-20.5

87.5

3.0

-252.6

-51.0

(II) Net Domestic Assets [(i) + (ii) + (iii)]

24.3

46.4

(i) Net Claims on Government (a - b)

-2173.9

993.1

a. Claims

245.3

31.5

b. Deposits

-22.3

45.6

(ii) Domestic Claims (a + b)

2.0

48.7

a. Credit

4.6

51.3

b. Financial Securities

-41.8

14.6

(iii) Other items (net)

25.2

48.9

16.9

19.7

M2 [(III)+(IV)]
Drivers
(I) Net Foreign Assets (a + b)
a. QCB
b. Commercial Banks

M2 [(I)+(II)]
Source: QCB
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النقد املتداول
الودائع حتت الطلب
عر�ص النقد ال�ص ّيق
)ب+�صبه النقد (اأ
 الودائع لأجل-اأ
 الودائع بالعمالت الأجنب ّية-ب
عر�ص النقد الوا�صع
رةKّ D املوπال©وام
)ب+�صايف املوجودات الأجنب ّية (اأ
 م�صرف قطر املركزي-اأ
 البنوك التجار ّية-ب
�صايف املوجودات املحل ّية
)ب-�صايف املطالبات على احلكومة (اأ
 املطالبات-اأ
 الودائع-ب
)ب+املطالبات املحلية (اأ
 ائتمان-اأ
 اأوراق مال ّية-ب
)بنود اأخرى (�صايف
عر�ص النقد الوا�صع
 م�صرف قطر املركزي:امل�صدر
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The lower growth in monetary aggregates in 2009 is
largely the result of the impact of monetary tightening
during 2008, which got reflected in the money multiplier.
Since the middle of 2008, there has been a steady decline
in both the narrow money multiplier (M1/M0) and the
broad money multiplier (M2/M0). The decline in the
money multiplier was largely attributed to an increase in
the reserve-deposit (R/D) ratio; both on account of higher
deposit base and periodic hikes in reserve requirement ratio
by the QCB, particularly the 2 percentage points increase
from 2.75% to 4.75% during 2007 and 2008. The increase
in the reserve-deposit ratio dominated the decline in the
currency-deposit (C/D) ratio which, otherwise, would have
increased the money multiplier. While the narrow money
multiplier declined from 2.15 at the end of 2008 to 1.16 at
the end of 2009, the broad money multiplier declined from
7.79 to 4.69 during the same period.

م اإىل2009 يعود انخفا�ص النمو يف عر�ص النقد يف عام
،م2008 حد كبر اإىل ت�صديد ال�صيا�صة النقدية خالل عام
 ومنذ منت�صف عام. ف النقودpالأمر الذي انعك�ص على م�صاع
(M1/M0)  ف عر�ص النقد ال�صيّقp �صهد كل من م�صاع،م2008
.ً( انخفا�ص ًا مطّ رداM2/M0)  ف عر�ص النقد الوا�صعpوم�صاع
 ف عر�ص النقد اإىل حد كبر اإىلpويعزى النخفا�ص يف م�صاع
زيادة ن�صبة الحتياطي اإىل الودائع وذلك ب�صبب زيادة قاعدة
الودائع والزيادة الدورية يف ن�صبة الحتياطي الإلزامي من قبل
2^75 وية منÄ نقطة م2 م�صرف قطر املركزي ول�صيما زيادة
 وقد �صيطرت.م2008 م و2007  خالل عامي% 4^75  اإىل%
الزيادة يف ن�صبة الحتياطي اإىل الودائع على النخفا�ص يف
 ف عر�ص النقدpن�صبة العمالت اإىل الودائع واإل ل�صهد م�صاع
 ف عر�ص النقد ال�صيّق منp ويف حني انخف�ص م�صاع.ًارتفاعا
،م2009  يف نهاية عام1،16  اإىل،م2008  يف نهاية عام2،15
4،69  اإىل7،79  ف عر�ص النقد الوا�صع منp�صاعoانخف�ص م
.خالل نف�ص الفرتة

Among the components of M2, the lower growth was
attributed to the deceleration in growth of currency in
circulation and demand deposits although growth in quasi
money was higher during the year as compared to 2008.
The higher growth in quasi money was primarily caused
by the sharp increase in time deposits although deposits
in foreign currency recorded a large decline. The decline in
foreign currency resulted in a decline in the “dollarization
ratio” (the proportion of foreign currency deposits in M2)
from 25.8% at the end of 2008 to 13.4% at the end of 2009
reflecting greater confidence of the public on the Qatari
Riyal vis-à-vis the US dollar (Chart 2-2).

 فيعزى،اأم��ا يف ما يتعلّق مبكوّنات عر�ص النقد الوا�صع
انخفا�ص النمو اإىل التباطوؤ يف منو النقد املتداول والودائع حتت
الطلب على الرغم من ارتفاع النمو يف �صبه النقد خالل العام
 ويعود هذا الرتفاع يف املقام الأوّل.م2008 باملقارنة مع عام
اإىل الزيادة احلادة يف الودائع لأجل على الرغم من ت�صجيل
 واأدى انخفا�ص.ًالودائع بالعملة الأجنبية انخفا�ص ًا كبرا
العملة الأجنبية اإىل هبوط يف ن�صبة الودائع بالعمالت الأجنبية
م اإىل2008  يف نهاية عام% 25،8 يف عر�ص النقد الوا�صع من
م مما يعك�ص زيادة ثقة اجلمهور2009  يف نهاية عام% 13،4
بالريال القطري مقابل ال��دولر الأمريكي (الر�صم البياين
.)2-2

Chart 2-2
Dollarisation Ratio
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وم��ن حيث العوامل امل �وؤ ّث��رة على عر�ص النقد الوا�صع،
�صهد �صايف الأ�صول الأجنبية انخفا�ص ًا بينما ارتفع �صايف
الأ� �ص��ول املحليّة ع��ام 2009م (اجل ��دول  .)3-2اأم��ا يف ما
يخت�ص مبكوّنات �صايف الأ�صول الأجنبيّة ،فقد �صهدت الأ�صول
ّ
الأجنبية اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي تو�صّ ع ًا كبر ًا بينما
انخف�صت الأ�صول الأجنبية اخلا�صة بالبنوك انخفا�ص ًا حاد ًا
(الر�صم البياين 3-2اأ) .ويعود انخفا�ص الأ�صول الأجنبية
اخلا�صة بالبنوك اإىل ح ّد كبر اإىل مبادلة العمالت الأجنبية
بالريال القطري لزيادة قاعدة امل��وارد اخلا�صة بها; كما اأنّ
خماوف التعر�ص ملخاطر اأ�صعار ال�صرف الناŒة عن احتمال
رف��ع قيمة ال��ري��ال القطري مقابل ال��دولر الأمريكي دفعت
البنوك اإىل التقلي�ص من الأر�صدة النقديّة بالعملة الأجنبية.
يخت�ص مبكوّنات �صايف الأ�صول املحليّة ،فقد ازداد
ّ
اأمّا يف ما
�صايف املطالبات على احلكومة كما ارتفعت املطالبات املحلية
عام 2009م وذلك ب�صبب الزيادة يف الئتمان املحلي (الر�صم
البياين 3-2ب) .وهكذا ،قامت البنوك با�صتبدال اأ�صولها
الأجنبية باأ�صول حملية عن طريق توفر الأم��وال من اأجل
تعزيز الئتمان املحلي.

ر�س ºبياين 3-2
ال©ƒامل املKDƒر Iب©رVس النق óالƒا�سع
2-3B: Composition of NDA
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)Among the drivers of M2, while net foreign assets (NFA
declined, net domestic assets (NDA) increased in 2009
(Table 2-3). In terms of composition of NFA, while QCB’s
acquisition of foreign assets increased, that of banks
’declined sharply (Chart 2-3A). The decline in banks
foreign assets was largely because of banks swapping
foreign currency for Qatari Riyal to augment their resource
base. Also, fears of exchange risk exposures on account
of possible revaluation of the Qatari Riyal against the
USD prompted banks in reducing their foreign currency
holdings. In terms of the composition of NDA, net claims on
Government and domestic claims increased in 2009 – the
latter mainly on account of an increase in domestic credit
(Chart 2-3B). Thus, banks substituted their foreign assets
for domestic assets by deploying funds for enhancing
domestic credit.

Chart 2-3
)Factors Affecting Money Supply (M2
2-3A: Composition of NFA
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During 2009, the deceleration in growth of money
supply in the Qatari economy vis-à-vis 2008 was in sync
with similar pattern in other GCC countries (Box 2-2). It
is the cumulative impact of the high base effect of the
previous year and the consequence of monetary tightening
undertaken by the QCB during 2008. The turnaround in
expansion of M2 since July 2009 coupled with the higher
base money growth since October signifies some revival
in economic activity towards the latter half of 2009. The
moderation in monetary expansion in the recent period
is likely to have a positive impact on anchoring inflation
expectations at a low level.

Box 2-2
Monetary Growth in the GCC Region
Historically, GCC countries have experienced strong
growth in monetary aggregates given the high level
of economic activity in the region. During 2009, GCC
economies experienced some slowdown in activity,
especially through the trade channel, as fallout of the
global downturn in growth. The impact on GCC countries
was, however, much less severe than in the developed
countries on account of proactive policy intervention by the
respective governments and central banks. Reflecting the
moderation in economic activity, growth in broad money
(M2) in the region decelerated during 2009 as compared to
the previous year (Table). While Oman experienced a sharp
deceleration in M2 growth in 2009, Qatar and Kuwait
recorded double digit growth. The significant moderation in
monetary expansion during 2009 would help in stabilizing
inflation expectations in the region.
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م يف2009 اأتى انخفا�ص النمو يف عر�ص النقد خالل عام
م بالتزامن مع اأمناط2008 القت�صاد القطري مقارنة بعام
مماثلة يف الدول الأخرى الأع�صاء يف جمل�ص التعاون اخلليجي
 ويعود هذا النخفا�ص اإىل التاأثر الرتاكمي.)2-2 (الإطار
لالأثر الأ�صا�صي املرتفع يف العام ال�صابق ونتيجة لت�صديد
ال�صيا�صة النقدية التي قام بها م�صرف قطر املركزي عام
 وي��دلّ التحوّل الذي �صهده التو�صّ ع يف عر�ص النقد.م2008
 بالإ�صافة اإىل ارتفاع منو النقد،م2009 الوا�صع منذ �صهر يوليو
الأ�صا�صي منذ �صهر اأكتوبر على بع�ص النتعا�ص يف الن�صاط
 ومن املرجّ ح.م2009 القت�صادي نحو الن�صف الأخر من عام
اأن يرتك العتدال يف التو�صع النقدي يف الفرتة الأخرة اأثر ًا
.اإيجاب ّي ًا على تثبيت توقّعات الت�صخم عند م�صتوى منخف�ص

2-2 ارWEال
»éول ›ل�س الت©او¿ اخلليO ‘ يó النقƒªالن
�صهدت دول جمل�ص التعاون اخلليجي تاريخ ّي ًا ارتفاع معدل
التو�صع النقدي نظر ًا لرتفاع م�صتوى الن�صاط القت�صادي يف
 وقد �صهدت اقت�صادات دول جمل�ص التعاون اخلليجي.املنطقة
م بع�ص التباطوؤ يف الن�صاط القت�صادي ل�صيّما يف2009 عام
القنوات التجارية نتيجة التباطوؤ العاملي يف النمو غر اأنّ تاأثر
الأزم��ة على دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأتى اأق� ّل حدة من
تداعياتها على البلدان املتقدمة بف�صل ال�صيا�صة ال�صتباقية
واخلطوات املالئمة التي اتخذتها احلكومات املعنية وامل�صارف
 �صهد عر�ص، ونتيجة لعتدال الن�صاط القت�صادي.املركزية
م مقارنة2009 النقد الوا�صع تباطوؤ ًا يف دول املنطقة ع��ام
 وفيما �صهدت عمان تراجع ًا حاد ًا.)بالعام ال�صابق (اجلدول
 �صجلت قطر والكويت،م2009 يف منو عر�ص النقد الوا�صع عام
 و�صوف ي�صاعد العتدال الكبر يف.من ّو ًا و�صل اإىل رقم مزدوج
م على حتقيق ال�صتقرار يف ما2009 التو�صّ ع النقدي خالل عام
.يتعلّق بتوقّعات الت�صخّ م يف املنطقة
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)Table : Broad Money (M2
)Growth in GCC Countries (%

الﺠدوﻝ :عرﺽ النقد الواسع
النمو في دوﻝ مﺠلﺲ التعاوﻥ الﺨليﺠي )(٪

�dــدdhـá
الÑحريø
الµويâ
Yما¿
قطر
اململµة ال©رHية ال�س©ودية
االإمارات ال©رHية املتحدة

2009

2008

5.8

18.4

Bahrain

13.4

15.8

Kuwait

4.7

23.1

Oman

16.9

19.7

Qatar

6.5

19.0

Saudi Arabia

8.7

19.2

U.A.E

امل�صدر :امل�صارف املركزية يف جمل�ص التعاون اخلليجي

Country

Source: GCC central banks.

على الرغم من انخفا�ص معدلت النمو يف عر�ص النقد
الوا�صع ،حت�صن و�صع ال�صيولة ب�صكل كبر خالل عام 2009م.
وانعك�صت اأو�صاع ال�صيولة املي�صّ رة على الŒاه العام لأ�صعار
الفائدة بني البنوك يف ما يتعلّق بنطاق اآج��ال ال�صتحقاق
املختلفة.

Notwithstanding the lower growth in broad money,
liquidity conditions have improved significantly during
2009. The easy liquidity conditions were reflected in the
general softening of inter-bank interest rates across the
maturity spectrum.

وق��د بل≠ متو�صط �صعر الفائدة بني البنوك لليلة واح��دة
 % 2^08يف عام 2009م باملقارنة مع  % 1^06يف عام 2008م.
وقد كانت اأ�صعار الفائدة بني البنوك يف نطاق %4،0-1،79
جلميع اآجال ال�صتحقاق يف عام 2009م باملقارنة مع -0،33
 %5،52يف العام ال�صابق .وبدا ا�صتقرار اأ�صعار الفائدة بني
البنوك وا�صح ًا من خالل الرتاجع الكبر يف ن�صبة التقلّب
التغر =  )8،0يف �صوق ما بني البنوك (الإنرتبنك)
(معامل ّ
لليلة الواحدة خالل عام 2009م مقارنة بعام 2008م (معامل
التغر = .)69،7
ّ

The average overnight interbank rate was 2.08% in
2009 as compared with 1.06% in 2008. Inter-bank interest
rates were placed in the range of 1.79-4.00% across all
maturities in 2009 as compared with 0.33-5.52% in the
previous year. The stability of inter-bank rates was evident
= from the much lower volatility (coefficient of variation
8.0) in the overnight inter-bank market during 2009 than in
2008 (coefficient of variation = 69.7).

�†àdسº qî

8

ب��داأ جهاز الإح���ص��اء يف قطر منذ �صهر يناير 2009م
بن�صر �صل�صلة جديدة من البيانات ال�صهريّة عن موؤ�صر اأ�صعار
امل�صتهلك مقابل الن�صر الربع ال�صنوي للبيانات الذي اعتمده
حتّى �صهر دي�صمرب 2008م ا�صتناد ًا اإىل �صنة اأ�صا�ص جديدة
وتغطية خمتلفة للبنود التي ت�صملها �صلة موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك
(الإط��ار  .)3-2وقد �صجل متو�صط موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك
ال�صنوي (متو�صط  4اأرباع) بناء على هذه ال�صل�صلة اجلديدة
انخفا�ص ًا بن�صبة  %4،9بعد اأن تراجع من  130،9عام 2008م
اإىل  124،5عام 2009م.
 8ي�صتند التحليل يف هذا الق�صم على البيانات ال�صنوية لل�صل�صلة اجلديدة اخلا�صة مبوؤ�صر اأ�صعار
امل�صتهلك وال�صادرة عن جهاز الإح�صاء ا�صتنادا اإىل �صنة الأ�صا�ص 2006م.
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Inﬂation8

)From January 2009, the Qatar Statistics Authority (QSA
has started publishing a new series of monthly data on CPI
as against the quarterly release of data until December
2008 based on a revision of base year and coverage of
items under the CPI basket (Box 2-3). Based on this new
)series, the annual average CPI (average of four quarters
recorded a decline of 4.9% - from 130.9 in 2008 to 124.5
in 2009.

8 The analysis in this section is based on annual data of the new CPI series
relased by the QSA with base year 2006.
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Box 2-3
New CPI Series
The new CPI series is based on a monthly survey of
prices for approximately 3000 goods and services (as
compared to about 800 items covered under the earlier
series) collected from over 500 sources across Qatar.
The selection of these items was based on the results
of a household survey initiated in 2006. The new series
is based on a weighting diagram with 2006 as the base
year in contrast to the earlier series which was based
on 2001. The weighting diagram represents the relative
share of total household expenditure on each item as a
weight in order to represent the average consumption for
households in Qatar. The changes in relative weights of
major constituent items of CPI are illustrated in the Table.
Except rent, fuel and power and miscellaneous goods and
services, all other groups have undergone a downward
revision in weights in the new series. It is pertinent to
note that there has been a sharp increase in the weight of
rent, fuel and power (reclassified as housing, utilities and
related services in the new series), which has been the
major driver of inflation in recent years.

It may, however, be noted that the sharp decline in
rental inflation is overestimated to some extent as the
monthly survey of rental prices is mainly confined to
newly signed contracts or those currently available for
occupancy. Therefore, the prices do not fully reflect all
currently occupied dwellings which will have, in many
cases, pre-existing leases which were contracted earlier
when rental prices were still high. With the highest weight
among the eight sub-indices in the CPI basket, rental prices
have a large impact on the overall price level. As a result,
the magnitude of decline in the overall CPI may actually
turn out to be smaller than what is evident from the data.
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3-2 ارWEال
∂سر اأ�س©ار امل�ست¡لTDƒ ملIóيó÷ اáال�سل�سل
ترتكز ال�صل�صلة اجلديدة ملوؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك على م�صح
 من ال�صلع واخلدمات3000 �صهري لالأ�صعار اخلا�صة بنحو
 بند �صملتها ال�صل�صلة ال�صابقة) يتمّ جمعها800 (مقابل حوايل
 وكان اختيار. م�صدر يف جميع اأنحاء قطر500 من اأكث من
 درا�صة ا�صتق�صائية عن الأ�صرèهذه البنود يرتكز على نتائ
��در الإ��ص��ارة اإىل اأن ال�صل�صلةŒ و.م2006 ّمت اإطالقها عام
م ك�صنة2006 اجلديدة ترتكز على ر�صم ترجيحي يعتمد عام
م2001 الأ�صا�ص خالف ًا لل�صل�صلة ال�صابقة التي تعتمد ع��ام
ثّل الر�صم الرتجيحي احل�صة الن�صبيةÁ و.ك�صنة الأ�صا�ص
هار متو�صّ طXملجموع نفقات الأ�صر على كل بند من البنود لإ
ويبني اجلدول التغرات يف املكوّنات
ّ . ر يف قطرnا�صتهالك الأ�ص
 �صهدت كافة املجموعات.الرئي�صيّة ملوؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك
با�صتثناء بند الإيجارات والوقود والطاقة وال�صلع واخلدمات
املتنوّعة تخفي�ص ًا يف اأوزانها املرجحة يف ال�صل�صلة اجلديدة
در الإ�صارة اإىل اأن الزيادة احلادة التي �صهدتها الإيجاراتŒو
والوقود والطاقة (اأعيد ت�صنيفها حتت بند الإ�صكان واملرافق
واخلدمات ذات ال�صلة يف ال�صل�صلة اجلديدة) �صكّلت املحرّك
.الرئي�صي للت�صخم يف ال�صنوات الأخرة
در الإ�صارة اإىل املبالغة يف تقدير النخفا�ص احلادŒ كما
يف معدلت الت�صخم اخلا�ص بالإيجارات حيث اقت�صر امل�صح
ال�صهري لأ�صعار الإيجارات ب�صكل اأ�صا�صي على العقود التي مت
 ل، لذا.توقيعها حديث ًا اأو املنازل املتوفرة يف الوقت احلايل
تعك�ص الأ�صعار ب�صكل كامل جميع امل�صاكن امل�صغولة حالي ًا والتي
يعود تاريخ عقود الإيجار اخلا�صة بها يف كثر من احلالت
.اإىل وقت �صابق كانت فيه اأ�صعار الإيجارات ل تزال مرتفعة
وتوؤثّر الإيجارات التي تتّ�صم باأعلى وزن مرجّ ح بني املوؤ�صرات
الفرعية الثمانية يف �صلة موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك تاأثر ًا كبر ًا
 قد يكون حجم، ونتيجة لذلك.على امل�صتوى الكلي لالأ�صعار
النخفا�ص يف املوؤ�صر العام يف الواقع اأقل مما هو عليه بح�صب
.البيانات
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Table
Weights in CPI Basket
Sub-indices

الﺠدوﻝ
األوﺯاﻥ المرﺟّ حة في سلة مﺆﺷر أسعار المستﻬلﻚ

(2001=)االأ�سا�ص

(2006=)االأ�سا�ص

% Ò¨الت
ّ

يّةYسرات الفرTDاملو

(Base =2001)

(Base =2006)

% change

Food, Bev. & Tobacco

0.181

0.132

-27.1

≠املواد الغذائية وامل�صروبات والتب

Clothing & Footwear

0.080

0.058

-27.7

املالب�ص والأحذية

Housing & utilities

0.207

0.322

55.2

الإ�صكان واملرافق

Furniture, & Home Appl.

0.096

0.082

-14.6

الأثاث والتجهيزات املنزلية

Medical Care & Health

0.023

0.020

-10.9

اخلدمات ال�صحية

Transport & Comm.

0.234

0.205

-12.4

النقل والت�صالت

Entertainment, and Cult.

0.113

0.109

-3.9

اخلدمات الرتفيهيّة والثقافية

Miscellaneous Services

0.065

0.072

11.0

خدمات متنوّعة

Source : QSA

 جهاز الإح�صاء:امل�صدر

The decline of 4.9% in the overall index in 2009 was
largely on account of the sharp decline in rental prices
which had a sobering impact on raw material prices
through deceleration in demand for housing activity (See
Chapter 1).

م2009 ويعود النخفا�ص الذي �صهده املوؤ�صر العام عام
 اإىل ح��د كبر اإىل النخفا�ص احل��اد يف%4،9 ≠وال ��ذي بل
 الأمر الذي كان له تاأثر ًا مهدّئ ًا على اأ�صعار املواد،الإيجارات
الأوّلية من خالل تراجع الطلب على الن�صاط الإ�صكاين (انظر
.)1 الف�صل

While the inflation on each of the major sub-indices
was indicative of the emerging inflationary pressures, the
relative contribution9 of each of the sub-indices provides
better insight on the sources of inflation pressures. While
the high inflation of 2008 resulted from positive contribution
from all items, the deflation of 2009 was largely the result
of sharp decline in housing, utilities and related services,
which accounted for almost 84% of the total decline in
overall inflation. The single largest driver of the deflation
of 2009 was the decline in the index of Rent, Utilities and
related Housing Services (Chart 2-4).

يف حني ي�صر الت�صخّ م اخلا�ص بكل موؤ�صّ ر من املوؤ�صرات
 توفّر،ةÄالفرعية الرئي�صيّة اإىل ال�صغوط الت�صخمية النا�ص
 لك ّل من املوؤ�صرات الفرعية �صورة اأف�صل9امل�صاهمة الن�صبيّة
 ويف حني يرجع الت�صخّ م املرتفع.مل�صادر �صغوط الت�صخم
م اإىل امل�صاهمة الإيجابية اخلا�صة بكافة2008 الذي �صجّ ل عام
م اإىل ح ّد كبر2009  يعود النكما�ص الذي طراأ عام،البنود
اإىل النخفا�ص احلاد يف بند الإ�صكان واملرافق واخلدمات ذات
 من اإجمايل النخفا�ص يف معدل%84 ال�صلة التي �صكّلت نحو
 وكان العامل املوؤثّر الأكرب يف النكما�ص.الت�صخم ب�صكل عام
م انخفا�ص موؤ�صّ ر الإيجارات واملرافق وما يت�صل2009 عام
.)4-2 بها من خدمات الإ�صكان (الر�صم البياين

9 {(Inflation of each sub-group x Weight of the sub-group)/overall inflation}
expressed in percentage terms.

First Financial Stability Review 2009
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Drivers of Deﬂation in 2009
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4-2  بياينºر�س
Ω2009 ΩاY سTاªµf بالIرKDƒامل املƒ©ال

The deflation of 2009 was evident from the significant
decline in inflation across the four quarters of the year.
Quarterly CPI inflation (on annual basis), which was positive
(1.3%) in Q1 2009 declined thereafter sharply to (-) 10.0 %
in Q4 2009. This partly reflects the base effect of high
inflation in the fourth quarter of 2008. Moreover, inflation
of Food, Beverages & Tobacco, which was positive during
the first two quarters, turned negative thereafter, further
accelerating the decline in overall CPI.

م وا�صح ًا من خالل2009 وبدا النكما�ص الذي حدث عام
النخفا�ص الكبر يف معدّلت الت�صخّ م عرب الأرباع الأربعة من
 وانخف�ص الت�صخّ م اخلا�ص مبوؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك.ال�صنة
الربع ال�صنوي (على اأ�صا�ص �صنوي) والذي �صجّ ل ن�صبة اإيجابية
م بعد ذلك بحدّة2009 ) يف الربع الأوّل من عام% 1،3( بلغت
.م2009  يف الربع الأخ��ر من عام% 10،0 )-( وو�صل اإىل
ويعك�ص هذا الأمر جزئي ًا التاأثر الأ�صا�صي للت�صخم املرتفع يف
 حتوّل الت�صخم، عالوة على ذلك.م2008 الربع الرابع من عام
اخلا�ص باملواد الغذائية وامل�صروبات والتب≠ والذي كان اإيجابي ًا
 الأمر الذي اأدى،خالل الربعني الأول والثاين �صلبي ًا بعد ذلك
.اإىل املزيد من الرتاجع يف موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك ب�صكل عام

The decline in rental prices was a positive supply shock
which had eased the inflation situation considerably during
2009. Supply shocks, however, are beyond the control of
monetary authorities as they focus exclusively on demand
management. In this context, policy makers are usually
vigilant about incipient demand-pull pressures on inflation
by monitoring core inflation. Core inflation is a measure of
inflation which excludes certain items that are prone to
supply shocks, notably food and energy prices.

�صكّل النخفا�ص يف اأ�صعار الإي �ج��ارات �صدمة اإيجابية
اأدت اإىل التخفيف من حالة الت�صخم اإىل حد كبر خالل
 ول تقع �صدمات العر�ص �صمن نطاق املراقبة.م2009 عام
التي تقوم بها ال�صلطات النقدية لأنها تركّز ح�صر ًا على اإدارة
 وع��ادة ما يتّ�صم �صانعو ال�صيا�صات يف هذا ال�صياق.الطلب
 عنÅباليقظة اإزاء ال�صغوط الأولية اخلا�صة بالت�صخم النا�ص
 ويعترب.زيادة الطلب من خالل ر�صد معدل الت�صخم الأ�صا�صي
الت�صخم الأ�صا�صي مقيا�ص ًا للت�صخم ي�صتبعد بع�ص البنود التي
تكون عر�صة ل�صدمات العر�ص ول�صيّما اأ�صعار املواد الغذائية
.و الطاقة

In the new CPI basket, food articles comprise more than
90% of the sub-index Food, Beverages and Tobacco while
total monthly rent of houses comprise more than 95% of

ت�صكّل املواد الغذائية يف ال�صلة اجلديدة اخلا�صة مبوؤ�صر
 من املوؤ�صر الفرعي للمواد%90 اأ�صعار امل�صتهلك اأك��ث من
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the sub-index Rent, Utilities and related Housing Services.
As a result, core inflation measures have been developed
using the criteria of (i) excluding rental prices, which has the
largest weight in the CPI basket; (ii) excluding food items
which are prone to imported shocks; and (iii) excluding
both items which cumulatively have a weight of more than
45% in the CPI basket. All measures of core inflation were
negative in 2009 as compared to 2007 and 2008 (Table 2-3)
signifying the absence of any demand-pull pressures.

الغذائية وامل�صروبات والتب≠ بينما ي�صكّل اإج�م��ايل الإيجار
 يف املائة من املوؤ�صر الفرعي%95 ال�صهري للمنازل اأكث من
 ونتيجة.لالإيجار واملرافق وما يت�صل بها من خدمات الإ�صكان
 مت تطوير املقايي�ص اخلا�صة بالت�صخم الأ�صا�صي،ل��ذل��ك
با�صتخدام املعاير التالية (اأ) ا�صتثناء اأ�صعار الإيجارات التي
) (ب،ت�صكل اأكرب وزن مرجّ ح يف �صلة موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك
،ا�صتثناء املواد الغذائية التي تكون عر�صة لل�صدمات امل�صتوردة
ا وزن� ًا يفوقn و (ج) ا�صتثناء كال البندين اللذين ي�صكالن مع
 وكانت جميع املقايي�ص. يف �صلة موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك%45
م باملقارنة مع2009 اخلا�صة بالت�صخّ م الأ�صا�صي �صلبية عام
) مما يدل على عدم3-2 م (اجلدول2008 م و2007 عامي
. عن زيادة الطلبÅوجود اأي �صغوط خا�صة بالت�صخم النا�ص

Table 2-3: Core Inﬂation (%)
Measures

(٪)  التﻀﺨﻢ األساسي:3-2 الﺠدوﻝ

¢ù«ـj�مل≤ـا

2007

2008

2009

Excluding Rent & Housing

5.0

11.7

-1.0

با�صتثناء الإيجار والإ�صكان

Excluding Food, Beverage & Tobacco

13.7

13.9

-6.2

≠با�صتثناء املواد الغذائية وامل�صروبات والتب

Excluding Both

4.5

9.7

-1.6

با�صتثناء البندين

Summing up, the deceleration in growth of monetary
aggregates during 2009 reflects moderation in economic
activity in the wake of the global economic crisis.
Traditionally, Qatar has been a high inflation economy
among the GCC region. In this context, the deflation of
2009 is a marked departure from the previous years and is
in sharp contrast to the high level of inflation of 2008. Thus,
moderation in monetary expansion in the recent period
would have a beneficial impact on anchoring inflation
expectations at a low level.

 يعك�ص التباطوؤ يف من��و عر�ص،تلخي�ص ًا مل��ا ورد اأع ��اله
م العتدال يف الن�صاط القت�صادي2009 النقود خالل عام
 وقد اتّ�صم القت�صاد.يف اأعقاب الأزم��ة القت�صادية العاملية
القطري تاريخي ًا بارتفاع معدلت الت�صخم بني دول جمل�ص
 ي�صكّل النكما�ص الذي، ويف هذا ال�صياق.التعاون اخلليجي
 ًا عن ال�صنوات ال�صابقةXم اختالف ًا ملحو2009 حدث عام
.م2008 وذلك يف تناق�ص حاد مع ارتفاع م�صتوى الت�صخم عام
كن اأن يرتك العتدال يف التو�صع النقدي يف الفرتةÁ ،وبالتايل
الأخرة اأثر ًا اإيجابي ًا على تثبيت توقعات الت�صخم عند م�صتوى
.منخف�ص

Role of QCB in Inﬂuencing Monetary Policy

áّيó النقáل≈ ال�سيا�سY ÒKي ‘ التاأõcر املر£b ±ور م�سرO
عك�صت ق��رارات ال�صيا�صة النقدية التي اتخذها م�صرف
قطر امل��رك��زي يف ال���ص�ن��وات الأخ� ��رة �صرعة امل���ص��رف يف
التكيّف مع التطورات العاملية التي �صهدت تغرات هائلة منذ
م وتركت اآثار ًا بعيدة املدى يف البنية القت�صادية2007 عام
 ومنذ بداية الأزمة املالية العاملية يف �صهر اأغ�صط�ص.العامليّة

In recent years, the monetary policy decisions taken
by the QCB reflected its agility in adjusting to global
developments which have seen momentous changes since
2007 with far reaching implications for the international
economic architecture. Since the onset of the global
financial crisis in August 2007, the QCB has reacted flexibly
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in adapting to these fast-changing developments, which
had a major impact on domestic liquidity conditions.

 اتّ�صم م�صرف قطر املركزي باملرونة يف التكيّف مع،م2007
روفX هذه التطوّرات ال�صريعة التي اأثرت تاأثر ًا كبر ًا على
.ال�صيولة املحليّة

The change in domestic liquidity conditions emanate
from three distinct sources, namely (i) foreign exchange
inflows from abroad, (ii) net government spending and (iii)
domestic banking activities, most important of which is the
increase in credit extended to the private sector. Foreign
inflows are largely the result of higher export earnings and
positive real interest rate differential between Qatar and
advanced countries, which draws international investors
in search of higher returns. With a fixed exchange rate
regime, such inflows necessarily have to be accommodated
in order to arrest the appreciation pressure on the Qatari
Riyal, which results in augmenting domestic liquidity.
Second, as the economy enjoys a fiscal surplus, the level
of government spending is a key facilitator of liquidity
conditions in the economy. Finally, given the high level of
economic activity in recent years in both the hydrocarbon
and the non-hydrocarbon sectors, credit demand from the
private sector is a prime determinant of liquidity flows.

��روف ال�صيولة املحلية م��ن ثالثةX وت�اأت��ي التغرات يف
 ه��ي (اأ) التدفقات بالعمالت الأجنبيّة،م�صادر خمتلفة
 (ب) �صايف الإنفاق احلكومي و(ج) الأن�صطة،من اخل��ارج
 واأهمها الزيادة يف الئتمان املقدّم للقطاع،امل�صرفية املحلية
 وتعترب ال�ت��د ّف�ق��ات بالعمالت الأج�ن�ب� ّي��ة اإىل ح ّد.اخل��ا���ص
كبر نتيجة ارتفاع اإي��رادات الت�صدير والفرق الإيجابي يف
 الأمر الذي يجذب،اأ�صعار الفائدة بني قطر والدول املتقدّمة
 ومع.امل�صتثمرين الدوليني الذين يبحثون عن عوائد اأعلى
يتعني ا�صتيعاب هذه التدفقات من
ّ ،نظام �صعر ال�صرف الثابت
اأجل احلد من ال�صغط اخلا�ص بارتفاع قيمة الريال القطري
 مبا اأن القت�صاد،ً ثانيا.والذي يوؤدي اإىل زيادة ال�صيولة املحلية
 يعترب م�صتوى الإنفاق احلكومي م�صاعد ًا،يتمتع بالفائ�ص املايل
 ونظر ًا لرتفاع،ً اأخرا.رئي�صي ًا لظروف ال�صيولة يف القت�صاد
م�صتوى الن�صاط القت�صادي يف ال�صنوات الأخرة يف كل من
 يعترب الطلب على،قطاع النفط والغاز والقطاع غر النفطي
الئتمان من قبل القطاع اخلا�ص اأح��د املحددات الرئي�صية
.لتدفقات ال�صيولة

In view of these features, the QCB has endeavoured to
modulate liquidity conditions since 2007 in order to prevent
liquidity overhang from stoking inflation pressures in the
economy. In this regard, it has resorted to (i) adjusting QCB
rate on deposits in tandem with the anchor currency(USD)
in order to prevent excessive inflows; (ii) restricting the
expansion of domestic credit extended to the private
sector by raising reserve requirements; (iii) maintaining
the QCB interest rates on lending and Repo transactions
at their elevated levels, both aimed at influencing banks’
ability to lend; (iv) tightening the standards set for banks
on extending consumer credit; (v) absorbing banks’ surplus
liquidity by removing the ceiling on QMR deposits; (vi)
issuing CDs of longer maturities; and (vii) coordinating with
the Ministry of Economy and Finance to issue government
securities of various maturities.

 �صعى م�صرف قطر املركزي اإىل،يف �صوء هذه امليزات
م ملنع التهديدات2007 تعديل اأو� �ص��اع ال�صيولة منذ ع��ام
اخل��ا� �ص��ة بال�صيولة م��ن زي� ��ادة ال���ص�غ��وط الت�صخمية يف
 جلاأ امل�صرف اإىل (اأ) تعديل �صعر، ويف هذا الإطار.القت�صاد
امل�صرف على الودائع جنب ًا اإىل جنب مع عملة التثبيت (اأي
الدولر الأمركي) وذلك ملنع التدفقات املفرطة; (ب) احلد
من التو�صع يف الئتمان املحلي املقدّم اإىل القطاع اخلا�ص من
خالل رفع متطلبات الحتياطي; (ج) الإبقاء على املعدلت
املرتفعة اخلا�صة باأ�صعار الفائدة على الإقرا�ص ومعامالت
الريبو وكالهما يهدف اإىل التاأثر على ق��درة البنوك على
الإق��را���ص; (د) ت�صديد املعاير املحددة للبنوك واخلا�صة
مبنح القرو�ص ال�صتهالكية; (ه�) امت�صا�ص فائ�ص ال�صيولة
); (وQMR اخلا�صة بالبنوك من خالل اإزال��ة �صقف ودائ��ع
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اإ�صدار �صهادات الإيداع باآجال ا�صتحقاق اأطول; (ز) التن�صيق
مع وزارة القت�صاد واملالية لإ�صدار الأوراق املالية احلكومية
.املتعددة الآجال
Reflecting a flexible approach, QCB used required
reserves as a monetary policy instrument in order to
absorb excess liquidity and restricted credit expansion
as mentioned earlier. Previously, this was considered
more of a prudential measure rather than a monetary
policy instrument. Similarly, it did not respond to changes
in Federal Reserve policy rates on all occasions thereby
retaining monetary policy independence. It was also
successful in countering speculation about a possible
revaluation of the Qatari Riyal and rumours of de-pegging
from the USD. Furthermore, in order to ease the liquidity
stress and provide confidence to the banking sector
following the collapse of Lehmann Brothers in October
2008, the QCB opened up an additional lending window by
introducing a collateralized liquidity facility through which
banks could borrow at an interest rate of 3.0%.

During 2009, in order to limit the fallout of the global
crisis on domestic banks owing to exogenous factors, the
Government and the QCB undertook several measures to
enhance banks’ liquidity and mitigate tight credit conditions.
While the Government took several steps to support the
banking sector in Qatar (See Chapter 3), the QCB expressed
its willingness to inject liquidity into the banking system
if needed in response to the global credit crunch. The
concerted actions of the QCB and the Government resulted
in large liquidity injections which eased the tightness in
the financial system and revitalized the interbank market.
As a result, both the interbank transaction amount and
interest rates showed a return to normalcy with the end
of speculative activities on the Qatari Riyal in the foreign
exchange market. Moreover, the impact of the crisis on
various business sectors and on the securities market
were monitored thoroughly and appropriate decisions
were taken to mitigate the effects of the crisis. Key policy
instruments such as reserve requirements and policy rates
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 ب�صكل يعك�ص املرونة التي،ا�صتخدم م�صرف قطر املركزي
 الحتياطي الإلزامي ك �اأداة من اأدوات ال�صيا�صة،يت�صم بها
النقدية لمت�صا�ص ال�صيولة الزائدة واحل��د من التو�صّ ع يف
 واعترب هذا الإج��راء �صابق ًا اأحد.الئتمان كما �صبق ذك��ره
اإج ��راءات احليطة املالية اأك��ث مما اعترب اأداة من اأدوات
 يتخذ اأية اإجراءات اإزاء⁄  كما اأنّ امل�صرف.ال�صيا�صة النقدية
التغيرات يف معدلت الفائدة اخلا�صة ب�صيا�صة الحتياطي
الفيدرايل يف جميع املنا�صبات حمافظ ًا بالتايل على ا�صتقاللية
 كما اأن��ه ‚ح يف مواجهة امل�صاربة على.ال�صيا�صة النقدية
.الريال القطري وال�صائعات حول فك ارتباط العملة بالدولر
 م��ن اأج��ل، ق��ام م�صرف قطر امل��رك��زي،ع��الوة على ذل��ك
التخفيف من �صغط ال�صيولة وتوفر الثقة للقطاع امل�صريف يف
 بتوفر نافذة،م2008 اأعقاب انهيار ليمان براذرز يف اأكتوبر
اإقرا�ص اإ�صافية عن طريق اإدخال ت�صهيالت ال�صيولة امل�صمونة
.% 3،0 ≠التي ت�صتطيع البنوك من خاللها القرتا�ص بفائدة تبل
م2009 قامت احلكومة وم�صرف قطر املركزي خالل عام
باتخاذ تدابر عدة لتعزيز ال�صيولة لدى البنوك والتخفيف من
 وذلك من اأجل احلد من التداعيات،�صروط الئتمان ال�صعبة
ال�صلبية لالأزمة املالية العاملية على البنوك املحلية والتي تعود
 ويف حني اتخذت احلكومة عدة خطوات.اإىل عوامل خارجية
 اأعرب،)3 لدعم القطاع امل�صريف يف قطر (اأنظر الف�صل
م�صرف قطر املركزي عن ا�صتعداده ل�صخ ال�صيولة يف النظام
 وقد.امل�صريف اإذا لزم الأمر ملواجهة اأزمة الئتمان العاملية
اأدى ت�صافر اجلهود والإجراءات التي اتخذها كل من م�صرف
قطر املركزي واحلكومة اإىل �صخ معدلت عالية من ال�صيولة
�صاعدت على تخفيف ال�صيق يف النظام املايل وتن�صيط ال�صوق
 عادت املعامالت بني البنوك، ونتيجة لذلك.ما بني البنوك
واأ�صعار الفائدة اإىل طبيعتها وتوقفت امل�صاربة على الريال
 مت ر�صد، عالوة على ذلك.القطري يف �صوق القطع الأجنبي
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were, however, kept unchanged during 2009.

Closing Remarks
To conclude, although Qatar managed the global financial
crisis relatively painlessly, economic growth in 2009 has
been lower than what has been achieved in recent years.
However, there is increasing evidence that the economy
is recovering rapidly and growth is back on track. In order
to support the growth momentum, monetary policy would
have to ensure the sustained flow of credit to the economy,
particularly the non-hydrocarbon sector. Moreover,
with the return of capital inflows to emerging market
economies and the GCC region, liquidity management
and ensuring orderly financial market conditions assumes
paramount importance. With the Qatari Riyal pegged to
the USD, large interest rate differential between Qatar and
advanced economies may lead to heavy inflows of capital
with its attendant challenges for liquidity management and
financial stability. However, in light of recent experience,
it has been possible to effectively meet these challenges
by adopting a flexible approach in the conduct of
monetary policy and complementing it with measures that
strengthened financial stability.
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تاأثر الأزم��ة على خمتلف قطاعات الأعمال و�صوق الأوراق
املالية ب�صكل �صامل واتخذت القرارات املنا�صبة للتخفيف من
 غر اأنّ الأدوات الرئي�صية اخلا�صة بال�صيا�صة.اآث��ار الأزم��ة
النقدية مثل الحتياطي الإلزامي واأ�صعار الفائدة بقيت دون
.م2009 تغير خالل عام
á اخلتاميä¶اMÓامل
 على الرغم من اأن قطر ‚حت يف مواجهة،يف اخلتام
 من املتوقّع اأن ي�صجل،ًالأزمة املالية العاملية ب�صكل جيد ن�صبيا
م ن�صبة اأق��ل بع�ص ال�صيء من2009 النمو القت�صادي عام
 ت�صر الأدلة اإىل تعايف، ومع ذلك.ال�صنوات الأخرة ال�صابقة
.القت�صاد ب�صكل �صريع وع��ودة النمو اإىل امل�صار ال�صحيح
، من اأجل دعم م�صرة النمو،ويتعني على ال�صيا�صة النقدية
ّ
 ول�صيما،�صمان ا�صتمرار تدفق الئتمان يف القطاع القت�صادي
 مع عودة تدفقات راأ�ص، عالوة على ذلك.القطاع غر النفطي
ة ودول جمل�ص التعاونÄاملال اإىل اقت�صادات الأ�صواق النا�ص
روف ال�صوقX  تكت�صب اإدارة ال�صيولة و�صمان تنظيم،اخلليجي
 ومع ارتباط الريال القطري بالدولر.املايل اأهمية ق�صوى
 قد ي �وؤدّي الفارق الكبر يف معدّلت الفائدة بني،الأم��رك��ي
قطر والقت�صادات املتقدّمة اإىل تدفّقات كبرة يف راأ�ص املال
مع ما يرافقها من حتدّيات خا�صة باإدارة ال�صيولة وال�صتقرار
 اأ�صبح من املمكن، ويف �صوء التجربة الأخرة، مع ذلك.املايل
èمواجهة هذه التحدّيات على نحو فعّال من خالل اعتماد نه
مرن يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية واتخاذ التدابر التي تعزز
.ال�صتقرار املايل
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تطورات القطاع المصرفي

áّ مóاملق

Introduction
The banking sector in Qatar continued the robust
growth in 2009. The overall asset recorded an inflationadjusted growth of 21.6% during the year, even though
the pace of growth was lower as compared to 2008.
Unfavourable credit condition prevailed in the domestic
economy during the first half of the year, in part, and a
reflection of tightening of credit standards by banks in
the aftermath of global crisis might have resulted in the
moderation in asset growth. During 2009, the average
banking sector asset stood at QR 415 billion.10 As a result,
the ratio of bank asset to GDP increased substantially from
less than 100% in 2008 to over 110% in 2009 (Chart 3-1).

Chart 3-1
Asset growth of the banking sector
(real annual, in percent)

.م2009 وا�صل القطاع امل�صريف يف قطر منوه القوي عام
و�صجل اإج�م��ايل الأ� �ص��ول من��و ًا بعد ا�صتبعاد اآث��ار الت�صخّ م
 خالل العام على الرغم من تباطوؤ وت��رة النمو%21،6 ≠بل
 وقد �صادت حالة غر مواتية يف ما يتعلق.م2008 مقارنة بعام
بالئتمان يف القت�صاد املحلي خالل الن�صف الأول من ال�صنة
تعك�ص جزئي ًا ت�صديد معاير الئتمان من جانب البنوك يف
 الأمر الذي اأدى اإىل العتدال يف منو،اأعقاب الأزمة العاملية
 وقد بل≠ متو�صط اأ�صول القطاع امل�صريف خالل عام.الأ�صول
 ارتفعت ن�صبة، ونتيجة لذلك10. مليار ريال قطري415 م2009
الأ�صول امل�صرفية اإىل الناجت املحلي الإجمايل اإىل حد كبر
 يف عام% 100 م اإىل اأكث من2008  يف عام% 100 من اأقل من
.)1-3 م (الر�صم البياين2009
1-3  بياينºر�س
‘ا´ امل�سر£ل القƒسU اأƒ‰
(áÄ ‘ امل,»ي ا◊قيقƒ)ال�سن

Before providing a detailed analysis of the developments
in the banking sector, it would be useful to present a
synpotic view of the banking sector in Qatar (Box 3-1).

ق�ب��ل ت�ق��دمي حتليل مف�صل ع��ن ال �ت �ط �وّرات يف القطاع
 من املفيد تقدمي روؤي��ة �صاملة عن هذا القطاع يف،امل�صريف
.)1-3 قطر (الإطار

10 The total banking assets at end-December 2009 was QR 468 billion.
Wherever appropriate, figures for profitability as also loans and deposits
have been reported based on the average (as opposed to the year-end figures)
figures.

 وقد ّمت ح�صاب. مليار ريال قطري468 م2009  بل≠ اإجمايل الأ�صول امل�صرفية يف نهاية دي�صمرب10
الأرقام اخلا�صة بالربحية والقرو�ص والودائع حيثما كان ذلك منا�صب ًا على اأ�صا�ص متو�صّ ط الأرقام
.)(ولي�ص الأرقام يف نهاية العام
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Box 3-1
The Qatari banking sector - A synoptic view
Number of banks and branches: The banking system
comprises of Qatari banks and foreign banks. Among
Qatari banks, there are 6 traditional banks, 3 Islamic banks
(a fourth Islamic bank became operational recently) and
one specialized (development) bank. Besides, there are
branches of 7 foreign banks. A total of over 200 branches
of (domestic and foreign) banks are presently operating in
the country.
Total banking assets: The financial system is primarily
bank-based, with total banking sector assets equal to
QR 468 billion (roughly 130 percent of 2009 GDP) at endDecember 2009. Total deposits and credit equaled QR 247
billion and QR 270 billion, roughly equivalent to 69% and
76% respectively, of 2009 GDP.

تطورات القطاع المصرفي

1-3 ارWEال
áساملT áيDر – رو£b ‘ ‘ا´ امل�سر£الق
 ي�صم النظام امل�صريف بنوك ًا: ´ـنــو∑ وال ـفــروÑــدد الـY
 بنوك6  وتت�صمّن البنوك القطرية.قطرية واأخ��رى اأجنبية
 بنوك اإ�صالمية (بداأ بنك اإ�صالمي رابع العمل يف3تقليدية و
 اإىل.) وبنك متخ�ص�ص واحد (بنك التنمية،)الآونة الأخرة
 كما اأن عدد فروع. بنوك اأجنبية7  هناك فروع من،جانب ذلك
 فرع (حملي200 البنوك العاملة حالي ًا يف البالد يزيد عن
.)واأجنبي
 يقوم النظام امل��ايل يف: يةaاإجـمــايل املــوجــودات امل�سر
امل�ق��ام الأول على اأ�صا�ص البنوك حيث بل≠ جمموع اأ�صول
 يف املائة130  مليار ريال قطري (حوايل468 القطاع امل�صريف
م) يف نهاية دي�صمرب2009 من الناجت املحلي الإجمايل عام
 مليار ريال قطري247  وبل≠ اإجمايل الودائع والئتمان.م2009
 على% 76  و% 69  مليار ريال قطري اأي ما يعادل نحو270و
.م2009 التوايل من الناجت املحلي الإجمايل اخلا�ص بعام

Concentration : The system is concentrated with a
few domestic players accounting for an overwhelming
portion of total banking assets. For instance, the top 3
banks account for 62.1% of banking assets, whereas the
top 5 banks account for 76.7% of banking system assets.

 يرتكز النظام على بع�ص الالعبني املحليني الذين: كزÎال
تلكون الن�صبة ال�صاحقة من اإجمايل املوجودات امل�صرفيةÁ
 من% 62^1 اإذ متلك البنوك الثالث الأوىل على �صبيل املثال
76^7 الأ�صول امل�صرفية يف حني متلك البنوك اخلم�ص الأوىل
. من اأ�صول النظام امل�صريف%

Ownership structure : The ownership structure
(as at end-2007) in Qatar indicates that the banking
sector is largely domestically-owned. Private domestic
segment comprises an overwhelming three-quarter of
total ownership, with the share of public and quasi-public
ownership being around 21%.11

)م2007  ي�صر هيكل امللكية (يف نهاية عام: يةµ امللπµيg
يف قطر اإىل امتالك القطاع املحلي ن�صبة كبرة من القطاع
≠ ويت�صمّن اجلزء املحلي اخلا�ص ن�صبة �صاحقة تبل.امل�صريف
ثالثة اأرب��اع امللكية الإجمالية تبل≠ فيها ح�صة امللكية العامة
11
.% 21 و�صبه العامة نحو

Funding mix: Banks remain predominantly reliant on
customer deposits (accounting for roughly three-fifths of
non-equity funding), roughly a quarter of which is public
sector deposits. In recent years, with increased competition
for deposits, banks appear to have raised the proportion
of market resources in their funding mix. Notwithstanding

 ل تزال البنوك تعتمد يف الغالب على ودائع: π التمويèمزي
العمالء (التي تعادل تقريب ًا ثالثة اأخما�ص التمويل عن طريق
 حيث ت�صكل ودائ��ع القطاع العام ما يقرب،)غر راأ���ص امل��ال
 مع تزايد املناف�صة على، ويبدو يف ال�صنوات الأخرة.من الربع
è اأن البنوك قامت برفع ن�صبة موارد ال�صوق يف مزي،الودائع

11 Al-Hassan, A., M. Khamis and N. Oulidi (2010). The GCC banking sector:
Topography and analysis. IMF Working Paper No. 87, IMF: Washington DC

: القطاع امل�صريف يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.)م2010(  اأوليدي. خمي�ص ون. م، احل�صن. اأ11
 وا�صنطن: �صندوق النقد الدويل،87  ورقة عمل �صندوق النقد الدويل رقم.الطوبوغرافيا والتحليل
.العا�صمة
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this fact, overall net interest margin for banks, defined
as interest income less interest expense scaled by total
asset, was 2.4 percent in December 2009.

Loan portfolio : The rapid economic growth has
created opportunities for domestic banks in the retail
sector. At end-December 2009, three-fifths of total loans
was given to the private sector. Consumption loans
accounted for a third of total private sector loans, whereas
real estate (including contractors) accounted for roughly
another one-third. The share of industry in total private
credit was less than 5%.

تطورات القطاع المصرفي

 بل≠ هام�ص �صايف الفائدة، على الرغم من ذل��ك.التمويل
 اأي اإي ��رادات الفوائد ناق�ص،الإجمالية اخلا�صة بالبنوك
2،4 الفوائد امل�صتحقة الدفع التي تقا�ص كن�صبة ملجموع الأ�صول
.م2009 يف املائة يف دي�صمرب
 اأدى النمو الق�ت���ص��ادي ال�صريع: ــصVـفـ¶ــة ال ـقــرو
 يف نهاية.اإىل خلق فر�ص للبنوك املحلية يف قطاع التجزئة
 قدمت ثالثة اأخما�ص من اإجمايل القرو�ص،م2009 دي�صمرب
للقطاع اخلا�ص حيث �صكلت قرو�ص ال�صتهالك ثلث اإجمايل
قرو�ص القطاع اخلا�ص بينما �صكلت العقارات (مبا يف ذلك
 وكانت ح�صة ال�صناعة يف.املقاولون) ما يقرب من الثلث
.% 5 اإجمايل الئتمان اخلا�ص اأقل من

Bank proﬁtability and soundness : The banking
system is sound and highly profitable with overall return
on average assets at end-December 2009 being 2.5%. At
the same time, banks had high capitalization and low nonperforming loan (NPL) ratios.

 يعترب النظام امل�صريف �صليم ًا: نو∑ و�سالمت¡اÑحية الHر
ومربح ًا للغاية حيث بل≠ اإجمايل العائد على متو�صط املوجودات
 متتّعت، يف الوقت نف�صه.% 2،5 م2009 يف نهاية دي�صمرب
البنوك مبعدلت عالية من الر�صملة وانخفا�ص ن�صبة القرو�ص
.املتعثة
ّ

Banking outreach : Bank branches per 1000 sq.
kms (geographic branch penetration) and bank branches
per 100,000 persons (demographic branch penetration),
deposit and loan account per 1000 people reveals high
branch penetration. As at end-December 2009, geographic
and demographic branch penetration were 18.3 and 12.8,
respectively.

 يظهر عدد فروع البنوك املنت�صرة: ‘ي™ امل�سرR التو¥طاf
 كيلومرت مربع (الخرتاق اجلغرايف للفروع) وفروع1000 على
��وغ��رايفÁ �صخ�ص (الخ� ��رتاق ال��د100،000 البنوك لكل
�صخ�ص1000  وح�صابات الإي ��داع والقرو�ص لكل،)للفروع
≠ بل،م2009  ففي نهاية دي�صمرب.اخ��رتاق � ًا عالي ًا ل�ل�ف��روع
 على12،8  و18،3 وغرايف للفروعÁالخرتاق اجلغرايف والد
.التوايل

Financial Depth and Performance of Banks

∑ƒنÑس بالU اخلاAاO≥ املايل والأª©ال
ائف الو�صاطة اخلا�صة بالقطاعXحت�صّ ن العمق املايل وو
) فقد1-3 م (اجلدول2009 امل�صريف ب�صكل كبر خالل عام
هرت ن�صبة القرو�ص اإىل الناجت املحلي الإجمايل ون�صبةXاأ
الودائع اإىل الناجت املحلي الإجمايل على وجه اخل�صو�ص زيادة
. خالل العام% 10 هائلة بلغت نحو

Financial depth and intermediation functions of the
banking sector improved considerbly during 2009 (Table
3-1). In particular, both the loan-to-GDP as well as depositto-GDP ratios showed a phenominal increase of above
10% during the year.
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Table 3-1
Indicators of Financial Depth and
Intermediation of the Banking Sector (percent)

1-3 الﺠدوﻝ
مﺆﺷرات العمﻖ المالي والوساطة في القطاع المصرفي
()نسبة مﺌويّة

ال�سـن ــة
Year

Loans  املحل» االإجمايلœ النا¤ص اإVالقرو
to GDP

 املحل» االإجمايلœ النا¤™ اإFالودا
Deposits to GDP

™F الودا¤ص اإVالقرو
Loans to deposit

2005

38.0

46.1

82.4

2006

38.4

47.7

80.4

2007

44.7

46.9

95.4

2008

50.6

50.3

100.6

2009

68.0

62.5

108.7

Concentration of the banking sector asset remained
more or less same during the year (Chart 3-2). The asset
of the domestic commercial banking group continues to
cover around three-quarters of total banking sector asset,
while the share of Islamic banks increased, primarily at the
expense of foreign banks. However, if we consider the
Islamic windows of commercial banks, the overall Islamic
bank asset share is much larger, around a quarter of total
banking assets (Box 3-2).

Chart 3-2
Changes in the asset share of the
banking sector

First Financial Stability Review 2009

بقي تركز الأ�صول اخلا�صة بالقطاع امل�صريف على حاله
 ول تزال اأ�صول جمموعة.)2-3 خالل العام (الر�صم البياين
البنوك املحلية التجارية تغطي ح��وايل ثالثة اأرب��اع جمموع
اأ�صول القطاع امل�صريف بينما ازدادت ح�صة البنوك الإ�صالمية
 اإذا، مع ذلك.على ح�صاب البنوك الأجنبية ب�صكل اأ�صا�صي
اأخ��ذن��ا يف الع�ت�ب��ار ال�ن��واف��ذ الإ�صالمية اخلا�صة بالبنوك
 ‚د اأنّ ح�صة اإجمايل اأ�صول البنوك الإ�صالمية،التجارية
اأكرب من ذلك بكثر اإذ تبل≠ نحو ربع جمموع الأ�صول امل�صرفية
.)2-3 (الإطار
2-3  بياينºر�س
‘ا´ امل�سر£ل القƒسU اأá�سM ‘ äاÒ¨الت
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Box 3-2
Islamic Banks and Islamic Windows

تطورات القطاع المصرفي

2-3 ارWEال
áميÓ�سEذ الaاƒ∑ والنƒنÑال

According to the Islamic Financial Services Board
(IFSB), an Islamic window operation is defined as part of
a conventional financial institution (which may be a branch
or a dedicated unit of that institution) that provides both
fund management (investment accounts) and financing
and investment that are Shari’ah compliant. Driven by the
need to provide Shari’ah-compliant banking, an increasing
number of banks across jurisdictions have opened Islamic
windows. Leading global banks – HSBC, Citibank, Deutsche
Bank, Standard Chartered Bank – all have either Islamic
banking windows or subsidiaries. At the country level,
several banks such as those in Malaysia, Pakistan, Egypt,
Saudi Arabia, Indonesia, to name a few, all have Islamic
windows.

ي �ح �دّد جمل�ص اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة الإ� �ص��الم �ي��ة ال�ن��اف��ذة
كنÁ( الإ�صالمية على اأنها جزء من موؤ�ص�صة مالية تقليدية
خم�ص�صة يف هذه املوؤ�ص�صة) تقدم
ّ اأن تكون فرع ًا اأو وحدة
خدمات اإدارة الأم ��وال (ح�صابات ال�صتثمار) والتمويل و
 وانطالق ًا من.ال�صتثمار املتوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية
احلاجة اإىل توفر اخلدمات امل�صرفية املتوافقة مع ال�صريعة
 قام عدد متزايد من البنوك التابعة للعديد من،الإ�صالمية
 وق��د افتتحت.ال�صلطات الق�صائية باإن�صاء نوافذ اإ�صالمية
البنوك العاملية الرائدة مثل ات�ص ا�ص بي �صي و�صيتي بنك
ودويت�صه بنك وبنك �صتاندرد ت�صارترد نوافذ اإ�صالمية اأو فروع ًا
، اأما على �صعيد البلدان.متخ�ص�صة بال�صرفة الإ�صالمية
فقد افتتح العديد من البنوك مثل تلك املوجودة يف ماليزيا
 على،وباك�صتان وم�صر واململكة العربية ال�صعودية واإندوني�صيا
. نوافذ اإ�صالمية،�صبيل املثال ل احل�صر

This trend has not been without its echo in Qatar. At
present, in addition to 4 Islamic banks (one Islamic bank is
a very recent entrant), all the traditional Qatari banks have
Islamic windows. Taken together, Islamic banks and Islamic
windows accounted for a quarter of total banking assets at
end-December 2009. The balance sheet structure of these
two sets of institutions indicates that Islamic banks are
relatively well-capitalized as compared to windows; the
proportion of funds in unrestricted investment accounts
(UIA) comprises over three-fifths of funding sources for
Islamic windows, as compared to around 50% in case of
Islamic banks.12 The asset side of the balance sheet is more
or less similar for both sets of institutions, with the share
of financing being over 60% in both cases. Investments are
lower for Islamic windows, being roughly half the numbers
as for Islamic banks.

4 اه �صدى يف دولة قطر فبالإ�صافة اإىلŒوقد كان لهذا ال
 اأن�صاأت،)ًبنوك اإ�صالمية (اأحد البنوك الإ�صالميّة حديث جدا
 وقد مثّلت.جميع البنوك القطرية التقليدية نوافذ اإ�صالمية
البنوك والنوافذ الإ�صالمية ربع اإجمايل املوجودات امل�صرفية
 وي�صر هيكل امليزانية العمومية.م2009 يف نهاية �صهر دي�صمرب
لهاتني املجموعتني من املوؤ�ص�صات اإىل اأن البنوك الإ�صالمية
تتمتّع بر�صملة عالية ن�صبي ًا باملقارنة مع النوافذ الإ�صالمية اإذ
تت�صمّن ن�صبة الأموال املودعة يف ح�صابات ال�صتثمار غر املقيدة
اأكث من ثالثة اأخما�ص من م�صادر التمويل اخلا�صة بالنوافذ
 اأما،12 للبنوك الإ�صالمية% 50 الإ�صالمية باملقارنة مع حوايل
جانب الأ�صول اخلا�صة بامليزانية العمومية فهو �صبه مماثل
بالن�صبة اإىل املجموعتني من املوؤ�ص�صات حيث تتجاوز ح�صة
 وتعترب ال�صتثمارات اأقل. يف كلتا احلالتني% 60 �التمويل ال
بالن�صبة اإىل النوافذ الإ�صالمية اإذ تبل≠ ح��وايل ن�صف عدد
.ال�صتثمارات اخلا�صة بالبنوك الإ�صالمية

12 Based on data for 3 Islamic banks and 6 Islamic windows of commercial
banks
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Islamic banking: Sources and uses of funds
نو∑ االإ�سالميةÑال
Islamic banks
Sources

 مصادر واستﺨدامات األمواﻝ:الصيرفة اإلسﻼمية

ذ االإ�سالميةaالنوا
Islamic windows
Share in total ا◊�سة االإجمالية

امل�س ـ ــادر

Capital

23.5

12.9

راأ�ص املال

Deposits

13.3

7.1

الودائع

From banks/ financial institutions

10.9

11.2

املوؤ�ص�صات املالية/من البنوك

Unrestricted investment accounts

48.9

67.2

ح�صابات ال�صتثمار غر املقيدة

Others

3.4

1.6

iـ ــرNاأ

Uses

Share in total ا◊�سة االإجمالية

اال�ستخدامات

Cash & reserves with central bank

3.4

3.6

النقد ّية والحتياطيات لدى امل�صرف املركزي

With banks/ financial institutions

21.3

19.7

املوؤ�ص�صات املالية/لدى البنوك

Financing

63.2

70.2

التمويل

Securities

8.9

4.0

الأوراق املالية

Other assets, including property etc.

3.1

2.3

.الأ�صول الأخرى مبا يف ذلك املمتلكات اإلخ

Others

0.1

0.2

اأخرى
ويةÄ الن�صبة امل،م2009 يف نهاية �صهر دي�صمرب

As at end-December 2009, in percent

The profitability indicators for Islamic banks are also far
superior as compared to windows, although windows have
operating expenses which are half of those obtaining for
Islamic banks

كما اأن موؤ�صرات الربحية اخلا�صة بالبنوك الإ�صالمية
اأعلى بكثر مقارنة بالنوافذ الإ�صالمية على الرغم من اأن
م�صاريف الت�صغيل اخلا�صة بالنوافذ تبل≠ ن�صف م�صاريف
.البنوك الإ�صالمية

Islamic banking: Financial performance

 األداﺀ المالي:الصيرفة اإلسﻼمية

نو∑ االإ�سالميةÑال
Islamic banks

ذ االإ�سالميةaالنوا
Islamic windows

Equity/ Asset

23.5

12.9

الأ�صول/حقوق امللكية

Return on asset

3.4

2.1

العائد على الأ�صول

Return on equity

14.5

13.6

العائد على حقوق امللكية

Operating cost/ Asset

0.99

0.45

الأ�صول/م�صاريف الت�صغيل

As at end-December 2009, in percent

The share of liquid assets in the asset mix of the
banking sector increased during the year. The position as
at end December 2009 indicates that, the share of loan
assets declined, while investments in trading securities

First Financial Stability Review 2009

ويةÄ الن�صبة امل،م2009 يف نهاية �صهر دي�صمرب

 الأ�صول اخلا�صèارتفعت ح�صة الأ�صول ال�صائلة يف مزي
 يف نهايةèبالقطاع امل���ص��ريف خ��الل ال �ع��ام وت�صر النتائ
م اإىل انخفا�ص ح�صة اأ�صول القرو�ص وارتفاع2009 دي�صمرب
 كما ارتفعت ح�صة.ال�صتثمارات يف الأوراق املالية التجارية
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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increased. The share of ‘cash and other dues’ from the
central bank also increased considerably. The major
portion of the investments in trading securities being in
central bank Certificates of Deposits (CDs) and government
bonds, an increase of share in this category indicates the
banks have channeled their asset portfolio into low-risk
liquid assets. The share of ‘deposits with foreign banks
and financial institutions’ also declined by around 3%
during 2009 indicating a lowering of inter-bank risk from
trans-national operations (Chart 3-3).

‘ا´ امل�سر£ القΩƒ�سN Öيc تر:Ü3-3  بياينºر�س

‘ا´ امل�سر£ل القƒسU اأÖيc تر: اأ3-3  بياينºر�س
Chart 3-3A: Asset structure of the banking sector

On liability side, the share of major sources of funding
remained at same levels in 2009 as in the previous year.
In particular, customer deposits accounted for half of total
funding, whereas the share of foreign interbank borrowings
was roughly 17%. Driven by the captial infusion to banks,
the share of capital improved marginally, while domestic
interbank borrowings declined. The Normalised Herfindhal
index of sources of funds stood at 0.20 in 2009 as compared
to 0.18 in 2008, indicating moderate concentration of
funding.13

N

s( j ) 2 ,
13 The Herfindahl index of fund concentration is calculated as H = ∑
j =1
where s(j) is the share of fund of type j and N is the total number of possible
funding sources. It has been normalized to lie between zero (no concentration)
and one (maximum concentration).
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 من امل�صرف املركزي اإىلz{النقدية وامل�صتحقات الأخ��رى
 ومبا اأنّ اجلزء الأكرب من ال�صتثمارات يف الأوراق.حد كبر
املالية التجارية يعود اإىل �صهادات الإيداع اخلا�صة بامل�صرف
ة اإىلÄ ت�صر الزيادة يف ح�صة هذه الف،وال�صندات احلكومية
 الأ�صول نحو املوجودات ال�صائلةßقيام البنوك بتوجيه حماف
 وانخف�صت ح�صة {الودائع لدى البنوك.املنخف�صة املخاطر
م2009  خالل عام% 3  بحوايلzالأجنبية واملوؤ�ص�صات املالية
مما يدلّ على تخفي�ص املخاطر بني البنوك من العمليات التي
.)3-3 تتم عرب احلدود(ر�صم بياين

Chart 3-3B: Liability structure of the banking
sector

 فقد حافظت ح�صة م�صادر،اأما يف ما يخت�ص باملطلوبات
م على امل�صتويات التي �صجّ لتها2009 التمويل الرئي�صية عام
 و�صكلت ودائع العمالء على وجه اخل�صو�ص.يف العام ال�صابق
ن�صف اإج �م��ايل ال�ت�م��وي��ل يف ح��ني بلغت ح�صة ال�ق��رو���ص
 و�صهدت ح�صة راأ�ص املال.% 17 اخلارجية بني البنوك نحو
بف�صل �صخ روؤو�ص الأم��وال يف البنوك حت�صن ًا طفيف ًا يف حني
 وبل≠ موؤ�صر هرفيندال.انخف�صت القرو�ص املحلية بني البنوك
م مقارنة2009  عام0،20  اخلا�ص مب�صادر الأموالHerfindhal
13
. مما ي�صر اإىل تركز معتدل للتمويل،م2008  عام0،18 �ب
N

 حيثH = ∑ s( j)  اخلا�ص برتكيز الأموال بح�صبHerfindahl  يتم احت�صاب موؤ�صر هرفيندال13
 وقد مت تعديله. العدد الإجمايل مل�صادر التمويل املحتملةN ثلÁ وj  ح�صة الأموال من نوعs(j) ثّلÁ
.)ليرتاوح بني �صفر (اأي ل تركيز) وواحد (الرتكيز الأق�صى
2

j =1
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Average credit in 2009 recorded a robust growth
(nominal) of 19.4% (inflation adjusted credit growth stood
at 25%), even though the growth rate declined substantially
from its high of over 50% in 2008. In terms of sectoral
distribution of credit facilities, credit to private sector
increased by 21%; however, the growth rate was lower as
compared to the previous year. The share of private sector
credit in the overall credit improved marginally by 1%
mainly on account of decline in the share of cross border
credit (Chart 3-4).

≠م منو ًا قوي ًا (ا�صمي) بل2009 �صجّ ل متو�صط الئتمان عام
) على%25  (بل≠ منو الئتمان م�صتبعد ًا اآثار الت�صخّ م% 19،4
الرغم من انخفا�ص معدل النمو اإىل حد كبر بعد امل�صتوى
 اأما.م2008  ع��ام% 50 العايل ال��ذي �صجله متجاوز ًا ن�صبة
 فقد ارتفع،من حيث التوزيع القطاعي للت�صهيالت الئتمانية
 اإل اأن معدل% 21 الئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص بن�صبة
 وحت�صنت ن�صبة الئتمان.النمو اأت��ى اأق��ل من العام ال�صابق
≠املمنوح للقطاع اخلا�ص يف اإجمايل الئتمان ب�صكل طفيف بل
 ب�صبب انخفا�ص ح�صة الئتمان اخلارجي (ر�صم بياين% 1
.)4-3

Chart 3-4
Ownership distribution of credit facilities (%)

4-3  بياينºر�س
(%) áيfاªتF الäÓ الت�س¡يáيµيع ملRƒت

Cross-border
Public Sector

Private Sector

The sectoral distribution of credit (average) to most
of the sectors exhibited double-digit growth in 2009.
The major exceptions to these numbers were growth in
consumption loans and cross-border loans. The growth
in credit facilities to real estate was the highest, along
with those to the government sector as well as Industries,
the latter to an extent, reflecting base year effects. Even
though the growth in credit to consumption sector was
low as compared to other sectors, the share of the credit
to this sector remained highest at 24%. The share of cross
border loans, which was around 8% in 2008 increased to
just over 9% in 2009, although growth in credit to this
segment was lowest across all the sectors (Chart 3-5).

First Financial Stability Review 2009

�صجل ال�ت��وزي��ع القطاعي لالئتمان (م�ت��و��ص��ط) ملعظم
 وت�صمنت.م2009 ال�ق�ط��اع��ات من ��و ًا م ��زدوج ال��رق��م ع��ام
ال�صتثناءات الرئي�صية لهذه الأرقام منو القرو�ص ال�صتهالكية
 و�صجل النمو يف الت�صهيالت الئتمانية.والقرو�ص اخلارجية
املمنوحة للقطاع العقاري الن�صبة الأعلى جنب ًا اإىل جنب مع تلك
املمنوحة للقطاع احلكومي وال�صناعات اإىل حد ما مما يعك�ص
 على الرغم من انخفا�ص منو الئتمان.اآث��ار �صنة الأ�صا�ص
،املمنوح لقطاع ال�صتهالك مقارنة مع القطاعات الأخ��رى
�صجلت ح�صة الئتمان املمنوح لهذا القطاع الن�صبة الأعلى اإذ
 اأما ح�صة القرو�ص اخلارجيّة التي كانت حوايل.% 24 بلغت
م2009  عام% 9  فقد ارتفعت اإىل ما يزيد عن،م2008  عام%8
على الرغم من اأنّ منو الئتمان املمنوح لهذا القطاع �صجّ ل
.)5-3 اأدنى م�صتوى بني كافة القطاعات (الر�صم البياين
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Chart 3-5
Sectoral distribution of credit during 2009
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5-3  بياينºر�س
Ω2009 ΩاY لÓN ¿اªتFÓ» لYا£يع القRƒالت

(Right scale)

The Herfindahl Index for the banking sector suggests
that overall, banks have high diversification of their credit
into various sectors of the economy.

ي�صر موؤ�صر هرفيندال اخلا�ص بالقطاع امل�صريف اإىل اأن
الئتمان اخلا�ص بالبنوك ب�صكل عام يت�صم بالتنويع العايل يف
.خمتلف قطاعات القت�صاد

Credit to real estate picked up in the latter half of
2009. The slowdown in activity in real estate sector in the
domestic economy as well as in the GCC region might have
led to a decline in credit to these sector during the first
half of the year. In addition, the purchase of real estate
portfolio of domestic banks by QCB could also resulted in
the sudden decline of credit to this sector. Taking cues from
the developments in international and regional economies,
the second half of the year witnessed a gradual pickup
in real estate credit. Credit facilities to the consumption
sector remained stagnant except for a small upturn in the
latter half of the year, reflecting seasonal effects (Chart
3-6).

ارت �ف��ع الئ�ت�م��ان امل�م�ن��وح للقطاع ال�ع�ق��اري يف الن�صف
م وم��ن امل��رج��ح اأن يكون التباطوؤ يف2009 ال�ث��اين م��ن ع��ام
الن�صاط اخلا�ص بالقطاع العقاري يف القت�صاد املحلي ويف
دول جمل�ص التعاون اخلليجي قد اأدى اإىل انخفا�ص ن�صبة
.القرو�ص املمنوحة لهذا القطاع خالل الن�صف الأول من العام
 العقاريةßكن اأن يكون �صراء املحافÁ ،بالإ�صافة اإىل ذلك
اخلا�صة بالبنوك املحلية من قبل م�صرف قطر املركزي قد
. لالئتمان املمنوح لهذا القطاعÅاأدى اإىل النخفا�ص املفاج
وا�صتناد ًا اإىل التطورات التي �صهدتها القت�صادات الدولية
 �صهد الن�صف الثاين من العام انتعا�ص ًا تدريجي ًا،والإقليمية
 وحافظت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة.يف الئتمان العقاري
لقطاع ال�صتهالك على جمودها با�صتثناء حت�صّ ن �صغر طراأ
يف الن�صف الثاين من ال�صنة عاك�ص ًا الآثار املو�صمية (الر�صم
.)6-3 البياين
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Chart 3-6
Credit for real estate and consumption
sectors -2009

The rate of growth in average deposits was considerably
lower in 2009. By way of example, the banking sector’s
(nominal) deposit mobilization increased only by 10% in
2009 as compared to 47% in 2008 (the corresponding
numbers in real terms were 16% and 28%, respectively).
The decline permeated across all bank groups, with foreign
banks recording a negative growth (12%). Among the bank
groups, Islamic banks recorded the highest growth of
27% (Chart 3-7). The share of deposit from non-residents
increased by around 4.5% during 2009, while the deposit
from domestic sector declined. The extraordinary growth
in non-resident deposit might have been on account of
change in classification norms for deposits, wherein banks
were instructed to classify the institutions registered under
the Qatar Financial Center (QFC) as non-residents in 2009.

First Financial Stability Review 2009
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6-3  بياينºر�س
 ال©قاريÚYا£ للقìƒنªا¿ املªتFال
Ω2009 – »cÓ¡وال�ست

وك��ان معدل النمو يف متو�صط ال��ودائ��ع اأق��ل بكثر عام
ة ودائ��ع القطاعÄ فقد ارتفعت على �صبيل املثال تعب.م2009
47 م باملقارنة مع2009  عام% 10 امل�صريف (ال�صمية) بن�صبة
% 16 م (بلغت الأرقام من حيث القيمة احلقيقية2008  عام%
 وقد مت ت�صجيل هذا النخفا�ص من قبل.) على التوايل% 28 و
جميع املجموعات البنكية و�صجلت البنوك الأجنبية منو ًا �صلبي ًا
 و�صجلت البنوك الإ�صالمية بني املجموعات البنكية.% 12 ≠بل
 اأما ح�صة.)7-3  (الر�صم البياين% 27 اأعلى ن�صبة منو بلغت
 خالل عام% 4^5 الودائع من غر املقيمني فقد ارتفعت بن�صبة
 ورمبا يعود.م يف حني انخف�صت ودائع القطاع املحلي2009
هذا النمو غر العادي يف ودائع غر املقيمني اإىل تغير قواعد
الت�صنيف اخلا�صة بالودائع حيث �صدرت تعليمات للبنوك
تن�ص على اإدراج املوؤ�ص�صات امل�صجلة من قبل مركز قطر للمال
.م2009 يف بند ”غر املقيمني“ عام

2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Chart 3-7A Growth in deposit mobilised

Public sector deposits exhibited volatility, while
private sector deposits witnessed a steady increase. The
changes in the pattern of deposits can provide information
on the strength of the economy during the year and an
indicative outlook for the future. In tandem with gyrations
in oil prices, high volatility was observed in public sector
deposits which witenssed a maximum decline of around
QR 16 billion by May 2009, picked up subsequently to
close around the levels as witenssed at the begining of the
year. At the same time, private sector deposits showed an
increasing trend throughout the year. On average, private
sector deposits were roughly twice the numbers obtaining
for public sector deposits (Chart 3-8).

´ا£ع القFاO ‘ وáس¡ريû الäاÒ¨ الت:اأ8-3  بياينºر�س
Ωال©ا

Chart 3-8 A: Monthly movements in public
sector deposits
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Ω2009 ΩاY عFاOƒ» للYا£يع القRƒ الت:Ü7-3  بياينºر�س
Chart 3-7 B: Sectoral distribution of deposit in 2009

هرت ودائع القطاع العام بع�ص التقلبات بينما �صهدتXاأ
كن اأن توفّر التغراتÁ و.ودائع القطاع اخلا�ص زيادة مطردة
يف منط ال��ودائ��ع بع�ص املعلومات عن ق��وة القت�صاد خالل
 وبالرتادف. بالإ�صافة اإىل نظرة اإر�صادية حول امل�صتقبل،ال�صنة
 ارتفاع يفß لوح،مع التقلبات التي �صهدتها اأ�صعار النفط
≠معدل تقلبات ودائع القطاع العام التي �صهدت انخفا�ص ًا بل
 وما لبثت اأن،م2009  مليار ري��ال بحلول �صهر مايو16 نحو
ارتفعت يف وقت لحق لتغلق عند امل�صتويات التي �صهدتها يف
هرت ودائع القطاع اخلا�صX اأ، ويف الوقت نف�صه.بداية ال�صنة
 �صجلت ودائع، ويف املتو�صط.اه ًا ت�صاعدي ًا على مدار العامŒا
القطاع اخلا�ص �صعف الأرق��ام التي �صجلتها ودائ��ع القطاع
.)8-3 العام (الر�صم البياين

´ا£ع القFاO ‘ وáس¡ريû الäاÒ¨ الت:Ü8-3  بياينºر�س
سUاخلا
Chart 3-8 B: Monthly movements in private
sector deposits

2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

Developments in Banking Sector

تطورات القطاع المصرفي

Coming to the pattern of income and expenses, the
evidence appears to suggest that income flows are
more concentrated while asset diversification has
remained stagnant. An overall assessment of the extent
of diversification of assets and the corresponding
income flows from loan and non-loan assets is made by
constructing two diversity ratios: asset diversity and
income diversity (Box 3-3).14

 فت�صر الأدلة،اأما يف ما يتعلّق بنمط الإيرادات والنفقات
 تنوع الأ�صول علىßاإىل تركيز اأكرب لتدفقات الدخل بينما حاف
 ويتم اإجراء تقييم �صامل ملدى تنوع الأ�صول وتدفقات.جموده
الدخل من اأ�صول القرو�ص وغر القرو�ص عن طريق حتديد
14
.)3-3  تنوع الأ�صول وتنوع الدخل (الإطار:ن�صبتي تنوع هما

Box 3-3
Asset and Income Diversiﬁcation Index

3-3 ارWEال
لNóّ ´ الƒل وتنƒسUسر الأTDƒم
يبني مقيا�ص تنوع الأ�صول على مدى تنويع اأ�صول البنوك
 كما.وتوزيعها بني القرو�ص والأ�صول الأخرى التي تدر الدخل
يقوم تنوع الدخل بقيا�ص قدرة البنوك على زيادة الدخل من
خالل اأن�صطة الإق��را���ص التقليدية (التي ت��د ّر �صايف الدخل
 ويرتاوح هذان املقيا�صان.من الفائدة) وغرها من الأن�صطة
 كما يكمّل هذان.بني �صفر وواحد ويزدادان يف درجة التنويع
املقيا�صان بع�صهما البع�ص مبعنى اأن مقيا�ص تنوع الأ�صول
متغرات ”الأ�صهم“ بينما يرتكز مقيا�ص تنوّع
ّ يرتكز على
.“الدخل على متغرات ”التدفقات

The asset diversity measure indicates the extent of
diversification of banks assets into loan and other income
generating assets. Likewise, income diversity measures
how well banks are able to generate income from traditional
lending activities (that generates net interest income) and
other activities. Both these measures lie between zero and
one and is increasing in the degree of diversification. These
two measures are complementary, in the sense that the
asset diversity measure is based on ‘stock’ variables and
the income diversity measure of based on ‘flow’ variables.
The value of these measures for bank groups is
computed for the years 2008 and 2009. The table indicates
a marginal improvement in the asset diversity of the
banking sector in 2009, along with a lowering of income
diversity measure.

Bank group

وحتت�صب قيمة هذين املقيا�صني بالن�صبة اإىل املجموعات
 وي�صر اجلدول اإىل حت�صن.م2009 م و2008 البنكية لعامي
م2009 طفيف يف تنوّع الأ�صول يف القطاع امل�صريف يف عام
.وانخفا�ص مقيا�ص تنوع الدخل

2008

2009

يةµنÑة الYموéامل

تنوّع الأ�صول تنوّع الدخل تنوّع الأ�صول تنوّع الدخل
Asset div.

Income div.

Asset div.

Income div.

All Banks

0.66

0.93

0.67

0.72

كافة البنوك

Commercial

0.59

0.90

0.60

0.63

البنوك التجارية

Islamic

0.68

0.88

0.69

0.77

البنوك الإ�صالمية

Foreign

0.63

0.82

0.64

0.52

البنوك الأجنبية

14- Laeven, L. and R. Levine (2007). Is there a diversification discount in
financial conglomerates? Journal of Financial Economics 85, 331-367.
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م) هل هناك خ�صم خا�ص بالتنوع يف التكتالت املالية ? �صحيفة2007(  ليفاين. ليفني ور، ل-14
.367-331 ،85 فاينان�صيل اإيكومن�صت
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Commissions constitute the major part of non-interest
income, whereas administrative expenses accounted for
over half of the non-interest expense of banks (Table 3-2).
The “burden” (defined as non interest income less noninterest expense scaled by total assets) was -0.17% for all
banks (with the figure being negative for commercial and
foreign banks and positive for Islamic banks), suggesting
that non-interest incomes were less than sufficient to
cover for non-interest expenses.

ت�صكل العمولت اجلزء الأكرب من دخل غر الفوائد بينما
ت�صكّل النفقات الإداري��ة اأكث من ن�صف نفقات غر الفوائد
 (امل�ح�دّد على اأ ّن��هz وبل≠ {ال�ع��بء.)2-3 للبنوك (اجل��دول
دخل غر الفوائد ناق�ص نفقات غر الفوائد بح�صب اإجمايل
 بالن�صبة اإىل جميع البنوك (الرقم �صلبي%0،17- )املوجودات
بالن�صبة اإىل البنوك التجارية والأجنبية واإيجابي بالن�صبة اإىل
 يكن⁄  مما يوحي باأن دخل غر الفوائد،)البنوك الإ�صالمية
.كافي ًا لتغطية نفقات غر الفوائد

Table 3-2
Disaggregation of non-interest income and noninterest expenses of banks (percent to total)

2-3 الﺠدوﻝ
توﺯيع دﺧﻞ ﻏير الﻔواﺋد ونﻔقات ﻏير الﻔواﺋد الﺨاﺻة ﺑالبنوﻙ
()نسبة ﺇلى المﺠموع

∑نوÑة الaكا

االإ�سالمية

اريةéالت

يةÑاالأجن

All banks

Islamic

Commercial

Foreign

Non-interest income

100.0

100.0

100.0

100.0

Trading income

10.1

16.1

10.1

0.3

دخل التعامل

Forex income

12.3

6.5

11.3

28.2

دخل بالعمالت الأجنبية

Commission received

46.3

39.9

48.1

45.0

العمولت امل�صتوفاة

Others

31.3

37.5

30.4

26.5

اأخرى

Non-interest expense

100.0

100.0

100.0

100.0

نفقات غر الفوائد

Gen. & Adm. Expense

52.2

67.5

51.1

45.0

النفقات العمومية والإدارية

Provisions for loans

35.8

27.7

40.2

30.1

خم�ص�صات القرو�ص

Commissions paid

1.6

0.0

2.1

1.1

العمولت املدفوعة

Others

10.4

9.8

6.6

23.9

اأخرى

Although the profitability of the banking sector
declined in 2009, it remained at comfortable levels (Table
3-3). The decline in profitability can be attributable to
increase in provisions against impairment of loans, decline
in income from sources other than interest. At the same
time, profitability was positively affected by the decline
in operating expenses as well as increase in net interest
income. A disaggregation of the factors contributing to
the banking sector’s return on equity is provided in Box
3-4.
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دخل غر الفوائد

على الرغم من انخفا�ص ربحية القطاع امل�صريف عام
.)3-3 لت عند م�صتويات مريحة (اجلدولX  اإل اأنها،م2009
ويعزى النخفا�ص يف الأرباح اإىل زيادة خم�ص�صات القرو�ص
 يف الوقت.وانخفا�ص الدخل من م�صادر اأخرى غر الفوائد
 تاأثرت الربحية اإيجابي ًا بانخفا�ص نفقات الت�صغيل،نف�صه
 توزيع4-3  ويظهر الإطار.وارتفاع �صايف الدخل من الفائدة
العوامل التي ت�صاهم يف العائد على حقوق امللكية اخلا�ص
.بالقطاع امل�صريف
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

Developments in Banking Sector

تطورات القطاع المصرفي

Table 3-3: Indicators of Proﬁtability (percent)
¥ل≈ حقوY دFال©ا
سولUد متو�س§ االأFاY
ال�سنة
يةµاملل
Return on

Year

2005
2006
2007
2008
2009

/دF الفواÒZ πNد
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺻﻮﻝ

( مﺆﺷرات الرﺑحية )نسبة مﺌوية:3-3 الﺠدوﻝ

/πس¨يûفقات التf
/املخ�س�سات
متو�س§ ﺍﻷﺻﻮﻝ
Net operating
سولUمتو�س§ االأ
Operating
/income
Provisions/
/expense
Average asset
Average asset
Average asset
πس¨يû التíHسا‘ رU

Average asset

Return on
Equity

Net interest
/income
Average asset

4.3

33.2

3.0

2.9

1.3

2.9

3.7

25.1

3.1

2.3

1.3

3.8

3.8

25.5

2.8

2.5

1.4

2.5

2.9

21.5

2.5

2.0

1.2

3.4

2.5

19.4

2.7

1.4

1.1

3.6

Box 3-4
Disaggregation of Return on Equity (RoE)
Following from the literature, RoE is classified as :
RoE= (NI/NOI)*(NOI/GI)*(GI/RWA)*(RWA/TA)*(TA/Equity)

4-3 ارWEا
(RoE) áيµ املل¥ƒقM ≈لY óFت�سني∞ ال©ا
) تبع ًا لالأدبياتRoE( �صنّف العائد على حقوق امللكيةoي
:القت�صادية على النحو التايل
RoE= (NI/NOI)*(NOI/GI)*(GI/RWA)*(RWA/TA)*(TA/Equity)

where NI = Net income; NOI = Net operating income;
GI = Gross income; RWA = Risk-weighted assets and TA =
Total assets
We examine the importance of each item on the right
hand side (RHS) of the above expression.
The first term (NI/NOI) is an indicator of financial
strength. An increase in this component can be
attributable to a decrease in charges against provision
and extraordinary losses. An increase or decrease in trade
income also cause changes in this factor.
The second term is an indicator of efficiency (note that,
NOI/ GI = 1- Administrative cost/ GI = 1- Efficiency ratio).
Therefore an increase in the ratio indicates improvements
in the productivity of the banking sector.
The third term is a measure of asset productivity
adjusted for risk.
The fourth term indicates the risk appetite of the
banking sector. An increase in this ratio can lead to increase
in return as well as heavy losses (high risk to high returns).

The last term is a measure of banking sector leverage.
An increase in the leverage can make banks vulnerable
First Financial Stability Review 2009

GI ; = �صايف ربح الت�صغيلNOI ; = الربح ال�صايفNI حيث

 = الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطرRWA ;= اإجمايل الدخل
 = اإجمايل الأ�صولTA و
�صوف نقوم بدرا�صة اأهمية كل عن�صر من العنا�صر على
.( من املعادلة املذكورة اأعالهRHS) نÁاجلانب الأ
.( موؤ�صر ًا على القوة املاليةNI/NOI) يعترب امل�صطلح الأول
 ب اأي��ة زي ��ادة يف ه��ذا العن�صر اإىل انخفا�ص ر�صومnن�صoوت
 كما اأن اأي ارتفاع اأو،املخ�ص�صات واخل�صائر غر العادية
. ث تغيرات يف هذا العاملpحدoانخفا�ص يف الدخل التجاري ي
ويعترب امل�صطلح الثاين موؤ�صر ًا على الكفاءة (علم ًا باأن
،) – معدل الكفاءة1 = GI / التكاليف الإدارية- 1 = NOI/ GI
وبالتايل ف�اإن ارتفاع املعدل ي�صر اإىل حت�صن الإنتاجية يف
.القطاع امل�صريف
اأما امل�صطلح الثالث فهو مقيا�ص لإنتاجية الأ�صول املعدلة
.يف �صوء املخاطر
كما ي�صر امل�صطلح ال��راب��ع اإىل م�صتوى املخاطر التي
 حيث اأن اأي ارتفاع يف هذا املعدل،يتحملها القطاع امل�صريف
 بالإ�صافة اإىل حدوث خ�صائر عالية،قد يوؤدي اإىل زيادة العائد
.)(ن�صبة خماطر عالية مقابل ارتفاع العائدات
اأما بالن�صبة للم�صطلح الأخر فهو مقيا�ص لن�صبة القرتا�ص
لدى القطاع امل�صريف; حيث اأن ارتفاع ن�صبة القرتا�ص يجعل
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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to unforeseen shocks, thereby weakening the financial
soundness.

 مما ي�صعف ال�صالمة،البنوك عر�صة لل�صدمات غر املتوقعة
.املالية

The changes in the ROE and the movements in the above
sub-factors driving ROE is presented in the Chart. During
2009 financial strength of the banking sector declined (an
increase in provisions) while the efficiency of the banking
sector improved substantially. The income from the risk
adjusted assets improved during the current year, while it
was on a declining path during the past two years. The
chart also indicates a decline in banks’ risk appetite, while
the leverage ratio increased, on account of an increase in
low risk assets.

يو�صح الر�صم البياين التغرات يف العائد على حقوق
( وحركة العوامل الفرعية املذكورة اأعاله وهي التيRoE) امللكية
( فقد تراجعت القوة املاليةRoE) توجه العائد على حقوق امللكية
،) م (ارتفاع املخ�ص�صات2009 للقطاع امل�صريف خالل عام
 كما.بينما حت�صنت كفاءة القطاع امل�صريف ب�صكل ملمو�ص
حت�صن الدخل املتحقق من الأ�صول املعدلة يف �صوء املخاطر
 يف حني اأنها كانت ت�صر يف م�صار مرتاجع،خالل العام احلايل
 وي�صر الر�صم البياين اإىل تراجع.خالل ال�صنتني املا�صيتني
 مقابل زيادة ن�صبة القرتا�ص،م�صتوى حتمل البنوك للمخاطر
.وذلك ب�صبب زيادة الأ�صول ذات املخاطر املنخف�صة

Chart 3-9
Percentage changes in the factors of
RoE(2006-2009)

As part of its monetary policy formulation, the central
bank has initiated surveys of several segments of the
banking sector. The results of the recently conducted
Bank Lending Survey indicated that lending practices in
banks tightened for both commercial as well as household
lending during the last quarter of the year (Box 3-5)
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9-3  بياينºر�س
¥ƒقM ≈لY óFامل ال©اƒ© لáيƒÄ املáÑ ‘ الن�سäاÒ¨الت
(Ω2009 – Ω2006) (RoE) áيµاملل

ب��داأ امل�صرف امل��رك��زي بعمل م�صح على جوانب عديدة
.يف القطاع امل�صريف كجزء من �صياغة �صيا�صته النقدية
 امل�صح الذي مت اإجراوؤه موؤخر ًا يف ما يتعلقèوقد اأ�صارت نتائ
بالإقرا�ص امل�صريف اإىل ت�صييق عمليات الإقرا�ص لدى البنوك
على كل من القرو�ص التجارية وكذلك القرو�ص املمنوحة
)5-3  (اإطار.لالأ�صر خالل الربع الأخر من ال�صنة
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Box 3-5
Bank Lending Survey
This survey focused on the credit conditions applied to
enterprise-level as well as household lending activities by
commercial banks. In addition, the lending characteristic
corresponding demand and supply factors for each segment
was also studied. Besides, the survey explored senior
loan officers’ perception regarding future loan demand
expectations as also future credit standards and policies.

The highlights of the survey can be summarized as
follows:

Tightening of lending practices across banks,
irrespective of the sector to which loan was extended.




Both the scale of the tightening as also the terms
of granting loans were significantly higher in case of
enterprise lending as compared to household lending.
The number of banks interested in attracting more
customers for household lending was few.

Competitive pressures does not seem to be a
significant factor for either tightening or easing of
credit standards
 A weakening of demand for loans, both from enterprise
and household segments.






Expectations point to a lowering of tightening in
future credit standards for loans and credit lines to
enterprises for the ensuing quarter
A lowering of the net demand for housing loans,
owing to dampening housing market prospects

Stability of the Banking Sector
Even though the banking sector was mostly resilient to
the financial sector crisis, cross-sectional analysis revealed
potential vulnerabilities in certain sectors of the economy.
In order to contain any possible fallout, the authorities
took proactive measures to infuse confidence in market
participants. In addition, appropriate monetary measures,
were also taken as and when required (Box 3-6). These
timely interventions improved the funding conditions and
provided confidence to the banking sector.
First Financial Stability Review 2009
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5-3 ارWEا
‘س امل�سرVراbE الíم�س
تركز هذه الدرا�صة على ال�صروط الئتمانية املعمول بها
 وكذلك عمليات الإقرا�ص املمنوحة،على م�صتوى املوؤ�ص�صات
 بالإ�صافة اإىل.للقطاع العائلي من قبل البنوك التجارية
 فقد متت درا�صة خ�صائ�ص الإق��را���ص املتطابقة مع،ذل��ك
 اإىل جانب ا�صتطالع مفهوم،عوامل العر�ص والطلب لكل قطاع
فني امل�صوؤولني عن الإقرا�ص يف ما يتعلق بتوقعاتXكبار املو
الطلب على القرو�ص يف امل�صتقبل وكذلك املعاير وال�صيا�صات
.امل�صتقبلية اخلا�صة بالئتمان
:» ‘ ما يلíذا امل�سg ‘ ةRارÑلخي�ص النقا• الJ øµÁ
 ت�صييق عمليات الإقرا�ص عرب البنوك ب�صرف النظر
.عن القطاع الذي مت منح الئتمان له
 ك��ان كل من م�صتوى الت�صييق و�صروط منح القرو�ص
اأعلى بكثر يف حالة القرو�ص للموؤ�ص�صات باملقارنة مع
.القرو�ص املمنوحة للقطاع العائلي
 قلة عدد البنوك املهتمة بجذب املزيد من العمالء نحو
.القرو�ص املمنوحة للقطاع العائلي
 ل يبدو اأن ال�صغوط التناف�صية متثل عام ًال مهم ًا �صواء
.بالن�صبة لت�صييق معاير الئتمان اأو تخفيفها
 �صعف الطلب على القرو�ص من جانب كل من املوؤ�ص�صات
.والقطاع العائلي
 ت�صر التوقعات اإىل انخفا�ص ت�صييق معاير الئتمان
يف امل�صتقبل بالن�صبة للقرو�ص واحلدود الئتمانية لدى
.املوؤ�ص�صات يف الربع التايل
 انخفا�ص �صايف الطلب على القرو�ص ال�صكنية وذلك
.ب�صبب �صعف اآفاق �صوق الإ�صكان
‘ا´ امل�سر£ا�ستقرار الق
اهŒ على الرغم من اأن القطاع امل�صريف كان مرن ًا يف الغالب
هرX اإل اأن التحليل ال�صامل لعدة قطاعات اأ،اأزمة القطاع املايل
،وجود مواطن �صعف حمتملة يف قطاعات اقت�صادية معينة
 اتخذت احلكومة،وم��ن اأج��ل اح�ت��واء اأي��ة تداعيات حمتملة
 بالإ�صافة.تدابر ا�صتباقية لتزويد امل�صاركني يف ال�صوق بالثقة
اإىل اتخاذ التدابر النقدية املنا�صبة ح�صب القت�صاء (اإطار
 حيث عملت التدخالت يف الوقت املنا�صب على حت�صني.)6-3
.اأو�صاع التمويل ومدّت القطاع امل�صريف بالثقة
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Box 3-6
Support to the Financial Sector in Qatar
October 2008: The Qatar Central Bank (QCB)
introduced a collateralized overnight liquidity window at
an interest rate of 3%
January 2009: The Qatar Investment Authority
committed to purchase 10-20% of Qatari listed banks’
capital in October 2008. Accordingly, in January 2009,
equity purchase amounting to QR 2.6 bilion was made15
March 2009: The authorities purchased the domestic
investment portfolios in Qatar Exchange that national
banks wished to sell, amounting to QR 6.5 billion.
June 2009: The authorities implemented a loans
purchase program which enabled it to purchase loans and
real estate investments that national banks wished to sell,
amounting to QR 14.4 billion.

تطورات القطاع المصرفي

6-3 ارWEا
ر£b áولO ‘ ا´ املايل£ القºYO
( نافذةQCB)  طرح م�صرف قطر املركزي:2008 رHاأكتو
.% 3 �صيولة ق�صرة الأجل وم�صمونة ب�صعر فائدة
20 – 10  قام جهاز قطر لال�صتثمار ب�صراء:2009 يناير
باملائة من روؤو�ص اأموال البنوك القطرية املدرجة خالل �صهر
 ومن ثمّ مت حتقيق �صعر �صراء حقوق امل�صاهمني،م2008 اأكتوبر
15
. مليار ريال قطري2،6 م بلغت قيمته2009 يف يناير
 ال�صتثماريةß قامت احلكومة ب�صراء املحاف:2009 مار�ص
املحلية املدرجة يف بور�صة قطر والتي رغبت البنوك الوطنية
. مليار ريال قطري6،5  حيث بلغت قيمتها،يف بيعها
 ل�صراءè ق��ام��ت احلكومة بتنفيذ برنام:2009 ـيــوfيــو
 الأمر الذي مكّنها من �صراء القرو�ص وال�صتثمارات،القرو�ص
العقارية التي كانت البنوك الوطنية ترغب يف بيعها وذلك
. مليار ريال قطري14،4 بقيمة

An overall assessment of the stability and underlying
condition of the banking sector during 2009 was conducted
based on the banking stability map (Chart 3-10). The map
is constructed on five indices which explains the overall
stability of the banking sector viz fragility index, profitability
index, inefficiency index, liquidity index and soundness
index.16 The indices so constructed assume values
between zero (minmum) and 100 (maximum). The index is a
relative measure in the sense that a low (resp., high) value
means the risk in that dimension is low (resp., high) during
the period as compared to other periods considered for the
construction of the stability map. Therefore, an increase in
the value of the index in any particular dimension indicates
an increase in risk in that dimension for that period as
compared to other periods.

مت اإجراء تقييم �صامل حلالة ال�صتقرار يف القطاع امل�صريف
م بناء على خارطة2009 والظروف املوؤثرة عليه خالل عام
 وقد مت اإن�صاء اخلارطة.)10-3 ا�صتقرار البنوك (ر�صم بياين
على اأ�صا�ص خم�صة موؤ�صرات تو�صح ال�صتقرار العام يف القطاع
امل�صريف; وهي موؤ�صر ال�صعف وموؤ�صر الربحية وموؤ�صر عدم
 حتمل املوؤ�صرات16.الكفاءة وموؤ�صر ال�صيولة وموؤ�صر ال�صالمة
التي مت اإن�صاوؤها قيم ًا ترتاوح بني ال�صفر (كحد اأدنى) واملائة
 مبعنى اأن القيمة،ً ويعترب املوؤ�صر مقيا�ص ًا ن�صبيا.)(كحد اأق�صى
املنخف�صة (املرتفعة على التوايل) تدل على اأن معدل اخلطر يف
ذلك البعد منخف�ص (مرتفع على التوايل) خالل هذه الفرتة
باملقارنة مع الفرتات الأخرى التي مت اأخذها يف العتبار لو�صع
 لذلك فاإن الزيادة يف قيمة املوؤ�صر عند اأي.خارطة ال�صتقرار
بعد من الأبعاد ت�صر اإىل زيادة معدل اخلطر يف ذلك البعد يف
.تلك الفرتة باملقارنة مع الفرتات الأخرى

15 - Another QR 2.7 billion of equity shares was purchased in January 2010

. من اأ�صهم حقوق امل�صاهمني2010  مليار ريال قطري يف يناير2^7  مت �صراء اأ�صهم اأخرى بقيمة- 15
;) ال�صعف3( ;) الكفاءة2( ;) ال�صالمة1( � تراعى خم�صة اأبعاد لدرا�صة اأداء البنوك تتعلق ب- 16
 ناأخذ يف العتبار اأكث املوؤ�صرات اأهمية، وحتت كل بعد من الأبعاد.) الربحية5() ال�صيولة; و4(
 ون�صبة، ن�صبة التكلفة اإىل الدخل، معدل كفاية راأ�ص املال: على �صبيل املثال،ذات ال�صلة بهذا البعد
 ون�صبة، ون�صبة املوجودات ال�صائلة اإىل اإجمايل املوجودات،القرو�ص املتعثة اإىل اإجمايل القرو�ص
 يتم ح�صاب مقيا�ص كل بعد (اأ) باعتبار اأنه املعدل.�صايف الربح اإىل اإجمايل املوجودات على التوايل
 حيث تكون الأوزان هي ن�صبة املوجودات امل�صرفية الفردية اإىل،املرجح ملوؤ�صر القطاع امل�صريف ككل
 ومن اأجل احل�صول على موؤ�صر لكل بعد من الأبعاد خالل فرتة.اإجمايل موجودات النظام امل�صريف
 نقوم بح�صاب ن�صبة قيمة املوؤ�صر يف تلك الفرتة ذات احلد الأدنى الأقل من جميع هذه القيم،حمددة
.يف الفرتات الزمنية قيد البحث اإىل اأق�صى قيمة للحد الأدنى الأقل لقيمة املوؤ�صر خالل هذه الفرتة
 و يتم تطبيع كل موؤ�صر، يتم ح�صاب موؤ�صر ال�صتقرار امل�صريف،وبناء على هذه املقايي�ص امل�صتقلة
 فاإن الزيادة يف البعد عن املركز ت�صر اإىل وجود خماطر اأكرب، وبالن�صبة لكل موؤ�صر،بهذه الطريقة
.(اأو قابلية للتعر�ص للخطر) يف ذلك البعد

16 - We consider five major dimensions of bank functioning relating to (1)
Soundness; (2) Efficiency; (3) Fragility; (4) Liquidity and (5) Profitability. Under
each dimension, we consider the most important indicator relevant to that
dimension, e.g., Capital adequacy ratio, cost-to-income ratio, non-performing
loans to total loans ratio, liquid assets-to-total assets ratio and net profit-to-total assets ratio, respectively. A measure of each dimension (Ai) is calculated as
the weighted average of the indicator for the banking sector as a whole, where
the weights are the ratio of individual bank asset to total banking system assets. In order to obtain an index for each dimensions during a particular period,
we compute the ratio of value of the indicator in that period less minimum of all
such values in the time periods under consideration to maximum less minimum
value of the indicator over the period. Based on these individual measures, the
banking stability index is calculated. Each indicator is normalized such that, for
each index, an increase in the distance from the centre would indicate greater
risks (or vulnerability) in that dimension.
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Chart 3-10
Banking Stability Map : 2005-2009

تطورات القطاع المصرفي

10-3  بياينºر�س
2009 – 2005 :∑ƒنÑ ا�ستقرار الáWارN

Proﬁtability

The banking stability map indicates that dimensionally,
risks to profitability, soundness and fragility increased
during 2009 as comapred to 2008, whereas risks due to
liquidity and inefficiency declined. A monthly series of
the Banking Stability Index (BSI) constructed as a simple
average of the above five sub-indices appears to indicate
a marginal increase in overall risks during the latter half of
the year (Chart 3-11).

Chart 3-11
Monthly movements in the Banking
Stability Index – 2009

First Financial Stability Review 2009

ةŒت�صر خارطة ا�صتقرار البنوك اإىل ارتفاع املخاطر النا
م باملقارنة مع2009  ال�صالمة وال�صعف خالل،عن الربحية
ة عن ال�صيولة وعدمŒ يف حني تراجعت املخاطر النا،م2008
(BSI)  ت�صر �صل�صلة �صهرية ملوؤ�صر ا�صتقرار البنوك.الكفاءة
الذي مت و�صعه باعتباره املتو�صط الب�صيط للموؤ�صرات الفرعية
اخلم�صة املذكورة اأعاله اإىل حدوث ارتفاع طفيف يف اإجمايل
املخاطر خالل الن�صف الأخر من هذه ال�صنة (ر�صم بياين
.)11-3
11-3  بياينºر�س
- ∑ƒنÑسر ا�ستقرار الTDƒ ‘ مáس¡ريû الäاcرëالت
2009
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In order to complement the regular assessments
of financial stability concerns based on balance sheet
data and other relevant statistical information, a ‘Risk
Perception Survey’ was conducted to ascertain the views
of commercial banks regarding the system-wide risks and
prospects for financial stability in Qatar. The summary
results are provided in Box 3-7.

ومن اأجل اإمتام التقييم املنتظم لال�صتقرار املايل القائم
على اأ�صا�ص بيانات امليزانية العمومية وغرها من املعلومات
z مت اإج��راء {م�صح اإدراك املخاطر،الإح�صائية ذات ال�صلة
للتحقق من اآراء البنوك التجارية يف ما يتعلق باملخاطر على
.م�صتوى النظام ككل وتوقعات ال�صتقرار املايل يف دولة قطر
.7-3  ملخ�صة يف الإطارèوقد وردت النتائ

Box 3-7
Risk Perception Survey

7-3 ارWEا
رWرا∑ املخاOE اiƒ م�ستíم�س
 وقد مت اإخطار البنوك،ًارياŒ  بنك ًا16 مت اإجراء امل�صح على
لت�صنّف نف�صها اإىل مراتب وفق ًا مل�صتوى اإدراك �ه��ا للخطر
واملخاطر الرئي�صية التي يواجهها النظام امل��ايل من خالل
 كما مت اإخطار هذه البنوك باأن.قائمة معينة من املخاطر
تعطي راأيها حول ما اإذا كانت هذه املخاطر تتجه نحو الرتفاع
م يف مقابل العام2010 اأو النخفا�ص خالل ال�صنة اجلارية
 اإ�صافة اإىل ذلك فقد متت درا�صة اآراء البنوك،م2009 املا�صي
التجارية حول توقعات النظام املايل يف ما يتعلق باملخاطر على
 يف ما يلي ملخ�ص.م�صتوى النظام كجزء من هذه الدرا�صة
: الرئي�صية للدرا�صةèالنتائ
• يعترب تعث املقرت�صني اخلطر الرئي�صي ال��ذي تواجهه
 تتبعه املخاطر املتعلقة بالركود القت�صادي وتراجع،البنوك
.اأ�صعار العقارات
 ممن �صملهم ال�صتطالع "تراجع% 60 • �صنّف اأك��ث من
اأ�صعار العقارات" على اأنه اأحد املخاطر الثالثة الأعلى يف
.م2010 عام
• مت ت�صنيف املخاطر املتعلقة ب� "زيادة املناف�صة" و "ارتفاع
.التكاليف الت�صغيلية" على اأنها اأقل املخاطر اأهمية

The survey was conducted among 16 commercial banks.
The banks were advised to rank, according to their
perception, the major risks faced by the financial system
from a given list of risks. They were also advised to
provide their views on whether these risks have increased
or decreased during the current year (2010) vis-à-vis last
year (2009). Commercial banks’ views on the outlook of
the financial system regarding the system-wide risk were
also examined as part of the survey. The key findings of the
survey are summarized as under:

•

Borrowers default is cited to be the major risk faced by
the banks followed by risk due to economic downturn
and property price decline

•

Over 60% of the respondents ranked ‘property price
decline’ as one among the top 3 risks in 2010

•

The risks due to ‘increase in competition’ and ‘increase
in operational cost’ were ranked as the least important
ones

•

All respondents opined that credit risk increased in
2009 over 2008. At the same time the respondents
gave positive outlook for 2010 as well as 2011 where
almost 50% of the respondents felt the overall credit
risk will decrease, while the rest opined it will remain
unchanged

•

Among credit risks, default from real estate developers
/contractors and default on retail credit (consumption
loans) were cited to be the highest risk by majority of
the banks
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• راأى جميع امل�صاركني يف ال�صتطالع ارتفاع خماطر الئتمان
 ويف الوقت،م2008 م عما كانت عليه يف عام2009 يف عام
 حيث،م2011م و2010 نف�صه كانت توقعاتهم اإيجابية لعامي
 من الذين �صملهم ال�صتطالع باأن اإجمايل% 50 راأى قرابة
 يف حني راأى الباقي اأنه،خماطر الئتمان �صوف يرتاجع
.�صوف يظل دون تغير
 متت الإ�صارة اإىل اأن التعث من،• من بني خماطر الئتمان
 املقاولني العقاريني وتعث ائتمان التجزئة/جانب املطورين
(القرو�ص ال�صتهالكية) يعتربان اأعلى خماطر الئتمان
.لدى اأغلبية البنوك
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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•

On the liquidity front, deposit withdrawals from
wholesale depositors and liquidity dry-up in domestic
inter-bank market seems to be the top two reported
risks

•

Domestic as well as other GCC countries equity market
shocks is considered to be major risks as regards to
market risk, whereas risks from payment and settlement
system and risks due to fraud were considered as the
two major operational risks

Table: Commercial Banks’ Perception on
System-wide Risk
طرÿة اÄa

Risk category

¿تماFاطر اال

طرÿو´ اf

Type of risk

 ت�صكل �صحوبات الودائع من املودعني،• يف جمال ال�صيولة
باجلملة ونفاد ال�صيولة يف ال�صوق ما بني البنوك املحلية اأهم
.املخاطر املعلن عنها
• تعترب ال�صدمات التي ت�صيب اأ� �ص��واق الأ��ص�ه��م املحلية
واأ�صواق الأ�صهم يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي الأخرى
 يف حني اأن،من املخاطر الرئي�صية املتعلقة مبخاطر ال�صوق
ة عن نظام املدفوعات والت�صويات وخماطرÄاملخاطر النا�ص
.الحتيال تعترب من املخاطر الت�صغيلية الرئي�صية
 مستوﻯ ﺇدراﻙ المﺨاطر لدﻯ البنوﻙ التﺠارية على:ﺟدوﻝ
مستوﻯ النﻈاﻡ
*Last year (2009) *Current year(2010) *Outlook (2011)
(ﻡ٢٠٠٩) ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

(ﻡ٢٠١٠) ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

(ﻡ٢٠١١) ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ

Credit risk

Borrower defaults

صVÎ املقÌ©J

62.5

62.5

56.3

¿تماFاطر اال /ليةµاملخاطر ال

الركود االقت�سادي

Economic downturn

56.3

43.8

43.8

Property price declines

راج©ات اأ�س©ار ال©قاراتJ

43.8

62.5

50.0

Macro/ credit risk

¿تماFاطر اال
Credit risk

¿تماFاطر اال
Credit risk

Default by ﬁnancial institutions

�س�سات املاليةD املوÖf جاø مÌ©الت

31.3

12.5

25.0

ليةµاملخاطر ال

§ات ‘ �س©ر النفÒ¨الت

Oil price changes

31.3

25.0

25.0

Macro risk
Liquidity/ credit risk

¿تماF اال/اطر ال�سيولة

Tight credit conditions

¿تماF†سيي≥ االJ ´ساVاأو

25.0

31.3

18.8

¥اطر ال�سو

 االأ�س¡م¥اج™ ‘ اأ�سواÎال

Fall in equity markets

12.5

6.3

0.0

Pressures in inter-bank markets

∑نوÑ الÚH  ما¥ال†س¨وطات ‘ اأ�سوا

12.5

18.8

18.8

Infrastructure disruption

نية االأ�سا�سيةÑتالل الNا

12.5

18.8

25.0

Regulatory /accounting changes

يةÑ املحا�س/ات التن¶يميةÒ¨الت

6.3

12.5

25.0

Market risk

اطر ال�سيولة

Liquidity risk

س¨يليةûاملخاطر الت

Operational risk

س¨يليةûاملخاطر الت

Operational risk

¿تماF اال/اطر ال�سيولة
Liquidity/credit risk

Increase in competition

�سةaيادة املناR

6.3

6.3

6.3

πس¨يû الت/¿تماFاطر اال

س¨يليةûالي∞ التµفا´ التJار

0.0

0.0

6.3

Credit/ Operational risk

Increase in costs of operations

*Percentage of respondents citing the given risk among major three risks in a
given year
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وية لت�صنيف امل�صاركني يف ال�صتطالع ملخاطر معينة من بني اأكرب ثالثة خماطر يفÄ* الن�صبة امل
.�صنوات حمددة
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To facilitate a detailed analysis and to capture the
different risks and vulnerabilities of the banking sector, a
set of financial stability indicators were examined (Table
3-4).

من اأجل ت�صهيل التو�صل اإىل حتليل مف�صل ور�صد خمتلف
 مت عمل جمموعة،املخاطر ونقاط ال�صعف يف القطاع امل�صريف
)4-3 من موؤ�صرات ال�صتقرار امل�صريف (جدول

Table 3-4
Financial Stability Indicators (percent)
Indicator

:4-3 ﺟدوﻝ
(مﺆﺷرات االستقرار المالي )ﺑالنسبة المﺌوية

سرTDاملو

2006

2007

2008

2009

Capital adequacy ratio (CRAR)

14.3

13.5

15.5

15.7

معدل كفاية راأ�ص املال

Tier-I capital to Asset

12.4

11.5

11.0

11.5

ن�صبة راأ�ص املال الأ�صا�صي اإىل الأ�صول

Non-performing loans (NPLs) to total
loans

2.2

1.5

1.2

1.7

ن�صبة القرو�ص املتعثة اإىل اإجمايل القرو�ص

Net NPLs to Tier 1 capital

0.5

0.6

1.0

1.3

ن�صبة �صايف القرو�ص املتعثة اإىل راأ�ص املال
الأ�صا�صي

Return on Average Asset (RoAA)

3.7

3.6

2.9

2.5

العائد على متو�صط الأ�صول

Net Interest Margin (NIM)

2.6

2.1

2.5

2.4

هام�ص الفائدة ال�صافية

Cost Income Ratio (CIR)

21.6

21.3

23.4

22.0

ن�صبة التكلفة اإىل الدخل

Funding Volatility Ratio (FVR)17

69.0

60.7

64.4

55.6

17

Loan to Deposit Ratio (LDR)

80.4

95.4

100.6

108.7

Asset (<3 Months) to Liability (<3
Months)

67.9

78.1

76.3

72.6

Net open position to Tier-I Capital

121.0

55.9

13.0

-3.3

Consumption loans to Private sector
loans

48.0

42.7

35.4

30.0

Real estate loans to Private sector
loans

14.5

17.9

20.8

22.8

17 The FVR defines the extent to which banks rely on volatile liabilities to
finance their assets. It is calculated as per the expression [(VL – LA)/(TA- LA)],
where VL=volatile liabilities, TA = on-balance sheet asset and LA = liquid asset.
See, for instance, C. Dziobeck, J. Hobbs and D. Martson (2000). Towards a
framework for systemic liquidity policy. IMF Working Paper No. 34.
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معدل تغرات التمويل

معدل القرو�ص اإىل الودائع
 �صهور) اإىل املطلوبات3 معدل الأ�صول (اأقل من
) �صهور3 (اأقل من
معدل �صايف ال�صفقات املفتوحة اإىل راأ�ص املال
الأ�صا�صي
معدل القرو�ص ال�صتهالكية اإىل قرو�ص القطاع
اخلا�ص
معدل القرو�ص العقارية اإىل قرو�ص القطاع اخلا�ص

 ويتم، يحدد معدل تغرات التمويل مدى اعتماد البنوك على اخل�صوم املتقلبة لتمويل اأ�صولها17
= الأ�صول داخلTA ،= اخل�صوم املتقلبةVL  حيث،[(VL – LA)/(TA- LA)] :ح�صابها كالتايل
، دزوبيك. �صي،34  انظر اإىل ورقة عمل �صندوق النقد الدويل رقم.= الأ�صول ال�صائلةLA ،امليزانية
.) بعنوان و�صع اإطار ل�صيا�صة ال�صيولة املنتظمة2000(  مارت�صون. هوب�ص و دي.جي
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Developments in Banking Sector

تطورات القطاع المصرفي

The banking system exhibited comforable capital
positions along with high profitability and margins.
Controlled growth in operating expense alongside high
profitability has led to improvements in efficiency. The
downturn in economic activity has meant a marginal rise in
the NPL ratio, although these numbers are far lower than
those prevailing earlier. Liquidity indicators provide cause
for comfort.

هر النظام امل�صريف ا�صتقرار اأو��ص��اع راأ���ص امل��ال معXاأ
 كما اأدى النمو املنتظم يف،ارتفاع معدل الربحية والهوام�ص
 اإىل حت�صن، اإىل جانب الربحية العالية،م�صاريف الت�صغيل
 ويدل الرتاجع يف الن�صاط القت�صادي على.م�صتوى الكفاءة
 اإل اأن هذه،وجود ارتفاع طفيف يف معدل القرو�ص املتعثة
،الأرقام اأقل بكثر من تلك التي كانت �صائدة يف وقت �صابق
. تعترب موؤ�صرات ال�صيولة �صبب ًا باعث ًا على الرتياح،ًواأخرا

The sectoral distribution of NPLs reveals that a major
portion originates from the consumption sector (Chart
3-12).

يو�صح التوزيع القطاعي للقرو�ص املتعثة اأن جزء ًا كبر ًا
)12-3 منها ين�صاأ من القطاع ال�صتهالكي (ر�صم بياين

Chart 3-12
Sectoral distribution of NPLs

The sectoral distribution of credit suggests that around
half of total credit is extended for ‘consumption’ ‘real
estate’ and ‘general trade’. Considering the slowdown in
the real estate market and the decline in rental incomes,
an increase in credit risk from this sector cannot be ruled
out. Assuming various levels of increase in the credit risk
from the above three sectors, an analysis is conducted to
estimate the threshold level of NPLs at which the minimum
stipulated capital adequacy ratio of 10% is breached (Box
3-8).
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12-3  بياينºر�س
IÌ©س املتV» للقروYا£يع القRƒالت

ي�صر ال�ت��وزي��ع القطاعي لالئتمان اإىل اأن نحو ن�صف
اإجمايل الئتمان يتم منحه لقطاع ”ال�صتهالك“ و“العقارات
 ونظر ًا اإىل التباطوؤ احلا�صل.“والأرا�صي“ و“التجارة العامة
كنÁ  فاإنه ل،يف ال�صوق العقاري والرتاجع يف اإيرادات الإيجار
.ة عن هذا القطاعÄا�صتبعاد زي��ادة خماطر الئتمان النا�ص
وعلى افرتا�ص م�صتويات خمتلفة لرتفاع خماطر الئتمان يف
 يتم اإجراء حتليل لتقدير،القطاعات الثالثة املذكورة اأعاله
م�صتوى القرو�ص املتعثة عند خرق احلد الأدن��ى املن�صو�ص
 (اإطار% 10 عليه من معدل كفاية راأ�ص املال والذي ي�صاوي
.)8-3
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Box 3-8
Stressing to Break-even Point

8-3 ارWEا
لO الت©اá£قf óنY §¨ال†س
 امل�صروطةzكثر ًا ما يناق�ص اختبار ال�صغط قاعدة {ماذا لو
ويحدد م��دى التاأثر الناجت عن ه��ذه القاعدة امل�صروطة اأو
ال�صدمات املفرت�صة التي ت�صيب واحد ًا اأو اأكث من موؤ�صرات
 {ال�صغطè منهè يعال.ال�صالمة املالية للقطاع امل�صريف
 �صلوك موؤ�صر ال�صالمة املالية امل�صتهدفzعند نقطة التعادل
 معدل كفاية راأ�ص املال) حيث تزداد �صدة:(على �صبيل املثال
 وقد قمنا باإجراء تقييم ملخاطر الئتمان يف اإطار.ال�صغط
 مع افرتا�ص ارتفاع ن�صب،z {ال�صغط عند نقطة التعادلèمنه
، القرو�ص للقطاع العقاريßالقرو�ص املتعثة اخلا�صة مبحاف
zوالقطاع ال�صتهالكي والئتمان املمنوح لقطاع {التجارة العامة
 اإذ اإنه من املفرت�ص اأن تقوم البنوك بتخ�صي�ص،يف اآن واحد
. باملائة على القرو�ص املتعثة اإ�صافة اإىل املخ�ص�صات75
ويو�صح الر�صم البياين اأنه بالن�صبة للبنوك التجارية ل يتم
اوز املعدل املقرر ن�صبة كفاية راأ�ص املال املن�صو�ص عليه اإلŒ
ة من حمفظة الئتمانÄاإذا بلغت ن�صبة القرو�ص املتعثة النا�ص
 وتكون هذه الن�صبة اأكرب لدى البنوك،% 19 حد اأق�صى ي�صاوي
.الإ�صالمية مبقارنتها مع البنوك التجارية

(%)

Stress test often talks about “what if” conditions and
calibrate the extent of effect due to this ‘if conditions’
or the assumed shocks to one or more of the financial
soundness indicator of the banking sector. The approach
of stressing to “break-even” point deals with the behavior
of the target financial soundness indicator (for example,
capital adequacy ratio) as the severity of the stress is
increased. We have conducted a credit risk assessment
under the approach of ‘Stressing to breaking point’,
assuming the non-performing loan ratios for the combined
loan portfolios to real estate sector, consumption sector
and credit to ‘General Trade’ increases simultaneously. It
is assumed that banks make a provision of 75 percent on
the additional NPLs. The chart shows that for commercial
banks, the regulatory stipulated CRAR is breached only
when the NPLs from the combined portfolio reaches a
maximum of 19%, with the ratio being higher for Islamic as
compared to commercial banks.

تطورات القطاع المصرفي

(%)
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The profitability indicators showed mixed results in
2009. The return on assets declined over the previous
year due to an increase in the share of low risk-weighted
assets (implying a decline in returns). On the expense side,
banks lowered their administrative cost which is evident
from decline in cost income ratio as well as the stagnant
operating expense to total asset. The margins (or, net
interest income) have however remained at elevated levels.

The implicit cost of bank deposits (defined as interest
paid on customer deposits to total deposits) and the
implicit return on credit facilities (defined as interest
received on credit facilities to total credit facilities)
are important factors impacting its intermediation. An
increase in deposit cost could directly impact bank profits
in an adverse manner. Likewise, a rise in return on credit
could have positive effect on its profits. The data suggest
that implicit spreads have hovered around the 3% mark in
recent times (Table 3-6).

 متفاوتة خ��الل عامè �ه��رت م�وؤ��ص��رات الربحية نتائXاأ
 حيث ت��راج��ع ال�ع��ائ��د على الأ� �ص��ول خ��الل ال�صنة،م2009
املا�صية نظر ًا لرتفاع ح�صة الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر
، وعلى �صعيد النفقات.)املنخف�صة (م�صر ًا اإىل تراجع العوائد
 ويتمثل ذلك يف تراجع،خف�صت البنوك تكاليفها الت�صغيلية
 وكذلك معدل النفقات الت�صغيلية الراكدة،معدل تكلفة الدخل
) اإل اأن الهوام�ص (اأو �صايف دخل الفائدة،اإىل اإجمايل الأ�صول
.لت عند م�صتويات مرتفعةX
ف بالفائدةnعرoتعترب التكاليف ال�صمنية لودائع البنوك (وت
املدفوعة على ودائع العمالء اإىل اإجمايل الودائع) والعوائد
املح�صلة
ّ
ال�صمنية على الت�صهيالت الئتمانية (وهي الفائدة
)على الت�صهيالت الئتمانية اإىل اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية
 ويوؤثر ارتفاع تكلفة.عوامل مهمة توؤثر على اأعمال الو�صاطة
،الودائع تاأثر ًا مبا�صر ًا على اأرب��اح البنوك بطريقة �صلبية
وكذلك يكون لرتفاع العائد على الئتمان تاأثر ًا اإيجابي ًا على
 وت�صر البيانات اإىل اأن الهوام�ص ال�صمنية حتوم يف.اأرباحها
.)6-3  (جدول% 3 الآونة الأخرة حول ن�صبة

Table 3-6
Cost of Deposit and Return on Credit
áæسùd�

™F�ودd� áØ∏µJ

6-3 ﺟدوﻝ
تكلﻔة الوداﺋع والعاﺋد على االﺋتماﻥ
¿اªàF’� ≈∏د عFعاd�

»æª†سd� ¢ûe¡اd�

Year

Cost of deposit

Return on credit

Implicit spread

2005

2.03

5.84

3.81

2006

2.98

6.41

3.43

2007

3.15

6.36

3.22

2008

3.03

5.97

2.95

2009

3.23

6.53

3.30

The tightness in liquidity position which was observed
during the latter half of 2008 has eased considerably,
with most of the commercial banks maintaining
adequate liquidity during the year. The narrow liquidity
of the banking sector which measures the liquid funds
immediately available with banks almost doubled as at
the end of 2009 as compared to a year ago. The broad
liquidity measure, which includes Certificates of Deposits
First Financial Stability Review 2009

اإن تقييد و�صع ال�صيولة الذي مت مالحظته خالل الن�صف
 مع،م مت التخلي عنه اإىل حد كبر2008 الأخ��ر من ع��ام
احتفا® معظم البنوك التجارية ب�صيولة كافية خالل هذه
، وت�صاعفت تقريب ًا ال�صيولة ال�صيقة للقطاع امل�صريف،ال�صنة
 يف،والتي تقي�ص الأموال ال�صائلة املتاحة والفورية لدى البنوك
 كما ت�صاعف.م مبقارنتها مع العام املا�صي2009 نهاية عام
،و�صع ال�صيولة مبفهومها الوا�صع اأي�ص ًا خ��الل ه��ذه ال�صنة
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(CDs) and government bonds over and the narrow liquidity
also doubled during the year (Table 3-7). At the same
time, medium-term liquidity which captures the asset
liability gap in the short-term buckets (3 months) declined
somewhat, indicating possible pressures on liquidity in the
medium-term.

( و�صندات حكومية اأكثCDs) والذي يت�صمن �صهادات اإي��داع
، يف نف�ص الوقت.)7-3 مما تت�صمنه ال�صيولة ال�صيقة (جدول
 وهي التي،تراجعت اإىل حد ما ال�صيولة على املدى املتو�صط
حت�صب الفجوة بني الأ�صول واخل�صوم يف الفرتة الق�صرة
 مما ي�صر اإىل وجود �صغوطات حمتملة على،) �صهور3( الأجل
.ال�صيولة على املدى املتو�صط

Table 3-7
Indicators of Liquidity (percent)

7-3 ﺟدوﻝ
(مﺆﺷرات السيولة )ﺑالنسبة المﺌوية

áæسùd�
Year

á≤«†سd� ádس«وùd�
Narrow Liquidity

™و��سd� ¡اe¡وØÃ ádس«وùd�
Broad Liquidity

§و�سà �ملi ع∏≈ �ملدádس«وùd�
Medium-term liquidity

2005

4.05

7.7

65.7

2006

3.3

6.3

67.9

2007

8.9

10.9

78.1

2008

4.5

7.4

76.3

2009

8.8

16.6

72.6

Narrow liquidity = (Cash, required reserve and deposits with QCB)/ Total asset
Broad Liquidity = (Narrow liquidity + QCB CDs and Govt. bonds)/ Total asset
Medium-term liquidity = Asset (< 3 months) / Liability (< 3 months)

 اإجمايل/) الحتياطي املقرر والودائع لدى م�صرف قطر املركزي،ال�صيولة ال�صيقة= (النقد
الأ�صول
 �صهادات الإي��داع ل��دى امل�صرف وال�صندات+ ال�صيولة مبفهومها الوا�صع= (ال�صيولة ال�صيقة
 اإجمايل الأ�صول/ احلكومية
) �صهور3  اخل�صوم (اأقل من/) �صهور3 ال�صيولة على املدى املتو�صط= الأ�صول (اأقل من

Customer funding gap (customer lending less customer
deposits) is a serious concern in the medium to long-term
time buckets. Banks in Qatar typically have a major
chunk of customer deposits in the shorter time buckets,
whereas the majority of the credit is of medium- to longterm nature. Bridging this gap and addressing potential
liquidity mismatches might lead banks to take recourse to
inter-bank borrowings, in turn, putting pressure on interbank rates. Information on the degree of customer funding
gap therefore provides useful insights regarding potential
vulnerabilities in liquidity. The table suggests that banks
have high levels of funding gap (above 80% of the total
credit) in the time bucket above 1 year (Table 3-8).

تعترب فجوة التمويل للعمالء (اقرتا�ص العمالء ناق�ص
ودائع العمالء) اأم��ر ًا مهم ًا يف الفرتة الزمنية املتو�صطة اإىل
 وعاد ًة ما يكون جزء كبر من ودائع العمالء.الطويلة الأجل
،لدى البنوك يف دولة قطر يف الفرتة الزمنية الق�صرة الأجل
يف حني اأن اأغلبية الئتمان ذو طبيعة متو�صطة اإىل طويلة
 وقد اأدى ربط هذه الفجوة وعدم تطابق التماثل بني.الأجل
،اآجال ال�صيولة لدى البنوك اإىل اللجوء لالقرتا�ص بني البنوك
،مما يوؤدي بدوره اإىل �صغط على اأ�صعار الفائدة بني البنوك
لذا فاإن املعلومات املتاحة حول درجة فجوة التمويل للعمالء
 وي�صر.تقدم روؤية مفيدة يف ما يتعلق ب�صعف ال�صيولة املحتمل
اجلدول اإىل اأن البنوك لديها معدلت عالية من فجوة التمويل
 من اإجمايل الئتمان) يف الفرتة الزمنية التي%80 (اأكث من
.)8-3 تزيد عن �صنة واحدة (جدول
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Table 3-8
Customer Funding Gap of the Banking Sector

8-3ﺟدوﻝ
معدﻝ فﺠوة تمويﻞ العمﻼﺀ في القطاع المصرفي

∑وæبd� iدd á«∏jوªàd� IوéØd� ‹اªLE�
ä�Îن فe IÎ فπc ‘ ¿اªàF’� ‹اªLE� ¤E� ájوÄ �ملáسبùæd�)
(¥ح≤اà�’�س

عاينJ »àd� ∑وæبd� عدد
á«∏jوªàd� IوéØd� نe

Overnight

-372.3

0

ليلة واحدة

Less than 1 M

-29.8

2

اأقل من �صهر واحد

1-3M

-123.3

3

 �صهور3 �صهر اإىل

3-6M

8.8

8

 �صهور6  �صهور اإىل3

6 - 12 M

63.9

11

 �صهر ًا12  �صهور اإىل6

1 - 2 years

81.0

15

�صنة واحدة اإىل �صنتني

Greater than 2 years

99.7

16

اأكث من �صنتني

Maturity bucket

Number of banks
Aggregate funding gap of banks
with funding gap
( % to total credit in each maturity bucket)

The surplus in customer funding in the shorter time
buckets, as evident from Table 3-8, might entail banks to
park the surplus as excess reserves with the central bank
so as to hedge any unforeseen deposit withdrawals (Chart
3-13). This would suggest that the liqudity risk emanating
from sudden deposit withdrawals is well contained.

Chart 3-13
Changes in short-term liabilities and
Excess reserve -2009
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¥ح≤اà �’�سIÎف

وقد يتطلب وجود فائ�ص يف متويل العمالء بالن�صبة للفرتة
 و�صع،8-3  كما يت�صح من جدول،الزمنية الق�صرة الأج��ل
الفائ�ص كاحتياطيات زائدة لدى امل�صرف املركزي من اأجل
التحوط �صد اأي عمليات �صحب غر متوقعة للودائع (ر�صم
 وي�صر ذل��ك اإىل اح�ت��واء خماطر ال�صيولة،)13-3 بياين
. للودائع ب�صكل جيدÅة عن عمليات ال�صحب املفاجÄالنا�ص
13-3  بياينºر�س
»WتياMل والL الأIÒ الق�سΩƒ ‘ اخل�سäاÒ¨الت
Ω2009 – †سFالفا
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Liquidity scenario stress test conducted indicates while
commercial and foreign banks have sufficient liquidity to
cover the withdrawal and roll-over risks for some of the
Islamic banks fell short of liquidity, under the assumption of
no emergency liquidity support from Central bank (Box 3-9).

ي�صر اختبار ال�صغط لل�صيولة اإىل اأنه على الرغم من اأن
البنوك التجارية والأجنبية لديها �صيولة كافية لتغطية خماطر
 اإل اأن البنوك الإ�صالمية عانت،ال�صحب واإع��ادة الإقرا�ص
 وذلك على افرتا�ص عدم تقدمي اأي دعم،نق�ص ًا يف ال�صيولة
.)9-3 طارئ لل�صيولة من قبل امل�صرف املركزي (اإطار

Box 3-9: Risk of Roll-over and Premature
Withdrawal - Implications for Bank Liquidity

– رµÑ املÖëس وال�سVراbE الIOاYEر اWا :9-3 ارWEا
áيa امل�سرáلƒل≈ ال�سيY áÑتÎار املKBال
تخ�صع ال�صيولة يف القطاع امل�صريف حلالة �صغط يف الفرتة
وية معينةÄالزمنية التي تبل≠ �صهر ًا واحد ًا بافرتا�ص اأن ن�صبة م
من ودائ��ع العمالء والأم��وال املتداولة بني امل�صارف الأجنبية
 بالإ�صافة،ديدهاŒ امل�صتحقة للتجديد خالل �صهر واحد ل يتم
وية من الودائع لأجل (مدتها �صهرÄاإىل اأنه يتم �صحب ن�صبة م
 ويربط نق�ص.اإىل �صنة واحدة) من قبل املودعني خالل ال�صهر
è وقد مت تلخي�ص النتائ،ال�صيولة املحتمل باإجمايل الناجت املحلي
18
.كالتايل

The liquidity of the banking sector is subject to a stress
condition in a time span of a month by assuming that a
certain percentage of customer deposits and foreign interbank funds due for renewal during the course of a month
are not rolled over. In addition a percentage of time deposit
(1 month to 1 year) is withdrawn by depositors during the
month. The possible liquidity shortfall is linked to GDP. The
results are summarized as under.18

ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
Islamic Commercial

عدد البنوك التي تنق�صها ال�صيولة

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Number of banks short of liquidity

3

4

2

)م2009 وية اإىل اإجمايل الناجت املحلي لعامÄنق�ص ال�صيولة (الن�صبة امل
Shortfall in liquidity (% to 2009 GDP)

1.7

7.8

0.0

Number of banks short of liquidity

عدد البنوك التي تنق�صها ال�صيولة

3

2

2

)م2009 وية اإىل اإجمايل الناجت املحلي لعامÄنق�ص ال�صيولة (الن�صبة امل
Shortfall in liquidity (% to 2009 GDP)

1.6

2.9

0.0

Number of banks short of liquidity

عدد البنوك التي تنق�صها ال�صيولة

2

1

1

)م2009 وية اإىل اإجمايل الناجت املحلي لعامÄنق�ص ال�صيولة (الن�صبة امل
Shortfall in liquidity (% to 2009 GDP)

0.6

2.3

0.0

Number of banks short of liquidity

عدد البنوك التي تنق�صها ال�صيولة

1

)م2009 وية اإىل اإجمايل الناجت املحلي لعامÄنق�ص ال�صيولة (الن�صبة امل
Shortfall in liquidity (% to 2009 GDP)

0.2

0.0

0.0

Number of banks short of liquidity

عدد البنوك التي تنق�صها ال�صيولة

0

0

1

)م2009 وية اإىل اإجمايل الناجت املحلي لعامÄنق�ص ال�صيولة (الن�صبة امل

0.0

0.0

0.0

Shortfall in liquidity (% to 2009 GDP)

18 The three major assumptions underlying the stress test are as follows. First,
a high percentage of customer deposits with maturity up to 1 month is not
rolled over during the month( stress period). The percentage of deposit not
rolled over, vary across depositor’s category (e.g., non-resident, private, government, etc). Second, a certain percentage of deposits with maturity (1-3
months, 3-6 months, and 6 months to 1 year) are withdrawn during the month
with decrease in intensity of withdrawl according to increase in duration of
maturity. Third, a certain percentage of interbank funds with maturity up to 1
month placed by banks and financial institution outside Qatar with domestic
banks are not rolled over during the month.
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 اأن ن�صبة كبرة من ودائع العمالء وامل�صتحقة:ً اأول: ت�صمل الفرتا�صات الثالثة الرئي�صية ما يلي18
 وتتفاوت ن�صبة الودائع،)خالل �صهر واحد ل يتم اإعادة اإقرا�صها خالل هذا ال�صهر (مرحلة ال�صغط
 وغرها من، احلكومي، ال�صخ�صي،ات املودعني (مثل غر املقيمÄالتي ل يعاد اإقرا�صها ح�صب ف
 وامل�صتحقة خالل (�صهر واحد، يتم �صحب جمموعة معينة من الودائع خالل ال�صهر:ً ثانيا.)اتÄالف
 مع انخفا�ص كثافة ال�صحب كلما،) �صهور اإىل �صنة واحدة6 و، �صهور6  �صهور اإىل3 ، �صهور3 اإىل
 اأن ن�صبة معينة من الأموال بني البنوك ذات اأجل ا�صتحقاق مدته �صهر:ً ثالثا.زادت فرتة ال�صتحقاق
 التي اأودعتها البنوك واملوؤ�ص�صات املالية لدى بنوك حملية موجودة خارج دولة قطر ل يتم،واحد
.اإعادة اإقرا�صها خالل ال�صهر
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

Developments in Banking Sector

تطورات القطاع المصرفي

Scenario1: Liquidity available only from cash deposits with central bank
Scenario2: In addition to scenario 1, liquidity is available to the banks through Repo operations
Scenario 3: In addition to scenario 2, liquidity is available through net domestic inter-bank asset withdrawals
Scenario 4: In addition to scenario 3, liquidity available through cross-border interbank asset (upto 1 Month) with a 25% haircut
Scenario 5: In addition to scenario 4, liquidity available through normal and emergency credit lines from the central bank

 ال�صيولة متاحة فقط من الودائع النقدية لدى امل�صرف املركزي:الفر�صية الأوىل
 تتوفر ال�صيولة للبنوك من خالل عمليات اإعادة ال�صراء، بالإ�صافة اإىل الفر�صية الأوىل:الفر�صية الثانية
. تتوفر ال�صيولة من خالل م�صحوبات �صافية لالأ�صول عن طريق النرتبنك، بالإ�صافة اإىل الفر�صية الثانية:الفر�صية الثالثة
 عن قيمة ال�صمان% 25  تتوفر ال�صيولة من خالل الأ�صول مابني البنوك القائمة عرب احلدود (حتى �صهر واحد) اإىل جانب قر�ص يقل بن�صبة، بالإ�صافة اإىل الفر�صية الثالثة:الفر�صية الرابعة
 تتوفر ال�صيولة من خالل اخلطوط الئتمانية العادية والطارئة من قبل امل�صرف املركزي، بالإ�صافة اإىل الفر�صية الرابعة:الفر�صية اخلام�صة

ي�صاهم ات�صاع الفارق بني �صعر الفائدة على الودائع و�صعر
الفائدة على الإقرا�ص يف ارتفاع �صايف دخل الفائدة (جدول
 ومبا اأن القطاع امل�صريف ع��ادة ما يكون لديه ن�صبة.)9-3
،كبرة من اخل�صوم الق�صرة الأجل والأ�صول الطويلة الأجل
فمن املرجح اأن يكون متو�صط الهام�ص اأقل من الهام�ص على
 ا�صتناد ًا اإىل متو�صط الئتمان ومتو�صط.نف�ص الفرتة الزمنية
قدّر معدل الفارقo يتم ح�صاب معدل الفارق املرجح وي،الودائع
 وهي قريبة اإىل حد،% 5،085 م بن�صبة2009 املرجح يف عام
5،078( م2008 بعيد من املعدلت التي مت حتقيقها يف عام
 ومع مراعاة وجود فارق كبر يف اأ�صعار الفائدة يف القطاع.)%
 ‚د اأن اأ�صعار الفائدة يف هذا القطاع تبل≠ احلد،امل�صريف
 اأجرينا حتلي ًال لالأرباح، ومن اأجل حتري هذا الأمر.الأدن��ى
 فاأمام19.(EAR) املعر�صة ملخاطر تقلب معدلت اأ�صعار الفائدة
 نقطة اأ�صا�ص يف اأ�صعار الفائدة على100 كل زي��ادة مبقدار
(NII)  تراجع �صايف الدخل من الفائدةß نالح،امل�صتوى الكلي
 ومبا.م2009  مليون ريال قطري يف نهاية دي�صمرب962 بقيمة
 يوؤدي ارتفاع،zاأن القطاع امل�صريف يعاين من الفجوة {ال�صالبة
اأ�صعار الفائدة اإىل ارتفاع الفوائد املدفوعة مبا يفوق الرتفاع
. وهو ما يف�صر هذه النتيجة،احلا�صل يف الفوائد املح�صلة

Widening of the spread between the deposit and
lending rates could have contributed to the increase in
the net interest income (Table 3-.9). The banking sector
being typically long on short-term liabilities and longterm assets, the average spread is likely to be lower
than the maturity wise spread. Based on the average
credit and average deposit a weighted average spread
is calculated. The weighted average spread for 2009 is
estimated at 5.085% is more or less at the same levels
in 2008 (5.078%). Considering the high spread of interest
rate exist in the banking sector, interest rate risk on the
sector is minimum. In order to investigate the same, we
conduct a Earnings at Risk (EAR) analysis.19 For 100 basis
points increase in interest rates, at the aggregate level,
net interest income (NII) was found to decline by QR 962
million at end-December 2009. Since the banking system
exhibits ‘negative’ gap, the rise in interest rate leads to a
rise in interest expense that outpaces the rise in interest
income, which explains this result.

Table 3-9: Deposit and Credit - Interest Rate Spread

¿تماFاال

Maturity*

 الوداﺋع واالﺋتماﻥ – الﻔارق في أسعار الﻔاﺋدة:9-3 ﺟدوﻝ

™Fالودا

Credit

¥الفر

2008

2009

Deposit
2008
2009

Spread
2008
2009

Overnight

8.04

8.92

1.67

1.75

6.37

7.17

< I year

7.33

7.88

3.50

4.02

3.83

3.85

Above 1 year

8.60

8.93

3.36

3.20

5.24

5.74

*¥اال�ستحقا

ملدة يوم واحد
اأقل من �صنة
اأكث من �صنة

*Average interest rate in the year; overnight is average of savings and demand
, ‘< 1year’ is average of interest rate in all the time buckets ‘< 1 year’ and
‘Above 1 year is the average of all the time buckets above 1 year

 هوz {اأقل من �صنة، متو�صط الدخار والطلب يف اليوم الواحد،* متو�صط اأ�صعار الفائدة يف ال�صنة
 هو متو�صطzاأكث من �صنةz وz {اأقل من �صنة،متو�صط اأ�صعار الفائدة يف جميع الفرتات الزمنية
.جميع الفرتات التي تتجاوز ال�صنة الواحدة

19 - Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually upto 1 year)
view of interest rate risk, measures the extent by which net income might
change in the event of an adverse change in interest rates.

 وهي تقدم روؤية ق�صرة،)EAR(  تقي�ص الأرباح املعر�صة ملخاطر تقلب معدلت اأ�صعار الفوائد-19
الأجل ملخاطر اأ�صعار الفائدة (ت�صل عادة اإىل �صنة واح��دة) واحلد الذي قد يتغر عنده �صايف
.الدخل يف حال التغر ال�صلبي يف اأ�صعار الفائدة
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Market risk emanating from investment in trading
portfolio of the banking sector reduced substantially
during 2009. The share of investment in government bonds
and QCB CDs (73.3%) increased, while the proportion of
investments in equity shares (2.8%) declined significantly.
The decline in the banking sectors investment in shares
was mainly on account of the government intervention
of purchase of the investment portfolio of banks. In
the absence of any trading platform for trading in the
government bonds or CDs issued by QCB, 75% of “Held
for trading” portfolio of banks virtually remains at its book
value and is therefore, not susceptible to market risk (Chart
3-14). The direct impact of a stress in the equity market,
captured via a 75% decline in the Qatar Exchange (QE)
index, is found to exert a negligible impact on the domestic
banks’ capital position.20

Chart 3-14A: Banking
sector investment in
trading securities

:اأ14-3  بياينºر�س
á املالي¥ار ‘ الأوراªال�ستث
‘ا´ امل�سر£‘ الق

ة ع��ن ال��ص�ت�ث�م��ار يفÄت��راج�ع��ت خم��اط��ر ال���ص��وق النا�ص
ة خاللX التجارية للقطاع امل�صريف ب�صورة ملحوßاملحاف
 وق��د ارتفعت ح�صة ال�صتثمار يف ال�صندات،م2009 ع��ام
احلكومية و�صهادات الإي��داع التابعة مل�صرف قطر املركزي
2،8(  يف حني تراجع حجم ال�صتثمار يف الأ�صهم،)%73،3(
 وقد تراجع ا�صتثمار القطاع امل�صريف يف.®) ب�صكل ملحو%
الأ�صهم ب�صورة رئي�صية ب�صبب تدخل احلكومة وذلك ب�صراء
 وعلى الرغم من عدم املتاجرة. ال�صتثمارية للبنوكßاملحاف
بال�صندات احلكومية و�صهادات الإيداع التي ي�صدرها م�صرف
 البنوك {لأغ��را���صß م��ن حماف% 75  يظل،قطر امل��رك��زي
 وهو بالتايل، تقريب ًا على نف�ص �صعر قيمته الدفرتيةzاملتاجرة
 كما.) اأ و ب14-3 لي�ص عر�ص ًة ملخاطر ال�صوق (ر�صم بياين
 من خاللß املالح،‚د اأن تاأثر ال�صغط على �صوق الأ�صهم
 له تاأثر ل يذكر على،% 75 تراجع موؤ�صر بور�صة قطر بن�صبة
20
.و�صع راأ�صمال البنوك املحلية

Chart 3-14B Monthly
movements in the
investment in shares

:Ü14-3  بياينºر�س
‘ áس¡ريû الäاcرëالت
º¡ار بالأ�سª ال�ستثäلياªY

scale

20 It is assumed that the decline in the QE index exerts a pro-rata impact
on domestic banks’ trading portfolio, necessitating higher provisioning and
thereby eroding banks’ capital.
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ß من املفرت�ص اأن يكون هناك تاأثر متنا�صب للرتاجع مبوؤ�صر بور�صة قطر على املحاف20
 الأمر الذي يقت�صي تكوين خم�ص�صات مما يوؤدي اإىل انخفا�ص راأ�ص،ال�صتثمارية للبنوك املحلية
.مال البنك
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Market risk which can occur from exchange rate
volatility also reduced. The share of net open position
to the total asset of the banking sector was below 2%
throughout the year, lower than the ratio prevailing as
at end-December 2008. The share of credit provided
in foreign currency to the total asset also declined from
17.9% at end December 2008 to 11.0% at end December
2009. Further, around 75% of foreign currency lending
is denominated in USD, leaving only 25% of the foreign
currency credit (or, 3% of banking sector assets) prone
to movements in exchange rate.21 The net open position
to Tier 1 capital also declined substantially. This ratio
identifies banking sector’s exposure to exchange rate risk
in relation to capital and measures the mismatch between
foreign currency asset and liability position to assess the
potential vulnerability of the banking sector capital position
to exchange rate movements. The ratio indicates only 3%
of the banking sector capital will be affected in case of any
adverse exchange rate movement.

ة عن تقلباتŒكما تراجعت اأي�ص ًا خماطر ال�صوق النا
اأ�صعار ال�صرف فقد كانت ح�صة �صايف املراكز املفتوحة اإىل
، على مدار ال�صنة% 2 اإجمايل اأ�صول القطاع امل�صريف اأقل من
 وتراجعت اأي�ص ًا،م2008 اأي اأقل من الن�صبة يف نهاية دي�صمرب
ح�صة الئتمان املمنوح بالعملة الأجنبية اإىل اإجمايل الأ�صول
 يف نهاية% 11،0 ≠م لتبل2008  يف نهاية دي�صمرب% 17،9 من
 م��ن الإق��را���ص% 75  وق��د ��ص��در ح��وايل.م2009 دي�صمرب
25  يبق �صوى⁄ بالعملة الأجنبية بالدولر الأمريكي بحيث
 من اأ�صول% 3  من الئتمان املمنوح بالعملة الأجنبية ( اأو%
 وتراجع، عر�ص ًة لتغرات �صعر ال�صرف21)القطاع امل�صريف
اأي�ص ًا �صايف املراكز املفتوحة اإىل راأ�ص املال الأ�صا�صي ب�صكل
 وحتدد هذه الن�صبة مدى تعر�ص القطاع امل�صريف.®ملحو
 وتقي�ص التباين،ملخاطر �صعر ال�صرف بالن�صبة لراأ�ص املال
بني الأ��ص��ول بالعمالت الأجنبية وو�صع اخل�صوم من اأجل
تقييم الن�صبة املحتملة لتعر�ص و�صع راأ�صمال القطاع امل�صريف
 فقط% 3  وت�صر هذه الن�صبة اإىل اأن.لتغرات اأ�صعار ال�صرف
من راأ�صمال القطاع امل�صريف �صيتاأثر يف حال حدوث حتركات
.�صالبة يف اأ�صعار ال�صرف

Prudential Supervision

áيaسراTE الáابbالر
يخ�صع القطاع امل�صريف يف دولة قطر اإىل الرقابة الإ�صرافية
ب���ص��ورة رئي�صية م��ن خ��الل التفتي�ص امل �ي��داين والتفتي�ص
، وق��د مت اإ��ص��دار جمموعة تعليمات �صاملة للبنوك.املكتبي
 يحتوي كتاب.zميعها �صنوي ًا يف كتاب {تعليمات للبنوكŒ يتم
 على تفا�صيل املتطلبات الإ�صرافية والقواعدz{تعليمات للبنوك
 والبيانات الدورية التي يجب،وال�صقوف واملعاير التحوطية
 ملراقبة التزام البنوك،ها اإىل م�صرف قطر املركزيÁتقد
وحتليل اأو�صاعهم املالية واملخاطر امل�صرفية التي يتعر�صون
 تعترب املعاير التي يتم.لها وحتديد غرامات عدم المتثال
تطبيقها على البنوك اإىل حد كبر �صاملة واآمنة ومنا�صبة للحد
 يف حني اأنها ل تزال ت�صمح،من الإفراط يف التعر�ص للمخاطر
للبنوك بقدر كاف من املرونة لكي تقدم جمموعة كاملة من
.اخلدمات املالية

The banking sector in the State of Qatar is mainly
subject to the prudential supervision through the on-site
and off-site examinations. Comprehensive instructions
have been issued to banks and then collected in instructions
book on a yearly basis. These instructions include details
on the prudential requirements, ratios and indicators and
periodical data that should be provided to QCB in order
to follow up the banks’ compliance, to analyze the banks’
financial positions and risk exposures, and to determine the
non-compliance penalties. The standards applied to banks
are mainly comprehensive, secure and proper in order
to mitigate risk exposures as they have been providing
enough flexibility to banks for offering financial services.

21 International Monetary Fund (2010). Broadening financial indicators in the
special data dissemination standard. IMF: Washington DC.
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 وا�صنطن: �صندوق النقد الدويل.البيانات
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QCB has approved the Standardized Approach for
market risk and Basic Indicator Approach for the operational
risk according to Basel II Framework. Additionally, QCB
uses a set of the prudential ratios, limits, guidelines to
regulate and review the banking liquidity and corporate
governance, monitor and contain the financial leverage and
capital adequacy, and mitigate the banking risks exposures,
according to the Second Pillar of Basel II Framework. The
off-site examination is conducted based upon the elaborate
procedures mentioned in the Prudential Supervision
Manual and upon the on-site examination check list which
is based on risk assessment approach according to six
main indicators as following: Corporate Governance, Risk
Management, Asset Quality, Financial Leverage- Liquidity
and Capital Adequacy, Transparency and Market Discipline,
and Earnings (CRAFTE). As for the presentation and public
disclosure of the financial statements, all commercial
banks are required to comply with the International
Financial Reporting Standards (IFRS). All Islamic banks are
also required to comply with the standards issued by the
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (AAOIFI), and as for the non-covered issues,
the reference will be IFRS. All banks should also comply
with QCB’s instructions and guidelines regarding the
disclosure of the financial statements and asset evaluation
in a way which is not contradictory to the international
standards. Regardless of the minimum information
required in the framework of the international standards,
banks should disclose more information as a part of their
financial statements such as; capital adequacy ratio, Core
Capital ratio (Tier I), subordinated capital ratio (Tier II),
percentages of major shareholders, more details about
non-performing loans, provisions, return on assets, return
on equity, foreign currencies assets and liabilities, and
others according to most requirements of the third pillar of
the Basel II Framework (Box 3-10).
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لقد اعتمد م�صرف قطر املركزي الأ�صلوب املعياري يف ما
è كما اعتمد منه،يخ�ص خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق
 وذلك يف اإطار،املوؤ�صر الأ�صا�صي فيما يخ�ص املخاطر الت�صغيلية
 وبالإ�صافة اإىل المتثال ملعاير اتفاقية.اتفاقية بازل الثانية
 ي�صتخدم امل�صرف امل��رك��زي جمموعة كبرة،ب��ازل الثانية
من ن�صب التحوط واحل��دود والإر��ص��ادات والنظام الإ�صرايف
من اأجل تنظيم ومراقبة ال�صيولة امل�صرفية ور�صد واحتواء
 وفق ًا.الرافعة املالية واحلد من الإفراط يف التعر�ص للمخاطر
ملتطلبات الدعامة الثانية لتفاقية بازل يكتمل هذا الر�صد
- املكتبي من خالل الإج ��راءات املف�صلة للتفتي�ص امليداين
املو�صحة يف الدليل ال�صامل لالإ�صراف امل�صريف – ومن خالل
قوائم اأعمال التفتي�ص امليداين – امل�صممة لتقييم املوؤ�صرات
 واأنظمة، حوكمة ال�صركات يف البنوك: هي،يف �صتة جمالت
 والرافعة املالية (وال�صيولة، وجودة الأ�صول،اإدارة املخاطر
 واأداء الإي��رادات، ال�صفافية وان�صباط ال�صوق،)وراأ���ص امل��ال
 يطلب م�صرف قطر املركزي من، عند الإف�صاح.)CRAFTE(
جميع البنوك التجارية التقيد باملعاير الدولية لإعداد التقارير
 كما يطلب من جميع البنوك والنوافذ الإ�صالمية اإتباع،IFRS
ة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صاتÄاملعاير ال�صادرة عن هي
 وبالن�صبة لالأمور التي ل تغطيها،AAOIFI املالية الإ�صالمية
،AAOIFI ة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالميةÄهي
.IFRS يتم الرجوع اإىل املعاير الدولية لإعداد التقارير املالية
كما اأن��ه يجب مراجعة البيانات املالية ال�صادرة وفق ًا لهذه
املعاير املحا�صبية واملتطلبات الإ�صافية التي ي�صعها م�صرف
 وتتفق املعاجلة املحا�صبية لال�صتثمارات،قطر املركزي للبنوك
 وب�صرف النظر.)IAS 39( املالية مع معيار املحا�صبة الدولية
ع��ن احل��د الأدن ��ى م��ن املعلومات املطلوبة يف اإط��ار املعاير
 ينبغي اأن تف�صح البنوك عن معلومات اإ�صافية كجزء،الدولية
 ومعدل راأ�ص، مثل معدل كفاية راأ�ص املال،من بياناتها املالية
 ون�صبة م�صاهمات، ومعدل راأ�ص املال امل�صاند،املال الأ�صا�صي
، واملخ�ص�صات، ومعدل القرو�ص املتعثة،كبار امل�صاهمني
 والأ�صول، والعائد على حقوق امللكية،والعائد على الأ�صول
.)10-3  وغرها (اإطار،واخل�صوم بالعمالت الأجنبية
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Box 3-10
Major Regulatory Developments During the
Year
(March 2009) Banks were advised to assign to the
external auditor to conduct a comprehensive auditing on all
off-balance sheet items as at end-February 2009 covering
among others, different types of contingent liabilities,
financial derivatives for purpose of hedging and any other
risks which are inherent in bank’s indirect exposure.

تطورات القطاع المصرفي

10-3 ارWEا
áل ال�سنÓN áي�سيF الرáيª التن¶يäراƒ£الت
م) مت اإخ �ط��ار ال�ب�ن��وك بتكليف املدقق2009 (م��ار���ص
اخلارجي ب�اإج��راء مراجعة �صاملة على جميع البنود خارج
 لت�صمل من بني اأمور اأخرى،م2009 امليزانية يف نهاية فرباير
 وامل�صتقات املالية،الأن ��واع املختلفة لاللتزامات العر�صية
لأغرا�ص التحوط واأية خماطر اأخرى تن�صاأ من التعر�ص غر
.املبا�صر يف البنوك

(May 2009) Banks were advised to comply with relevant
amendments as regards classification and valuation of
financial investments. Among others, banks were advised
to classify any new investment, whether inside or outside
Qatar, with the International Accounting Standard (IAS-39)
and any future amendments which determine investment
classification.

م) مت اإخطار البنوك باأن تتقيد بالتغيرات2009 (مايو
،ذات ال�صلة يف ما يخ�ص ت�صنيف وتقييم ال�صتثمارات املالية
كما طلب من البنوك وغرها من املوؤ�ص�صات املالية اأن ت�صنّف
 يف، �صواء كان داخل اأو خارج دولة قطر،اأي ا�صتثمار جديد
) ووفق ًا لأية تعديالتIAS 39( �صوء املعاير املحا�صبية الدولية
.لحقة والتي حتدد ت�صنيف ال�صتثمار

(May 2009) Banks were advised not to provide
customers with any finance for the purpose of trading in
securities in future and in the meantime, settle the current
transactions in accordance with conditions and rules
governing contracts signed with customers in such a way
that banks are not subject to any legal dispute.

م) طلب من البنوك عدم منح العمالء اأي2009 (مايو
 وت�صوية ال�صفقات،متويل بغر�ص التداول يف الأوراق املالية
القائمة مبا يتفق مع ال�صروط والقواعد التي حتكم العقود
املوقعة مع العمالء ب�صورة ل تخ�صع فيها البنوك اإىل اأي نزاع
.قانوين

(July 2009) Qatar Central Bank (QCB) advised banks
to provide a set of statements as regards consolidated
supervision of national banks, their branches abroad
and subsidiaries. These include, among others, financial
statement of each branch abroad and consolidated
financial statement for the bank and its branches abroad, a
set of ratio (liquidity ratio, credit ratio, etc) reports and the
financial statements of each subsidiary.

م) طلب م�صرف قطر املركزي من البنوك2009 (يوليو
تقدمي جمموعة من البيانات يف ما يتعلق بالإ�صراف املوحد
على البنوك الوطنية وفروعها خ��ارج دول��ة قطر وال�صركات
 املركز:التابعة لها; ت�صمل هذه البيانات من بني اأمور اأخرى
،املايل واملركز املايل املوحد للبنك وفروعه خارج دولة قطر
، معدل الئتمان،جمموعة من تقارير الن�صب (معدل ال�صيولة
.الخ) واملراكز املالية لكل �صركة تابعة

(November 2009) In the light of the issuance of the
corporate governance guidelines to banks by QCB, national
banks were advised to assign to their external auditors
to conduct a special audit for evaluating the corporate
governance, following, among others, on the following
items: performance and responsibilities of members of the
board of directors and the executive management and the
relationship between the board of directors and executive
management.

م) يف �صوء اإ�صدار م�صرف قطر املركزي2009 (نوفمرب
 مت اإخطار،التوجيهات اإىل البنوك ب�صاأن حوكمة ال�صركات
البنوك الوطنية بتكليف املدققني اخلارجيني لها مبهمة اإجراء
 من بني جملة، متتبعني،تدقيق خا�ص لتقييم حوكمة ال�صركات
 اأداء اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة: البنود التالية،من الأمور
 والعالقة بني جمل�ص الإدارة،التنفيذية واخت�صا�صاتهما
.والإدارة التنفيذية
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Closing Remarks
The banking system in the country remains sound with
high profitability. While non-performing loans increased
somewhat, timely and pro-active interventions by the
government at appropriate times have enabled to contain
possible fallout and facilitate the banking sector to continue
lending. In any case, banks have comfortable provisioning
with regard to their delinquent loans. The credit risk stress
tests results point to limited impairment of capital or on
profitability.

تطورات القطاع المصرفي

áتاميN ä¶اMÓم
ل يزال النظام امل�صريف يف البالد جيد ًا ويتمتع مبعدلت
 وعلى الرغم من ارتفاع ن�صبة القرو�ص املتعثة.ربحية عالية
 اإل اأن التدخل احلكومي والفعال يف الوقت املنا�صب،اإىل حد ما
�صاعد على احتواء اأي��ة تداعيات حمتملة كما �صهل موا�صلة
 متتلك، ويف جميع الأحوال.القطاع امل�صريف لعمليات الإقرا�ص
البنوك �صيا�صة خم�ص�صات جيدة يف ما يخ�ص قرو�صها
 اختبار ال�صغط على خماطر الئتمانè كما ت�صر نتائ.املتاأخرة
.اإىل انخفا�ص حمدود يف قيمة راأ�ص املال اأو يف الربحية

Interest rate risk also appears to be less than
significant. As economic growth increases, the rise in
credit off-take coupled with increase in competition for
deposits could lead banks to increase the proportion of
market resources in their funding mix, putting pressure on
their interest margins. The associated liquidity concerns,
presently, appears to be marginal, as the liquidity stress
test results suggest.

.كما اأن ن�صبة خماطر اأ�صعار الفائدة اأي�ص ًا اأقل من اأن تذكر
 ‚د اأن الرتفاع يف الئتمان،ومع حت�صن النمو القت�صادي
مقرون ًا بزيادة املناف�صة بالن�صبة للودائع قد يوؤدي بالبنوك اإىل
زيادة حجم موارد ال�صوق يف مزيجها التمويلي مما يوؤدي اإىل
 يبدو، ويف الوقت احلا�صر.ال�صغط على هوام�ص الفائدة لديها
 اختبارèاأن املخاوف املتعلقة بال�صيولة حمدودة كما ت�صر نتائ
.ال�صغط على ال�صيولة

The major domestic banks are increasingly making
transnational presence. At present, the geographic
(asset) diversification of banks is modest – ranging from
0.22 for Islamic banks to 0.35 for commercial banks.22 As
the domestic banking operations becomes increasingly
saturated and banks seek to diversify their operations
and income streams, their overseas presence is likely to
improve during the coming years.

 نحو، على نحو متزايد،تتجه البنوك املحلية الرئي�صية
 ‚د، ويف الوقت احلا�صر.ب�صط ن�صاطها يف اأكث من دول��ة
اأن التنويع اجلغرايف (لالأ�صول) لدى البنوك متوا�صع حيث
 لدى0^35  ل��دى البنوك الإ�صالمية اإىل0^22 ي��رتاوح بني
ل ازدياد العمليات امل�صرفية املحليةX  ويف22.البنوك التجارية
 وتطلّع البنوك اإىل تنويع عملياتها وم�صادر،اإىل حد بعيد
 فاإنه من املرجح اأن يتح�صّ ن تواجدها اخلارجي،الدخل لديها
.خالل ال�صنوات املقبلة

22 The geographic (asset) diversification (GD) is calculated as (1-H), where

ثلÁ A(j)  ∑ وحيثA( j ) 2 =H  حيث،(1-H)  يتم ح�صاب التنوع اجلغرايف (لالأ�صول) باأنه22

H=

N

∑ A( j ) , where A(j) is the share of asset in country/region j and N is the
2

j =1

total number of countries/ regions. The countries/ regions considered are: Qatar, other GCC countries, Europe, North America and others. The value of GD
ranges between zero (no diversification) and one (maximum diversification).
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N

j =1

/ ت�صمل الدول. املناطق/ اإجمايل عدد الدولN  وj ثل كل منÁ و، املنطقة/ح�صة الأ�صول يف الدولة
 وترتاوح. �صمال اأمريكا وغرها، اأوروبا، دول جمل�ص التعاون اخلليجي الأخرى، دولة قطر:املناطق
)قيمة التنوع اجلغرايف بني ال�صفر (حيث ل يوجد تنوع) والواحد (حيث احلد الأق�صى للتنوع
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

الفصل الرابع
Chapter Four

القطاع المالي على نطاق أوسع
Broader Financial Sector

Broader Financial Sector

القطاع المالي على نطاق أوسع

áمóاملق

Introduction
The broader financial sector in Qatar comprises of one
development bank and other non-bank institutions, such as
finance and investment companies, exchange houses and
the insurance sector. The total assets23 of this segment at
end-December 2009 was roughly QR 19.6 billion, less than
5% of total banking sector assets.

Qatar Development Bank
Qatar Development Bank (QDB) was established in 1997
by the Government of Qatar to promote and encourage
economic and industrial development in the country. Equity
comprises the overwhelming proportion of funding source,
its share being over 80% in 2008. On the uses side, assets
in the form of deposits with banks/ financial institutions
is the most important component, its share in total assets
being over 80% (Chart 4-1). The increase in QDB’s capital in
2007 resulted in additional liquidity that enabled the bank
to increase its assets in form of deposits, etc.

áيªر للتن£b ∂بن

اأن�صاأت حكومة دولة قطر بنك قطر للتنمية ال�صناعية يف عام
. م لدعم وت�صجيع التنمية ال�صناعية والقت�صادية يف الدولة1997
 حيث بلغت،وت�صكل حقوق امل�صاهمني الن�صبة الغالبة من م�صدر التمويل
، وعلى �صعيد ال�صتخدامات.م2008  يف عام%80 ح�صتها اأكث من
 املوؤ�ص�صات املالية اأهم عن�صر من عنا�صر/تعترب الودائع لدى البنوك
%80  حيث بلغت ح�صتها من اإجمايل الأ�صول اأكث من،موجوداتها
 وقد اأدت الزيادة يف راأ�صمال بنك قطر للتنمية يف.)1-4 (ر�صم بياين
 م ّكنت البنك من زيادة اأ�صوله،م اإىل وجود �صيولة اإ�صافية2007 عام
.املتمثلة يف �صورة ودائع وغرها

1-4  بياينºر�س
áيªر للتن£b ∂ بنióال لƒ الأمäاماóر وا�ستخOم�سا

QR million

Chart 4-1
Sources and uses of funds of QDB

يت�ص ّمن القطاع املايل يف دولة قطر بنك تنمية واحد وعدد من
 وحمال،املوؤ�ص�صات غر امل�صرفية مثل �صركات التمويل وال�صتثمار
 هذا القطاع يف23  وقد بل≠ اإجمايل اأ�صول. وقطاع التاأمني،ال�صرافة
 من% 5  اأي اأقل من، مليار ريال قطري19،6 م نحو2009 نهاية دي�صمرب
.اإجمايل اأ�صول القطاع امل�صريف

23 Comprising of assets of exchange houses, finance and investment companies and 5 listed insurance companies (as at end-December 2009) and Qatar
Development Bank (as at end-December 2008)
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 و�صركات التاأمني، و�صركات التمويل وال�صتثمار، تتاألف من الأ�صول اخلا�صة مبحال ال�صرافة23
)م2008 م) وبنك قطر للتنمية (يف نهاية دي�صمرب2009 اخلم�صة املدرجة (يف نهاية دي�صمرب
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Finance Companies
Finance companies are engaged in granting
consumption loans for different categories of customers,
including individuals, institutions or companies. These
companies are forbidden from receiving deposits.

القطاع المالي على نطاق أوسع

يلƒª التäاcسرT
تقوم �صركات التمويل مبنح القرو�ص ال�صتهالكية اإىل
 مبا يف ذلك الأفراد واملوؤ�ص�صات اأو،ات خمتلفة من العمالءÄف
. علم ًا باأنه يحظّ ر على هذه ال�صركات تلقي الودائع،ال�صركات

As at end-December 2009, two such institutions
licensed by the Qatar Central Bank were catering to the
business. Commensurate with their business profile, the
lending is concentrated in the form of consumption loans
(car purchases, mortgages and other consumables).

 كانت اثنتان من هذه املوؤ�ص�صات،م2009 يف نهاية دي�صمرب
املرخ�صة من قبل م�صرف قطر املركزي تقومان بتلبية
 ويرتكّز الإقرا�ص مبا يتنا�صب مع طبيعة.احتياجات التمويل
 قرو�ص،عملهما يف �صورة قرو�ص ا�صتهالكية (�صراء �صيارات
.)عقارية وغرها من املواد ال�صتهالكية

The balance sheet of these companies reveal that
shareholders equity and borrowings from banks and
financial institutions together comprise over 75% of funding
sources. Loans dominate the uses side, accounting for over
three-fifths of total assets; the share of investments is
roughly 10% of total assets.

هرت امليزانية العمومية لهذه ال�صركات اأن حقوقXاأ
امل�صاهمني والقرو�ص من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية ي�صكالن
 وت�صيطر القرو�ص على. من م�صادر التمويل% 75 مع ًا اأكث من
جانب ال�صتخدامات اإذ تبل≠ ن�صبتها اأكث من ثالثة اأخما�ص
%10 من اإجمايل الأ�صول بينما تبل≠ ح�صة ال�صتثمارات حوايل
.من اإجمايل الأ�صول

One relevant concern for these companies has been
their delinquent loans, which at end-December 2009,
accounted for over 10% of their total loans. Along with
increase in delinquent loans the finance companies appears
to have increased their leverage also.

ت�صكل القرو�ص املتاأخرة ال�صداد م�صدر قلق لهذه
%10 م اأكث من2009 ال�صركات حيث بلغت يف نهاية دي�صمرب
 وبالإ�صافة اإىل ارتفاع ن�صبة القرو�ص.من اإجمايل قرو�صها
 عملت �صركات التمويل كذلك على زيادة،املتاأخرة ال�صداد
.معدل القرتا�ص لديها
 تلقت، احلكومي لدعم النظام املايلèوكجزء من الربنام
�صركات التمويل كذلك م�صاعدة حكومية متثلت يف �صراء بع�ص
 الأمر الذي اأدى اإىل �صخ النقدية لت�صديد،القرو�ص املتعثة
.الفائ�ص يف القرتا�ص

As part of the government support program to
the financial system, finance companies also received
government assistance in the form of purchasing of some
of the non-performing loans which allowed a cash injection
to settle excess leverage.
The loan asset being the major asset class of finance
companies, their major source of income stems from
interest income on customer loans. As of the end December
2009, the interest income constituted over three-fourths of
total income. The second largest source of income is from
interest received on deposits and the remaining is from
investments from equity participation and mutual funds,
although the importance of the latter is marginal.

The finance companies are increasingly hard-pressed
in an environment in which funding pressures are putting
stress on their profitability. Thus far, they have relied on
banks and financial institutions to keep their funding
First Financial Stability Review 2009

ة الرئي�صية لالأ�صول لدىÄباعتبار اأن القرو�ص ت�صكّل الف
 فاإن م�صدر دخلها الرئي�صي يتاأتى عن دخل،�صركات التمويل
 وقد �صكّل دخل الفائدة يف نهاية.الفائدة على قرو�ص العمالء
 ويكمن.م اأكث من ثالثة اأرباع اإجمايل الدخل2009 دي�صمرب
،ثاين اأكرب م�صدر للدخل يف الفوائد املتح�صلة على الودائع
بينما ياأتي الباقي من ال�صتثمارات عن طريق امل�صاركة يف
 على الرغم من اأن اأهمية،راأ�ص املال وال�صناديق ال�صتثمارية
.الأخر تبقى حمدودة
تعاين �صركات التمويل من ال�صغوط ال�صديدة ب�صورة
.ة توؤثر فيها ال�صغوط التمويلية على ربحيتهاÄمتزايدة يف بي
®فهي تعتمد حتى الآن على البنوك واملوؤ�ص�صات املالية للحفا
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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sources going. With banks also facing challenges to raise
low-cost funds, their credit lines from banks could come
under pressure, going forward. Finance companies have
thus far been able to maintain a comfortable spread24 of
over 3%, which has translated into comfortable profitability
ratios as well. Given the challenges in the external
operating environment and the weak performance of their
loan portfolio, sustaining such high margins could prove
challenging. Presently, their loan book is large enough to
generate revenues. Much of this however, depends on the
serviceability of loans so as to keep the delinquent loans
within manageable levels.

ل مواجهة البنوكX  ويف.على ا�صتمرار م�صادر متويلها
 قد،التحديات اخلا�صة بتجميع الأموال املنخف�صة التكلفة
.تتعر�ص خطوطها الئتمانية لدى البنوك لل�صغط يف امل�صتقبل
وقد ا�صتطاعت �صركات التمويل حتى الآن املحافظة على
 اأدى اإىل معدلت ربحية م�صتقرة،% 3  مريح يتجاوز24هام�ص
ة العمل اخلارجية والأداءÄ ونظر ًا للتحديات يف بي.كذلك
 فقد ي�صكل احلفا® على تلك،ال�صعيف ملحفظة قرو�صها
 تعد قيمة حمفظة، ويف الوقت احلايل.ًالهوام�ص العالية حتديا
 اإل اأن،القرو�ص لديها كبرة ب�صورة تكفي لتوليد الإيرادات
اأكثها يعتمد على خدمة القرو�ص للحفا® على القرو�ص
.املتاأخرة ال�صداد �صمن نطاق مقبول

Investment companies

ارª ال�ستثäاcسرT
تعمل ثالث �صركات ا�صتثمار يف دولة قطر يف الوقت
احلا�صر حيث متتد امللكية الأ�صلية للموؤ�ص�صات الثالثة
لت�صبح مملوكة ب�صكل جزئي من قبل البنوك الوطنية الأخرى
 بالإ�صافة اإىل،واملوؤ�ص�صات احلكومية وامل�صتثمرين الأفراد
.امل�صتثمرين الأجانب

A total of 3 investment companies are presently
operating in Qatar with the parent ownership of all
3 institutions ranging from being partially owned by
other national banks, Government institutions individual
investors as well as foreign investors.
These investment institutions service customers
through a wide range of services ranging from portfolio
management and real estate investments to brokerage
and advisory services. The customers include a wide base
comprising individuals, government and semi-government
institutions and corporate houses. Although individuals
make the largest component of the customer base, the
semi governmental/corporate side by far accounts for the
largest component in terms of revenues.

تخدم هذه املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية العمالء من خالل
ß متتد من اإدارة املحاف،جمموعة كبرة من اخلدمات
وال�صتثمارات العقارية اإىل خدمات الو�صاطة واخلدمات
 وت�صمل �صريحة العمالء قاعدة عري�صة تتكون.ال�صت�صارية
من الأفراد واملوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه احلكومية وال�صركات
 وعلى الرغم من اأن الأفراد ي�صكلون ال�صريحة الأكرب.الكبرة
 اإل اأن اجلهات �صبه احلكومية وال�صركات،من قاعدة العمالء
.ت�صكل اإىل حد بعيد ال�صريحة الأكرب من حيث الإيرادات

Assets held by the investment companies amounted to
QR 704 million, a 10% increase from the previous year25.

 مليون704 بلغت الأ�صول التي متتلكها �صركات ال�صتثمار
 عن ال�صنة% 10 ريال قطري وهو ما ي�صكل زيادة بن�صبة
.25املا�صية

24 Defined as income on loans less interest paid to banks and financial
institutions by total asset.
25 The numbers for 2009 are provisional
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 وهي تعرف باأنها الدخل على القرو�ص ناق�ص قيمة الفائدة املدفوعة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية24
كن�صبة اإىل اإجمايل الأ�صول
 م اأرقام ًا غر نهائية2009  تعترب الأرقام لعام25
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2-4  بياينºر�س
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ارªال�ستث

Percent

Chart 4-2
Balance sheet composition of
investment companies
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In line with their business profile, the largest asset base
is the investments held (both available for sale and held till
maturity categories). However, the volatilities observed in
the stock market during 2009 has led them to modulate
their asset portfolios from an overwhelming proportion in
investments (from 70% of the asset base in 2008 to around
50% in 2009) to more liquid assets, such as cash (16.6%
of assets in 2008 to over a quarter in 2009). Nonetheless,
their total assets comprise a very small portion of total
financial system assets. Since investment companies
function as a portfolio manager rather than generating on
balance sheet investment portfolio assets, the off balance
sheet item; ‘assets managed’, appears to be higher than
their on-balance sheet items.

 اأكرب مكون،تعترب �صركات ال�صتثمار متا�صي ًا مع طبيعة عملها
 اإل اأن،)ات املتاحة للبيع اأو حتى تاريخ ال�صتحقاقÄلالأ�صول (�صواء الف
م اأدت بها اإىل2009 التقلبات التي لوحظت يف �صوق الأ�صهم خالل عام
 من% 70تعديل حمفظة الأ�صول من ن�صب عاليه يف ال�صتثمارات ( من
 م) اإىل مزيد من الأ�صول2009  يف% 50  م اإىل2008 قاعدة الأ�صول يف
 م لت�صل اإىل اأكث2008  من الأ�صول يف%16،6(  مثل النقدية،ال�صائلة
ثل جمموع اأ�صولها ن�صبة ب�صيطةÁ ، ومع ذلك.) م2009 من الربع يف
 ومبا اأن �صركات ال�صتثمار متثل.جد ًا من اإجمايل اأ�صول النظام املايل
يفة مدير للمحفظة فبد ًل من توليد اأ�صول املحفظة ال�صتثماريةXو
 (اأي الأ�صول التي تقومz تبدو البنود {خارج امليزانية،داخل امليزانية
.zباإدارتها) اأعلى من بنودها {داخل امليزانية

The composition of liabilities is not as diverse as
the asset side as the business model of the investment
companies in Qatar is based on generally investing through
their own capital. Debt was non-existent in 2008 although
in 2009, these institutions began taking on debt, which
was minimal in comparison to their overall assets.

،اإن تكوين اخل�صوم غر متنوع كما هي احلال يف جانب الأ�صول
وذلك لأن منوذج اأعمال ال�صركات ال�صتثمارية يف دولة قطر قائم
 يكن⁄ و.ب�صكل عام على ال�صتثمار من خالل روؤو�ص اأموالها اخلا�صة
م2009  وقد بداأت هذه املوؤ�ص�صات يف عام،م2008 للدين وجود يف عام
.بالقرتا�ص وذلك باحلد الأدنى باملقارنة مع اأ�صولها الإجمالية

The investment portfolios of these companies mainly
concentrated on banking, finance and real estate sectors.
The total investment in these sectors was approximately
87% in 2009 (79% in 2008)(Chart 4-3). Although real estate
is still a large component of investment strategy, it is
observed that the geographical distribution of investments
in real estate sector seem to have moved away from the
“other GCC countries” to local real estate sector.

 ال�صتثمارية لهذه ال�صركات ب�صورة اأ�صا�صية يفßتركزت املحاف
 وقد بل≠ اإجمايل،القطاعات امل�صرفية والتمويلية والقطاع العقاري
%79( م2009  يف عام% 78 حجم ال�صتثمار يف هذه القطاعات حوايل
 وعلى الرغم من اأن العقارات ل.)3-4 م) (ر�صم بياين2008 يف عام
ß اإل اأنه من املالح،تزال ت�صكل جزء ًا كبر ًا من اإ�صرتاتيجية ال�صتثمار
اأنّ التوزيع اجلغرايف لال�صتثمارات يف القطاع العقاري انتقل من {دول
. اإىل القطاع العقاري املحليzجمل�ص التعاون اخلليجي الأخرى
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Chart 4-3
Industries invested in by investment
companies

In 2009, the investment companies for the most part
appear to have been liquidating their positions in the other
GCC countries, and repositioning themselves by placing
more funds in Qatar (Chart 4-4).

Chart 4-4
Geographic distribution of funds by
investment companies
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3-4  بياينºر�س
äاcسرT ي¡اa äرª الت» ا�ستثäالéامل
ارªال�ستث

يبدو اأن ج��زء كبر من �صركات ال�صتثمار كانت تقوم
م بت�صفية مراكزها يف دول جمل�ص التعاون2009 يف ع��ام
 واإع��ادة متركزها يف دولة قطر من خالل،اخلليجي الأخ��رى
.)4-4 يف املزيد من الأموال (ر�صم بياينXتو
4-4  بياينºر�س
äاcسرT ÖfاL øال مƒأمÓيع ا÷¨را‘ لRƒالت
ارªال�ستث
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As mentioned earlier, the investment companies offer
various services and attempt to pool their revenues from
different income streams. The revenues of these companies
have declined by 16% on a year on year basis and can be
attributed to a difficult business environment and a decline
in customer base, fluctuations in the equity markets(Chart
4-5). Fee and commission income, which contributed over
70% of the revenues for the investment banks in 2008, has
dropped to under 60%, indicating a slowdown in business,
while interest income (i.e., income earned from deposits
and other safe instruments) contributed to 8% of revenues
as compared to 3% a year ago, indicating lower potential
in receiving higher returns for funds placed. Accordingly,
the Return on Assets ratio of investment companies stood
at negative (-3%) as compared to 0.6% in the last year.

 خدمات متعددة وحتاول،تقدم �صركات ال�صتثمار كما ذكرنا �صابق ًا
ميع اإيراداتها من تيارات الدخل املختلفة حيث تراجعت اإيراداتŒ
ة الأعمالÄيعزى ذلك اإىل بيo  و، ب�صكل �صنوي% 16 هذه ال�صركات بن�صبة
ال�صعبة والرتاجع يف قاعدة العمالء والتقلبات يف اأ�صواق الأ�صهم (ر�صم
 والذي، كما تراجع الدخل من الر�صوم ومن العمولت.)5-4 بياين
،م2008  من اإيرادات البنوك ال�صتثمارية يف عام% 70 اأ�صهم باأكث من
، مما ي�صر اإىل التباطوؤ يف جمال الأعمال% 60 لي�صل اإىل اأقل من
يف حني اأن دخل الفائدة (اأي الدخل املكت�صب من الودائع وغرها من
% 3  من الإيرادات باملقارنة مع ن�صبة% 8 الأدوات الآمنة) �صاهم بن�صبة
 مما ي�صر اإىل اإمكانية اأقل يف احل�صول على عائدات،يف العام ال�صابق
 وعليه فقد بل≠ معدل العائد على،يفهاXاأعلى مقابل الأموال التي مت تو
0،6 ) باملقارنة مع% 3 -( الأ�صول يف �صركات ال�صتثمار معد ًل �صلبي ًا
. يف العام ال�صابق%
5-4  بياينºر�س
ارª ال�ستثäاcسرT ‘ لNó ال¥فاfE§ ا‰

Percent

Chart 4-5
Income expenditure pattern of
investment companies
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Exchange Houses
Exchange houses play an important role in meeting the
local needs for foreign currencies and precious metals for
various purposes. By way of example, foreign currencies
needed for purposes of tourism, education and personal
transfers by expatriate workers are among the services
provided by these companies. This service takes various
forms. It could be in the form of cash transfers using modern
technology for money transfer or in the form of travelers
cheques or drafts drawn on correspondents abroad.

First Financial Stability Review 2009

áaال ال�سرا
تلعب حم��ال ال�صرافة دور ًا مهم ًا يف تلبية الحتياجات
املحلية من العمالت الأجنبية واملعادن الثمينة املخ�ص�صة
 وم��ن ب��ني اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها هذه،لأغ��را���ص خمتلفة
ال�صركات على �صبيل املثال العمالت الأجنبية الالزمة لأغرا�ص
ال�صياحة والتعليم واحل ��والت ال�صخ�صية من قبل العمالة
 وقد تاأخذ هذه اخلدمة عدة اأ�صكال فقد تكون يف.الوافدة
�صورة ح��والت نقدية با�صتخدام التقنيات احلديثة لتحويل
الأموال اأو يف �صورة �صيكات �صياحية اأو كمبيالت م�صحوبة على
.املرا�صلني يف اخلارج
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As at end 2009, 20 exchange houses with an aggregate
of 52 branches were operating in the State of Qatar. The
balance sheet of the top (in terms of assets) 6 exchange
houses (which account for over 60% of total assets of
exchange houses) reveals that capital and reserves is
the main source of funds. Balances with banks and other
exchangers accounted for over 60% of total assets (Table
4-1).

 بلغت حمالت ال�صرافة يف دولة، م2009 بحلول نهاية عام
هرت امليزانية العموميةX ولقد اأ.ً فرعا52 حم ًال و20 قطر
 التي ت�صكل اأكث،) حمال �صرافة (من حيث الأ�صول6 لأهم
 من اإجمايل اأ�صول حمال ال�صرافة اأن راأ���ص املال% 60 من
والحتياطي يعتربان امل�صدر الرئي�صي ل�الأم��وال وقد بلغت
الأر�صدة املودعة لدى البنوك وموؤ�ص�صات ال�صرفة الأخرى
.)1-4  من اإجمايل الأ�صول (جدول% 60 اأكث من

Table 4-1
Assets and liabilities of top 6 exchange houses
Assets

سولUاالأ

النقد واملعادن
Cash & metals

اأر�صدة لدى البنوك
Balances at banks

اأر�صدة لدى موؤ�ص�صات ال�صرافة
Balances with exchangers

الأر�صدة لدى الفروع اخلارجية
Balances with off-shore branches

ال�صيكات التي مت �صراوؤها
Purchased cheques

�صايف الأ�صول الثابتة
Net fixed assets

اأ�صول اأخرى
Other assets

´موé امل¤وية اإÄة املÑالن�س
Percent to total
10.8
36.7
24.6
0.0
0.0
4.8
23.2

With regards to their standing within the system,
exchange houses, do not pose any major threats to financial
stability. As mentioned above, their business model leads
to having a relationship with the banks that is relatively
small. For instance, total assets for the exchange houses
as of the end-December 2009 amounted to QR 850 million,
with roughly a third of that amount related to banks. Hence,
the contagion of a failure on the banking sector appears to
be limited.
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1-4 ﺟدوﻝ
 محاﻝ ﺻرافة6 األﺻوﻝ والﺨصوﻡ الﺨاﺻة ﺑﺄﻫﻢ
Liabilities

Ω�سوÿا

املبال≠ امل�صتحقة للبنوك
Due to banks

املبال≠ امل�صتحقة ملوؤ�ص�صات ال�صرف
Due to exchangers

املبال≠ امل�صتحقة للفروع اخلارجية
Due to off-shore branches

 التحويالت الواجب دفعها/ال�صيكات
Cheques/ remittances to be paid

املخ�ص�صات
Provisions

خ�صوم اأخرى
Other liabilities

راأ�ص املال والحتياطي
Capital and reserves

´موé امل¤وية اإÄة املÑالن�س
Percent to total
3.3
8.2
0.0
0.8
2.2
32.7
52.9

، نظر ًا ملكانتها داخ��ل النظام،ل ت�صكل حمال ال�صرافة
 وكما ذكرنا اأعاله،اأية تهديدات كبرة على ال�صتقرار املايل
فاإن منط اأعمالها يوؤدي اإىل تكوين عالقة حمدودة ن�صبي ًا مع
 بل≠ اإجمايل اأ�صول حمال ال�صرافة، فعلى �صبيل املثال.البنوك
 وثلث، مليون ريال قطري850  م2009 بحلول نهاية دي�صمرب
 ومن هنا ‚د اأن تاأثر ف�صلها على،هذا املبل≠ مت�صل بالبنوك
.القطاع امل�صريف حمدود
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In an operational sense, the exchange houses
facilitated the transfer of approximately QR 32 billion, a
12.5% increase over the previous year. This increase can
be attributed to factors such as an increase in the migrant
population and as well as an indication of the business
environment. Despite the larger volume of customers that
the exchange houses attract, taking the top 10 business
and individuals transactions of each month during the
year alone accounted for 12% of the total remittances.
Directionally, around half of the total outgoing remittances
were to Asian countries and another 20% were to GCC
countries (Chart 4-6 A). On the other hand, over 40%
of total incoming remittances (Chart 4-6 B) were from
GCC countries (which could be in the nature of business
transactions).26

Chart 4-6A
Outgoing remittances
by exchange houses

:اأ6-4  بياينºر�س
ø مIرO ال�ساäÓيƒëالت
áaال ال�سرا

26 Europe and North America = Canada, France, Germany, Spain, UK and USA
GCC = Kuwait, Oman, Saudi Arabia and UAE
Asia = Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka and
Thailand
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 على القيام، من ناحية ت�صغيلية،عملت حمال ال�صرافة
 اأي زي��ادة بنحو، مليار ريال قطري32 بتحويالت ما يقارب
 وتعزى هذه الزيادة اإىل عوامل، عن ال�صنة املا�صية%12،5
 وكذلك باعتبارها،ع��دة مثل زي��ادة ع��دد ال�صكان املقيمني
 وعلى الرغم من ن�صبة العمالء الكبرة.ة العملÄموؤ�صر ًا على بي
اريةŒ  �صفقات10  اإل اأن اأعلى،ذبها حمال ال�صرافةŒ التي
%12  ت�صكل وحدها،و�صفقات اأفراد لكل �صهر على مدار ال�صنة
 فقد كان ما،اهاتŒ ويف ناحية ال.من اإجمايل التحويالت
يقارب ن�صف اإجمايل التحويالت ال�صادرة موجه ًا اإىل الدول
 كانت موجهة اإىل دول% 20 ≠الآ�صيوية والن�صبة الأخرى التي تبل
 وعلى �صعيد.)اأ6-4 جمل�ص التعاون اخلليجي (ر�صم بياين
 من اإجمايل التحويالت الواردة (ر�صم%40  كان اأكث من،اآخر
ب) وارد ًا من قبل دول جمل�ص التعاون اخلليجي6-4 بياين
26
.)اريةŒ (والتي قد تكون يف �صورة �صفقات

Chart 4-6B
Incoming remittances
by exchange houses

:Ü6-4  بياينºر�س
¤E اIOارƒ الäÓيƒëالت
áaال ال�سرا

 والوليات املتحدة الأمريكية، اململكة املتحدة، اأ�صبانيا، اأملانيا، فرن�صا، اأوروبا و�صمال اأمريكا = كندا26
 والإمارات العربية املتحدة، اململكة العربية ال�صعودية، �صلطنة عمان،دول جمل�ص التعاون اخلليجي= الكويت
 وتايالند، �صريالنكا، الفلبني، باك�صتان، النيبال، اأندوني�صيا، الهند،اآ�صيا= بنغالدي�ص
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Insurance Sector

Úا´ التاأم£b

The growing interaction between the insurance sector
and the other sectors of the financial system as well as
the financial markets, provides, from a financial stability
perspective, a very important role to the insurance
sector. Accordingly, it becomes important to analyze the
balance sheet structure and the changes in income flows
of the insurance sector so as to identify any possible
vulnerabilities.
The Insurance sector in Qatar is regulated by the Ministry
of Business and Trade. There are 9 insurance companies
operating in Qatar, of which 5 are national companies and
4 are agencies (or branches) of Arab or foreign companies.
In addition, 5 more insurance companies, regulated by
the Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)
are also catering to the insurance needs of the state of
Qatar. These insurance companies offer various classes of
insurance coverage such as insurance against accidents
and fire, marine and land insurance, health insurance and
others.
The five listed insurance companies are primarily
involved in the non-life segments such as property, casualty,
marine, engineering, motor and medical insurance. Their
total assets in 2009 stood at QR 11.2 billion, equivalent to
3.1% of GDP. The market is concentrated, with the largest
firm accounting for over 60% of gross premium income and
the two largest for nearly 80%. Total gross premium in
2009 amounted to QR 3.5 billion, or roughly 1.0% of 2009
GDP.

Insurance companies reduced their ‘market risk’ taking
capacities in 2009 : During the year, ‘investments in
securities’, the major asset class of the insurance sector
declined while the ‘cash with banks’ and ‘investment in
associates’ components increased. On the liability side,
the outstanding claims increased substantially (24.1%),
indicating revenue outflows in the near term.
An analysis of the overall development in the insurance
sector during 200927 reveals that the total asset of the
insurance sector grew by around 9% over the previous year
(Chart 4-7). Along with the asset growth, the equity capital
also increased by 6.2%.The increase in the equity as well
as the increase in net premium were the major contributors
to the increase in assets.
27 Based on the balance sheet information of 5 listed insurance companies
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يتيح التفاعل املتنامي بني قطاع التاأمني وغره من القطاعات يف
، من منظور ال�صتقرار املايل،النظام املايل وكذلك يف الأ�صواق املالية
 فاإنه من املهم حتليل، وبناء على ذلك.لقطاع التاأمني لعب دور مهم
هيكل امليزانية العمومية والتغرات يف تدفقات الدخل لقطاع التاأمني
.من اأجل حتديد اأية نقاط �صعف حمتملة
يتم الإ�صراف على قطاع التاأمني يف دولة قطر من قبل وزارة
 �صركات تاأمني تعمل يف دولة قطر من9 الأعمال والتجارة حيث توجد
بينها خم�ص �صركات وطنية واأربع وكالت (اأو فروع) ل�صركات عربية
 بالإ�صافة اإىل اأن هناك خم�ص �صركات تاأمني اإ�صافية يتم.اأو اأجنبية
) وهيQFCRA( ة تنظيم مركز قطر للمالÄالإ�صراف عليها من قبل هي
اتÄ وتقدم �صركات التاأمني ف.تلبي الحتياجات التاأمينية لدولة قطر
.متعددة من الغطاء التاأميني مثل التاأمني �صد احلوادث واحلرائق
والتاأمني البحري وتاأمني الأرا�صي والتاأمني ال�صحي وغرها من اأنواع
.التغطية التاأمينية
ت�صارك �صركات التاأمني اخلم�صة املدرجة ب�صكل اأ�صا�صي يف
القطاعات العامة مثل تاأمني املمتلكات والتاأمني �صد الكوارث والتاأمني
≠ وقد بل،البحري والتاأمني الهند�صي وتاأمني ال�صيارات والتاأمني ال�صحي
 مليار ريال قطري اأي ما يعادل11^2 م2009 اإجمايل اأ�صولها يف عام
 ويعترب ال�صوق مركز ًا حيث حت�صل. من اإجمايل الناجت املحلي% 3،1
 من اإجمايل الدخل من اأق�صاط التاأمني% 60 اأكرب �صركة على اأكث من
 حيث اأن اإجمايل الدخل من% 80 كما متثل اأكرب �صركتني ما يقارب من
 اأو ما يقارب،مليار ريال قطري3^5 ≠ م بل2009 اأق�صاط التاأمني يف �صنة
.م2009  من اإجمايل الناجت املحلي لعام% 1^0
عملت �صركات التاأمني على خف�ص درجة تعر�صها اإىل {خماطر
م حيث تراجع خالل هذه ال�صنة {ال�صتثمار2009  خالل عامzال�صوق
 يف حني،ة الأ�صول الرئي�صية يف قطاع التاأمنيÄ وهو فzيف الأوراق املالية
.zال�صتثمار يف ال�صركات الزميلةz وzارتفع {النقد املودع لدى البنوك
 ارتفعت ن�صبة املطالبات امل�صتحقة اإىل حد كبر،وعلى �صعيد اخل�صوم
 مما ي�صر اإىل وجود تدفقات خارجية لالإيرادات على املدى،)%24،1(
.القريب
يظهر حتليل التطور يف قطاع التاأمني على امل�صتوى الكلي خالل عام
 عن ال�صنة% 9  منو ًا اإجمالي ًا يف اأ�صول قطاع التاأمني بنحو27 م2009
 ارتفع راأ�ص، بالإ�صافة اإىل منو الأ�صول،)7-4 املا�صية (ر�صم بياين
 وقد �ص ّكل النمو احلا�صل يف حقوق امللكية.%6،2 املال امل�صاهم به بنحو
.وكذلك يف �صايف اأق�صاط التاأمني اأهم عن�صرين �صاهما يف منو الأ�صول
.  ح�صب بيانات امليزانية ل�صركات التاأمني اخلم�صة املدرجة27
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Chart 4-7
Growth in balance sheet of the
insurance sector (2009 over 2008,
percent)

Net premium income increased in excess to net claim
resulting in a net increase in income from premium. On the
other hand, profits declined in 2009 due mainly to a fall in
income from investment activities, the major component of
the income source for insurance companies.

The financial soundness assessment of the insurance
sector is mainly conducted through an analysis and
evaluation of a series of indicators which measure the
financial health and vulnerabilities of the sector. Taking
on board the indicators provided in the financial sector
assessment Handbook28 and data availability, a set of
financial soundness indicators (FSIs) has been constructed
for the insurance sector.

القطاع المالي على نطاق أوسع

7-4  بياينºر�س
Úا´ التاأم£ لقáميƒª© الáيfاõ ‘ امليƒªالن
áÑ مقابل الن�سΩ2009 ‘ áيƒÄ املáÑ)الن�س
(Ω2008 ‘ áيƒÄامل

ارت�ف��ع ��ص��ايف ال��دخ��ل م��ن اأق���ص��اط ال�ت�اأم��ني ب�صكل اأك��رب
 مما اأدى اإىل زي��ادة يف �صايف الدخل،من �صايف املطالبات
 تراجعت الأرب��اح يف، ومن جانب اآخ��ر.من اأق�صاط التاأمني
 وذل��ك ل�صبب رئي�صي هو انخفا�ص الدخل من،م2009 عام
 وهو العن�صر الرئي�صي مل�صدر الدخل،الن�صاطات ال�صتثمارية
.ل�صركات التاأمني
يتم اإج��راء تقييم ال�صالمة املالية لقطاع التاأمني ب�صكل
اأ�صا�صي من خالل حتليل وتقييم �صل�صلة من املوؤ�صرات التي
 وبالنظر.تقي�ص جوانب ال�صالمة املالية وال�صعف للقطاع
 ومدى28اإىل املوؤ�صرات املوجودة يف دليل تقييم القطاع املايل
 مت بناء جمموعة من موؤ�صرات ال�صالمة املالية،توافر البيانات
.) لقطاع التاأمنيFSIs(

Ratio of equity to the total assets of the insurance
companies, a measure to assess the capital adequacy of
the insurance companies declined in 2009 over the previous
year. Nonetheless the ratio stood at comfortable levels.

تراجعت ن�صبة حقوق امللكية اإىل اإجمايل اأ�صول �صركات
 علم ًا باأنها،م عن العام ال��ذي �صبقه2009 التاأمني يف عام
ت�صكّل مقيا�ص ًا لتقييم كفاية راأ�ص املال لدى �صركات التاأمني
.رغم بقاء هذه الن�صبة عند م�صتويات م�صتقرة

Return on Equity, the measure of profitability, declined
considerably by around 4%. The market fluctuations during

 وال��ذي يعترب مقيا�ص ًا،تراجع العائد على حقوق امللكية
 وقد اأدت تقلبات ال�صوق خالل.%4  اإىل حد كبر بنحو،للربحية

28 International Monetary Fund & World Bank (2005). Financial Sector Assessment: A Handbook.

 دليل تقييم ال�صالمة املالية.)2005(  �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل28
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the first half of the year might have led to the decline in
profit from investment in securities in the stock market, a
major asset class of the insurance sector.

الن�صف الأول م��ن ه��ذه ال�صنة اإىل ت��راج��ع ال��رب��ح من
 والذي يعترب من،ال�صتثمار يف الأوراق املالية يف �صوق الأ�صهم
.الأ�صول الرئي�صية لقطاع التاأمني

Outstanding claims to cash or cash equivalent, a
measure of liquidity, indicates comfortable position. In
2009, outstanding claims eroded around 68% of the cash/
cash equivalent of the insurance sector while the ratio was
higher by 4% in 2008 (Table 4-4).

 والذي،ت�صر املطالبات امل�صتحقة من النقد اأو ما يعادله
 وقد تناق�صت. اإىل ا�صتقرار الو�صع،يعترب مقيا�ص ًا لل�صيولة
 من قيمة النقد%68 م بنحو2009 املطالبات امل�صتحقة يف عام
 يف حني اأن الن�صبة كانت اأعلى،اأو ما يعادله يف قطاع التاأمني
.)4-4 م (جدول رقم2008  يف عام%4 بنحو

Table 4-4
Financial Soundness Indicators for the
Insurance Sector (percent)

4-4 ﺟدوﻝ
(مﺆﺷرات السﻼمة المالية لقطاع التﺄميﻦ )النسبة المﺌوية

Financial soundness indicator

Ω2009 Èدي�سم

Ω2008 Èدي�سم

سر ال�سالمة املاليةTDمو

December 2009

December 2008

Equity/ Total asset

46.9

48.2

Total investment income/ Total
investment asset

13.3

19.3

Profit/ Shareholders equity (RoE)

15.2

19.3

 اإجمايل الأ�صول/حقوق امللكية
 جمموع الأ�صول/جمموع دخل ال�صتثمار
امل�صتثمرة
 حقوق امل�صاهمني/الأرباح

Outstanding claims/ Cash or cash
equivalent

68.1

72.9

 النقد اأو ما يعادله/املطالبات امل�صتحقة

Net premium/ Gross premium

45.6

40.2

Net claims/ Net premium

65.5

67.0

 اإجمايل اأق�صاط التاأمني/�صايف اأق�صاط التاأمني
 �صايف اأق�صاط التاأمني/�صايف املطالبات

The quality of loan portfolio of financial institutions
is widely perceived to be directly dependent upon the
financial health and profitability of the institutions’
borrowers, particularly the non-financial enterprise sector.
This was especially the case in Korea where chaebols built
up high corporate debt ratios, resulting in inefficient cash
flow management and cross-subsidization of less profitable
subsidiaries. Subsequent to the crisis, bankruptcies
increased and non-performing loans of commercial banks
jumped significantly. Following from this episode, there
has been a renewed interest as to whether and how the
corporate sector can engender financial stability.

äاcسرûا´ ال£b
يتم النظر اإىل جودة حمفظة القرو�ص يف املوؤ�ص�صات املالية
على نطاق اأو�صع وذلك لعتمادها ب�صكل مبا�صر على ال�صالمة
 وعلى وجه التحديد،املالية وربحية املقرت�صني من املوؤ�ص�صات
 وقد تبني ذلك بوجه خا�ص يف.قطاع املوؤ�ص�صات غر املالية
 مما،كوريا حيث تراكمت ديون تكتل ال�صركات بن�صب عالية
اأدى اإىل عدم الكفاءة يف اإدارة التدفق النقدي وتبادل الدعم
 كما ارتفعت حالت.بني ال�صركات التابعة ذات الربحية الأقل
الإفال�ص بعد الأزم��ة وارتفعت ن�صبة القرو�ص املتعثة لدى
، وانطالق ًا من هذا احلدث.®البنوك التجارية ب�صكل ملحو
اأ�صبح هناك اهتمام حمدد يف كيفية حتقيق ال�صتقرار املايل
.يف قطاع ال�صركات

With a flurry of borrowings by the corporate sector in
Qatar, an attempt has been made to ascertain the extent
of corporate vulnerability. The results are highlighted in
Box 4-1.

��ل موجة م��ن عمليات الق��رتا���ص م��ن جانب قطاعX يف
 مت بذل حماولة لتقدير درجة ال�صعف،ال�صركات يف دولة قطر
 على النحو املبني يف الإطارè وقد اأتت النتائ.لدى ال�صركات
.)1-4(

Corporate Sector

113 First Financial Stability Review 2009

2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

Broader Financial Sector

Box 4-1
Corporate Sector Stress Test
The total assets of top 20 listed (industry and services)
companies29 was roughly USD 66 billion (just over 50% of
bank assets), with total debt (long-term and short-term) of
roughly USD 30 billion.30 The leverage ratio, defined as the
ratio of total interest-bearing loans and borrowings to total
assets was 45%. Profitability has also been comfortable.
Prior to the shock, roughly 1% of the total debt was
“distressed” in the sense that it represented the aggregate
debt of companies with gross profits to short-term debt
ratio less than 1.

القطاع المالي على نطاق أوسع

1-4 ارWEا
äاcسرûا´ ال£b ≈لY §¨ار ال†سÑتNا
 ما29) �صركة (�صناعة وخدمات20 بل≠ جمموع اأ�صول اأهم
 من اأ�صول%50  مليار دولر اأمريكي (اأي ما يزيد عن66 يقارب
 اإىل جانب جمموع ال��دي��ون (الطويلة والق�صرة،)البنوك
 كما بلغت30. مليار دولر اأمريكي30 الأج��ل) التي بلغت نحو
 وهي تعرّف باأنها ن�صبة جمموع القرو�ص،%45 ن�صبة القرتا�ص
 وكذلك كان معدل،والقرتا�ص بالفائدة اإىل جمموع الأ�صول
%1  كان نحو، يف الفرتة التي �صبقت الأزمة.ًالربحية م�صتقرا
 مبعنى اأنها متثل اإجمايل ديون،zًمن اإجمايل الديون {متعثا
ال�صركات مع اإجمايل الأرباح اإىل ن�صبة الديون الق�صرة الأجل
.1 اأقل من

After a shock of 500 bps along with a decline in net
income by 25%, the proportion of affected debt rises to
15%. Assuming 30% of the total affected debt is funded
by domestic banks, this translates into a rise in NPLs from
1.4% before the shock to 3.2% after the shock. In other
words, banks credit portfolio could be affected by the
potential deterioration in the financial conditions of the
corporate sector.

 اإىل جانب، نقطة اأ�صا�ص500 �بعد اإح��داث ال�صدمة ب
 ارتفع حجم الديون،%25 الرتاجع يف �صايف الدخل بن�صبة
 من جمموع الديون%30  وعلى افرتا�ص اأن.%15 املت�صررة اإىل
 يرتجم ذلك،املتعثة يتم متويلها من قبل البنوك املحلية
 قبل ال�صدمة اإىل%1،4 بزيادة ن�صبة القرو�ص املتعثة من
كن اأن تتاأثر املحفظةÁ ، بعبارة اأخ��رى. بعد ال�صدمة%3،2
الئتمانية للبنوك بالتدهور املحتمل يف الأو�صاع املالية لقطاع
ال�صركات

Equity Market

º¡ الأ�س¥ƒ�س
تت�صمن �صوق الأ�صهم يف دولة قطر (�صوق الدوحة لالأوراق
 �صركة مدرجة44  هناك، يف الوقت احلا�صر.)ًاملالية �صابقا
9(  البنوك واملوؤ�ص�صات املالية:يف اأربعة قطاعات رئي�صية هي
23(  اخلدمات،) �صركات5(  و�صركات التاأمني،)�صركات
 بلغت القيمة ال�صوقية لهذه.) �صركات7( �صركة) وال�صناعة
) مليار ريال قطري320( م2009 ال�صركات يف نهاية دي�صمرب
 ويف.م2009  من اإجمايل الناجت املحلي لعام%90 اأو حوايل
 يتعني على ال�صركات املدرجة يف بور�صة قطر،الوقت احلا�صر
è بالإ�صافة اإىل النتائ، مالية �صنوية مدققةèاأن ت�صدر نتائ
 كما ي�صرّح ل�صركات الو�صاطة ال�صبعة بالتداول يف.الف�صلية
.ال�صوق

The equity market in Qatar comprises of the Qatar
Exchange (formerly, Doha Securities Market or DSM). At
present, there are 44 listed companies across four major
segments: banks and financial (9 companies), insurance
(5 companies), services (23 companies) and industry (7
companies). The total market capitalization of these
companies at end-December 2009 was QR 320 billion or
around 90% of 2009 GDP. Currently, QE-listed companies
are required to publish annual audited financial results as
also quarterly results. Seven brokers are also licensed to
trade on the market.

29 Including 10 companies which are part of QE-20 index
30 Based on end-December 2009 data

First Financial Stability Review 2009

QE-20 موؤ�صر

 �صركات تعترب جز ًء يف10  يت�صمن ذلك29
م2009  بناء على البيانات يف نهاية دي�صمرب30
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In January 2009, the Qatar Financial Markets
Authority issued the corporate governance code for
public and listed companies. The Code addresses
the six main elements of companies› governance in
the light of international principles and standards:
• Setting an effective framework for governance
• Shareholders› rights and main ownership functions
• Fair treatment of shareholders, and protection of minority

shareholders
• Provisions in connection with related parties transactions,
in particular and to relevant stakeholders, in general
• Disclosure and transparency, accounting and auditing, and,
Board›s responsibilities
With the aim to create a world-class financial center,
the Qatar Exchange was constituted with a strategic
partnership between Qatar Holding (investment arm of
Qatar Investment Authority), which holds a 80% stake
and NYSE Euronext which holds a 20% stake. The QE will
transition itself to NYSE Euronext’s next-generation trading
technology (Universal Trading Platform), and will work with
the regulators and market participants to diversify the
products traded on the exchange.

To monitor the depth and resilience of the equity
market, we have computed the Hui-Heubel ratio (HHR).31
The smaller the price change relative to a given volume of
transactions (i.e., the lower the indicator), the deeper and
more resilient the market is. In other words, higher values
of the ratio indicate lack of resilience and market depth.
The HHR is a pure number, independent of any units of
measurement.

31 The indicator is defined as:

[( Highest price − lowest price) / lowest price]
HHR =
[Traded volume / Market capitalization]
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م قانون2009 ة قطر لالأ�صواق املالية يف ينايرÄاأ�صدرت هي
حوكمة ال�صركات لل�صركات امل�صاهمة وال�صركات املدرجة
ويتناول هذا القانون العنا�صر ال�صتة الرئي�صية لإدارة ال�صركات
:يف �صوء املبادئ واملعاير الدولية
• و�صع نظام فعال لالإدارة
ائف الأ�صا�صية للملكيةX• حقوق امل�صاهمني والو
• امل�صاواة يف التعامل مع امل�صاهمني وحماية �صغار امل�صاهمني
• املخ�ص�صات يف ما يتعلق ب�صفقات الأطراف ذوي العالقة
على وجه التحديد ويف ما يتعلق باأ�صحاب امل�صلحة ذوي
.العالقة ب�صفة عامة
 املحا�صبة والتدقيق وم�صوؤوليات جمل�ص،• الإف�صاح وال�صفافية
الإدارة
ّمت اإن�ص�اء بور�صة قطر بهدف اإن�صاء مركز م��ايل على
ل �صراكة اإ�صرتاتيجية بني قطر القاب�صةX امل�صتوى العاملي يف
(ال��ذراع ال�صتثمارية جلهاز قطر لال�صتثمار) والتي متتلك
 التي متتلكNYSE Euronext  و�صركة يورونك�صت،%80 ح�صة
 و�صوف تنتقل بور�صة قطر اإىل التقنية.%20 ح�صة مقدارها
NYSE Euronext امل�صتقبلية للتداول املعمول بها يف �صركة
 و� �ص��وف تعمل م��ع املنظمني،)(من�صة ال��ت��داول ال �ع��امل �ي��ة
وامل�صاركني يف ال�صوق من اأج��ل تنويع املنتجات املتداولة يف
.البور�صة
 قمنا بح�صاب،من اأجل ر�صد عمق ومرونة �صوق الأ�صهم
 فكلما كان تفاوت الأ�صعار اأقل،31)HHR(  هيبل-ن�صبة هيو
،)بالن�صبة لعدد معني من ال�صفقات (اأي كلما انخف�ص املوؤ�صر
 ت�صر، وبعبارة اأخ��رى،كلما كان ال�صوق اأك��ث عمق ًا ومرونة
.القيم العالية لهذه الن�صبة اإىل نق�ص املرونة والعمق يف ال�صوق
 عدد ًا جمرد ًا فهو م�صتقل عن اأي وحدة منHHR ويعترب مقيا�ص
.وحدات القيا�ص

:كن تعريف هذا املوؤ�صر على النحو التايلÁ 31

[ اأدنى �صعر/ )ن�صبة هيوهيبل = ](اأعلى �صعر – اأدنى �صعر
[ ر�صملة ال�صوق/ ]القيمة املتداولة
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We computed a time-series of this indicator for the
Qatar Exchange (QE) for the period 2006 (June) to 2009
(December). After a strong period of stable market
conditions, primarily during 2007, the index moved to a
higher trajectory beginning January 2008, reflecting to
an extent, the lagged effect of the outbreak of the US
subprime episode (Chart 4-8). During the last few months
of 2008, the value of the index has remained quite elevated,
reflecting heightened uncertainty in international markets.
The ripple effects of this are being felt in DSM as well.

Chart 4-8
Hui-Heubel ratio (June 2006- December
2009)

We conclude by examining the extent of integration
among the four major markets (credit market, deposit
market, inter-bank market and the equity market) and the
major policy rate (QMR Lending Rate). The correlation matrix
reveals that these markets are highly correlated, with
repercussions in one market having strong reverberations
in the other markets (Table 4-5). By way of example, the
correlation (or, extent of association) between lending
and deposit rates is 0.43, which would suggest that a rise
in one induces a positive movement in the other. Similar
association is observed among other markets as well.
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قمنا بح�صاب ال�صل�صلة الزمنية لهذا املوؤ�صر لبور�صة قطر
م فبعد مرحلة قوية2009 م اإىل دي�صمرب2006 للفرتة من يونيو
،م2007  وب�صكل اأ�صا�صي خالل عام،من ا�صتقرار اأو�صاع ال�صوق
 مما،م2008 انتقل املوؤ�صر اإىل م�صار اأعلى ابتداء من يناير
عك�ص اإىل حد ما التاأثر البطيء لظهور اأزمة الرهن العقاري
لت قيمةX .)8-4 يف الوليات املتحدة الأمريكية (ر�صم بياين
املوؤ�صر مرتفعة اإىل حد ما خالل الأ�صهر القليلة املا�صية من
 مما عك�ص زيادة درجة عدم اليقني يف الأ�صواق،م2008 عام
الدولية وقد مل�صنا تاأثر ذلك على �صوق الدوحة لالأوراق املالية
.ًاأي�صا
8-4  بياينºر�س
Èªي�سO – 2006 ل )ينايرÑيg ƒيg لó©م
(2009

نختم ه��ذا الف�صل بدرا�صة م��دى التكامل بني الأ�صواق
 �صوق ما، �صوق ال��ودائ��ع،الأرب�ع��ة الرئي�صية (�صوق الئتمان
 و�صوق الأ�صهم) وال�صعر الرئي�صي،zبني البنوك {النرتبنك
هرتX وق��د اأ.)QMR للم�صرف امل��رك��زي (�صعر الإق��را���ص
م�صفوفة الرتباط اأن هذه الأ�صواق مرتبطة مع بع�صها البع�ص
اإىل درجة كبرة حيث اأن تداعي اإحدى هذه الأ�صواق �صيوؤدي
.)5-4 اإىل انعكا�صات قوية على الأ��ص��واق الأخ��رى (ج��دول
 تبل≠ درجة الرتباط بني معدل الإقرا�ص،وعلى �صبيل املثال
 مما ي�صر اإىل اأن الرتفاع يف اإحداهما،0،43 ومعدل الودائع
ß ومن املالح،يوؤدي اإىل حدوث حركة اإيجابية بالن�صبة لالآخر
.وجود ارتباط مماثل بني الأ�صواق الأخرى كذلك
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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Table 4-5
Integration Across Various Markets
QMR معدل الإقرا�ص
QMR lending rate
QMR lending rate

5-4 ﺟدوﻝ
التكامﻞ ﺑيﻦ مﺨتلﻒ األسواق

معدل الإقرا�ص
)(�صنة واحدة

Lending rate
(1 year)

معدل الودائع
)(�صنة واحدة

Deposit rate
(1 year)

ال�صعر ما بني البنوك
)(�صنة واحدة

Inter-bank rate (1
year)

0.404***

1.00

Deposit rate (1 year)

0.485***

0.434***

1.00

0.059

0.201

0.481***

1.00

-0.432***

-0.329***

-0.421***

-0.241*

Log (market capitalization)

Period of estimation: January 2005 to December 2009
***, ** and * denotes statistical significance at 1, 5 and 10%, respectively

Closing Remarks
The non-bank financial sector is quite small, accounting
for a very small proportion of overall banking system
assets, limiting the possibility of systemic risks. While
that has its advantages, it also limits the possibilities
of funding options for corporates. Additionally, most of
these institutions have limited exposure to banks, further
containing any contagion. Most of these companies are
increasingly feeling the impact of funding pressures.
Thus far, shareholders’ equity has cushioned any adverse
impact. However, with limited income diversification, these
institutions will need to re-orient themselves to ensure
long-term sustainability.
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Log (market
capitalization)

1.00

Lending rate (1 year)
Interbank rate (1 year)

�صجل الأداء
)(القيمة ال�صوقية

1.00

م2009 م اإىل دي�صمرب2005  يناير:فرتة التقييم
 على التوايل%10 و،%5 ،%1  ** و* ت�صر اإىل الدللة الإح�صائية بن�صبة,***

á اخلتاميä¶اMÓامل
 فهو،يعترب القطاع املايل غر البنكي �صغر ًا اإىل حد ما
،ثل ن�صبة �صغرة جد ًا من اإجمايل اأ�صول النظام امل�صريفÁ
 وعلى الرغم من.مما يحد من احتمال حدوث خماطر نظامية
 اإل اأنه يقلل اأي�ص ًا من فر�ص خيارات التمويل،اأن لذلك مزاياه
 تعترب عالقة معظم هذه املوؤ�ص�صات، اإ�صافة اإىل ذلك.لل�صركات
 وتتلقى معظم.بالبنوك حمدودة مما يبعد عنها اأية تاأثرات
 وحتى الآن،هذه ال�صركات تاأثرات على التمويل ب�صكل متزايد
، ومع ذلك.خففت حقوق امل�صاهمني اأي تاأثر �صلبي عليها
 اإىل،ل التنويع املحدود للدخلX  يف،حتتاج هذه املوؤ�ص�صات
.اإعادة توجيه نف�صها ل�صمان ال�صتدامة على املدى الطويل

2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

الفصل الخامس
Chapter Five

البنية المالية األساسية
Financial Infrastructure

Financial Infrastructure

Introduction
Developing a robust and secure financial infrastructure
is considered to be a key contributor of financial stability.
An important component of this process is the payment
and settlement (P&S) systems. In the absence of a robust
P&S system, the payment transactions in the economy can
grind to a halt, given that both suppliers and providers of
funds would not be able to make receipts or payments. In
fact, for several central banks (Bank of Sweden, National
Bank of Denmark), the focus of financial stability comprises
of ensuring that the payments in the economy are made in
a safe and secure fashion.

Payments and Settlement Systems
The payment system in Qatar is broadly classified
into two categories: (1) Electronic clearing system and (2)
Electronic payment systems. The electronic clearing system
clears the cheques drawn on each bank by set-off using
electronic record and scanned image of a cheque as at the
end of each clearing day. The Electronic payment system
integrates various payments system viz (a) the Qatar
Payment System(QPS) which is designed on the concept of
the Real Time Gross settlement (RTGS), (b) GCC Net which
is designed to settle the financial transaction between
the financial intermediaries housed in GCC countries, (c)
National ATM & POS Switch (NAPS), a system designed
to settle transactions routed through ATMs and Point of
Sale (POS) machines within the GCC countries, Egypt,
Iran and Lebanon, (d) QMR system, specially designed to
settle the monetary instrument QMR through which local
member banks are allowed to deposit with; and borrow
from QCB, (e) the Government Securities System (GSS)
which manages and organizes the issuance of Government
securities. The payment system also takes care of the
credit facilities granted to local banks by QCB, Certificate
of Deposit issued by QCB and discount and rediscount
transactions of commercial papers and securities with
Qatar Central Bank.
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áمóاملق
يعترب تطوير بنية مالية اأ�صا�صية قوية واآم�ن��ة العن�صر
 واأهم جزء يف هذه،الرئي�صي الذي ي�صهم يف ال�صتقرار املايل
 ويف حالة غياب نظام.العملية هو نظم املدفوعات والت�صويات
 قد تتوقف �صفقات الدفع مما يوؤدي،مدفوعات وت�صويات قوي
اإىل عدم قدرة املوردين ومقدمي الأموال على اإ‚از عمليات
 ويف الواقع ي�صتمل الرتكيز على ال�صتقرار.ال�صتالم والدفع
 بنك،امل��ايل بالن�صبة لعدة م�صارف مركزية (بنك ال�صويد
الدمنارك الوطني) على �صمان اإجراءات نظم املدفوعات يف
.القت�صاد ب�صكل اآمن وم�صمون
äياƒ والت�سäاYƒaó املº¶f
ي�صنف نظام املدفوعات يف دولة قطر ب�صورة عامة اإىل
) اأنظمة املدفوعات2( ) نظام التقا�ص الإلكرتوين و1( :تنيÄف
 يعمل نظام التقا�ص الإل�ك��رتوين على حت�صيل.الإلكرتونية
ال�صيكات امل�صحوبة على كل بنك عن طريق املقا�صة با�صتخدام
ال�صجل الإل �ك��رتوين و� �ص��ورة م��ن ال�صيك ع��ن ط��ري��ق امل�صح
 نظامè يدم.ال�صوئي يف نهاية كل يوم يحدث فيه التقا�ص
 اأي (اأ) نظام،التقا�ص الإلكرتوين خمتلف نظم املدفوعات
املدفوعات القطري ال��ذي مت اإع��داده بناء على فكرة نظام
 (ب) �صبكة ال�صراف اخلليجية،الت�صوية الإجمالية الفورية
التي مت اإن�صاوؤها لت�صوية املعامالت املالية بني الو�صطاء املاليني
 (ج) ال�صبكة،املقيمني يف دول جمل�ص ال�ت�ع��اون اخلليجي
 وهو نظام معد،  ونقاط البيعATM الوطنية لل�صرف الآيل
لت�صوية العمليات التي تتم عرب اأجهزة ال�صرف الآيل ونقاط
البيع وامل��وج��ودة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي وم�صر
 (د) نظام �صوق النقد القطري املعد ب�صكل،واإي��ران ولبنان
خا�ص لت�صوية الأداة النقدية التي تتمكن من خاللها البنوك
املحلية من الإيداع لدى م�صرف قطر املركزي اأو القرتا�ص
 (ه�) نظام الأوراق املالية احلكومية الذي يدير وينظم،منه
 كما يتناول نظام املدفوعات.اإ�صدار الأوراق املالية احلكومية
نحها م�صرف قطر املركزيÁ الت�صهيالت الئتمانية التي
للبنوك املحلية و�صهادات الإيداع التي ي�صدرها م�صرف قطر
املركزي وعمليات خ�صم اأو اإع��ادة خ�صم الأوراق التجارية
.واملالية التي يتم اإجراوؤها مع م�صرف قطر املركزي
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Retail Settlement Systems

Cash and cheques are the major payments instruments
for retail transactions. In particular, cheques are widely
used for personal as well as business payments.

The QCB has a modern cheque clearing house. Cheque
truncation was introduced together with differentiated
processes for large-value and low-value cheques. For
low-value cheques (cheques below QR 250,000), as soon
as commercial banks receive cheques, they must scan the
cheques and send the image to the paying bank through
the QCB. These cheques are settled on a net basis and
the corresponding debits/ credits are made to the clearing
account of each commercial bank at the end of each
clearing day.

Large Value Settlement System

البنية المالية األساسية

áFõéàd� äدفوعاe ájسوùJ º¶f

يعترب ك��ل م��ن النقد وال�صيكات اأه��م اأدوات ال��دف��ع يف
 ت�صتخدم ال�صيكات، وعلى وجه التحديد،معامالت التجزئة
على نطاق وا�صع للدفع لأغرا�ص �صخ�صية وكذلك لأغرا�ص
.اريةŒ
توجد لدى م�صرف قطر املركزي غرفة مقا�صة حديثة
 وق��د مت ط��رح فكرة اقتطاع ال�صيكات،ملعامالت ال�صيكات
جنب ًا اإىل جنب مع عمليات املعاجلة املتنوعة لل�صيكات العالية
 بالن�صبة لل�صيكات املنخف�صة القيمة.القيمة واملنخف�صة القيمة
 عندما ت�صتلم،) ري��ال ق�ط��ري250^000 (قيمتها اأق��ل من
 يتعني عليها اأن مت�صح ال�صيك،البنوك التجارية ال�صيكات
�صوئي ًا واأن تر�صل ال�صورة اإىل البنك القائم بالدفع عرب
 ويتم ت�صوية هذه ال�صيكات على اأ�صا�ص.م�صرف قطر املركزي
 اأر�صدة دائنة يف ح�صاب/ال�صايف ويتم فتح اأر�صدة مدينة
.اري يف نهاية كل يوم يحدث فيه التقا�صŒ املقا�صة لكل بنك
IÒبµd� ≠dباª∏d ájسوùàd� º¶f

The most important payment and settlement system
in Qatar is the QPS, an RTGS system operated by QCB.
At present, over 3,000 payment instructions on average
are processed each day through this system. Payment
messages among banks are processed under straightthrough-processing, with no manual intervention. There
is no charge for the RTGS service that QCB provides to
commercial banks (Box 5 -1).

اإن اأهم نظام للمدفوعات والت�صويات يف دولة قطر هو نظام
املدفوعات القطري وهو نظام للت�صوية الإجمالية الفورية يعمل
 تتم معاجلة، ويف الوقت احلا�صر.به م�صرف قطر املركزي
 عملية من عمليات الدفع كل ي��وم عرب هذا3000 اأك��ث من
النظام وتتم معاجلة اإ�صعارات الدفع بني البنوك من خالل
 ل تفر�ص.تقنيات التنفيذ الآيل املبا�صر دون اأي تدخل يدوي
اأية ر�صوم على خدمة الت�صوية الإجمالية الفورية التي يقدمها
.)1-5 م�صرف قطر املركزي للبنوك التجارية (اإطار

Box 5-1
Qatar Payments System

1-5 ارWEا
ري£ القäاYƒaó املΩ¶اf
يعترب من اأحدث الآليات التي تتم بها ت�صوية املدفوعات بني
 وقد �صمم هذا النظام ليعمل باأ�صلوب الت�صوية،البنوك يف قطر
الإجمالية الفورية واملبا�صرة واملعاجلة الإلكرتونية دون تدخل
 ويعتمد النظام على �صبكة ال�صويفت ور�صائلها القيا�صية.يدوي
للم�صادقة وت�صوية املدفوعات املحلية وحتويل ملكية الأوراق
 هذا ويرتبط نظام املدفوعات القطري بنظام التقا�ص.املالية
املعمول به مب�صرف قطر امل��رك��زي وكذلك بنظام ت�صجيل
.الأوراق املالية احلكومية واإ�صدار النقد

Qatar Payment System (QPS) is a state-of-the-art
inter-bank payment and settlement system. The system
has been designed on the concept of Real-Time Gross
Settlement (RTGS) and Electronic Straight Through
Processing (e-STP). QPS is based on the SWIFT network
and messages standards and utilizes the SWIFT messages
to reconcile and settle the local payments and securities
ownership Transfers. QPS is linked to the Qatar Central
Bank (QCB) Clearing System, book-entry government
securities system, and currency issuing application..
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The key Features of QPS Include the Following :

A fully integrated RTGS that permits all banks operating
in Qatar to make immediate inter-bank money transfers
through their accounts with QCB.
Real-time direct access to banks› accounts with QCB
through intranet/ extranet solutions.
The cut-over time could be parameterized to forward
payments to the next settlement date if payments have
been received after the cut-over time. Forward value
payments are held until the value date.
Special SWIFT messages could be designed with
bilateral agreement between QCB and local banks to
automate the following operations: repo deals, issuing
cash, depositing cash, and notification exchange with the
possibility to classify the payments according to their type.

Table
RTGS – Summary Statistics (Value in QR million)

»حراف امل©ياري امل©دل اليومfاال
Daily
Average

Standard
deviation

SWIFT-No. of transactions

2877

SWIFT-Value of transactions

:ات القطريYوa املدΩي�سية لن¶اFال�سمات الر
نظام متكامل للت�صوية الإجمالية الفورية ي�صمح لكل البنوك
العاملة يف قطر باإجراء حتويالت ما بني البنوك من خالل
.ح�صاباتها لدى م�صرف قطر املركزي
ي�صمح باحل�صول على املعلومات يف وقتها من خالل الدخول
املبا�صر على احل�صابات لدى م�صرف قطر املركزي من خالل
.تقنيات اإنرتانت واك�صرتانت
القدرة على النتقال من فرتة ت�صوية اإىل اأخ��رى وتنفيذ
 ف�اإذا مت ا�صتالم.املدفوعات يف اأوق��ات الت�صوية املحددة لها
املبال≠ بعد انتهاء الوقت املحدد للت�صويات فاإنه يتم تعليق
.القيمة حلني حلول الوقت التايل عليه
كن من خالله تعميم ا�صتخدام ر�صائل �صويفت لعملياتÁ
 وتبادل، والإي���داع النقدي،اإع ��ادة ال�صراء واإ� �ص��دار النقد
الإخطارات يف اإطار اتفاقيات ثنائية بني م�صرف قطر املركزي
. مع اإمكانية ت�صنيف املدفوعات ح�صب نوعها،والبنوك املحلية
ﺟدوﻝ
نﻈاﻡ التسوية اإلﺟمالية الﻔورية – ملﺨﺺ اإلﺣصاﺋيات
()القيمة ﺑالمليوﻥ رياﻝ قطري

≈fا◊د االأد

≈لYا◊د االأ

Minimum

Maximum

1280

1436

8370

�صبكة ال�صويفت – عدد العمليات

10045

3542

1844

20683

�صبكة ال�صويفت – قيمة العمليات

Cheque-No. of transactions

406

67

266

630

ال�صيكات – عدد العمليات

Cheque-Value of transactions

553

129

291

1132

ال�صيكات – قيمة العمليات

The RTGS system takes care of the interbank fund
transfers as well as the real time settlement of the high
value cheques .
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يقوم نظام الت�صوية الإجمالية الفورية بالتحويالت املالية
 بالإ�صافة اإىل الت�صوية الفورية لل�صيكات العالية،بني البنوك
.القيمة

2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ

Financial Infrastructure

البنية المالية األساسية

Interbank funds transfers by commercial banks are
sent electronically through the international SWIFT
communications infrastructure. Currently, all commercial
banks in the country as well as the development bank
and the QCB itself participates in the system, which only
handles transactions in Qatari Riyals (QR).32

ريهاŒ يتم اإر��ص��ال التحويالت املالية بني البنوك التي
البنوك التجارية عرب البنية الأ�صا�صية لت�صالت �صبكة �صويفت
 ت�صارك جميع البنوك التجارية، ويف الوقت احلا�صر.العاملية
 بالإ�صافة اإىل بنك التنمية وكذلك م�صرف قطر،يف الدولة
 �صوى املعامالت املنجزةè يف هذا النظام الذي ل يعال،املركزي
32
.بالريال القطري

In the area of payment cards, the QCB has been very
active with the introduction of National ATM and POS
switch (NAPS), which provides the switching for ATM
and EFTPOS transactions made with locally issued debit
cards. Through the NAPS, resulting interbank balances are
calculated automatically and settled at the current account
of commercial banks held at the QCB. Credit cards issued
in other countries are processed through the international
MasterCard and Visa networks.

 بات م�صرف قطر املركزي يعمل،يف جمال بطاقات الدفع
ب�صكل فعال على تطبيق اآلية ال�صبكة الوطنية لل�صرف الآيل
 والتي تقدم خدمة حتويل املعامالت،(POS NAPS) ونقاط البيع
التي يتم اإجراوؤها عرب اأجهزة ال�صرف الآيل وخدمة حتويل
 با�صتخدام بطاقاتEFTPOS الأموال اإلكرتوني ًا يف نقاط البيع
 كما يتم ع��رب ال�صبكة الوطنية.ًال�صرف ال���ص��ادرة حمليا
لل�صرف الآيل ونقاط البيع ح�صاب الأر�صدة التي تن�صاأ بني
البنوك اآلي ًا وت�صويتها يف احل�صاب اجلاري للبنوك التجارية
 اأما بالن�صبة لبطاقات الئتمان،لدى م�صرف قطر املركزي
 فاإنه يتم التعامل معها من خالل،ال�صادرة يف دول اأخ��رى
.Visa  وMasterCard ال�صبكات العاملية

Regarding local payments denominated in foreign
currency, as commercial banks can only hold current
accounts in QR at the QCB, these transactions cannot
be settled at present, through the domestic systems and
thus, have to be carried out through foreign correspondent
banks.

،يف ما يخ�ص املدفوعات املحلية ال�صادرة بالعملة الأجنبية
حيث ل ي�صمح للبنوك التجارية اأن متتلك �صوى ح�صابات جارية
كنÁ  فاإنه ل،بالريال القطري لدى م�صرف قطر املركزي
،ت�صوية هذه املعامالت يف الوقت الراهن عرب النظم املحلية
.ولذلك يجب اإجراوؤها عرب البنوك الأجنبية املرا�صلة

Government Payments

The QCB is the primary registrar for government
securities. The QCB developed the government securities
system (GSS) which allows for automated issuance,
auctioning, coupon maintenance and transfer of ownership
of government securities.

á«eوµ◊� ä�ملدفوعا

يعترب م�صرف قطر املركزي امل�صوؤول الأ�صا�صي عن اإ�صدار
 وقد قام بتطوير نظام لالأوراق املالية،الأوراق املالية احلكومية
ßاحلكومية ي�صمح بعمليات الإ�صدار الآيل واملزايدات وحف
.الكوبونات ونقل ملكية الأوراق املالية احلكومية

32 The National Treasury is not a direct participant of this system.

. اخلزانة العامة لي�صت م�صارك ًا مبا�صر ًا يف هذا النظام32
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Corporate Securities Settlement

All corporate shares are dematerialized, and are
registered and traded solely on the Qatar Exchange
(formerly called Doha Stock Market or, DSM). The private
securities depository functions as an internal department
of the QE. Although transactions must be performed
through brokers, there are individual accounts for each
investor. Settlement is achieved at T+3.

البنية المالية األساسية

äاcôسû∏d á«d �ملا¥�QhC’� ájسوùJ

 ويتم ت�صجيل،تعترب جميع اأ�صهم ال�صركات اأ�صهم ًا اإلكرتونية
هذه الأ�صهم فقط وتداولها يف بور�صة قطر (�صوق الدوحة
 وي �وؤدي ق�صم اإي��داع الأوراق املالية.)ًل �الأوراق املالية �صابقا
 ورغم اأنه.يفة الق�صم الداخلي يف بور�صة قطرXاخلا�صة و
 اإل اأن��ه توجد،يتعني اإج��راء ال�صفقات من خ��الل الو�صطاء
.(T+3)  وتتم الت�صوية وفق.ح�صابات م�صتقلة لكل م�صتثمر

All the payments and settlement routed through the P&S
system are effected through a clearing account maintained
by the banks with QCB. The bank can overdraw these
accounts during the working hours up to a ceiling amount
determined by QCB. In case any bank’s overdrawn amount
exceeds the allowed ceiling amount or the overdrawing
occurs after the official working hours, a fine of nominal
amount is applied for each day the account is overdrawn
in excess. All the cheque transactions will be settled on
the same day irrespective of the clearing account has
sufficient balance. At the same time the interbank fund
transfers will be kept suspended on a waiting list of
payments until there is a sufficient balance to processes
the payment or facilities to overdraw the account. In
order to avoid settlement delays, the concerned banks are
advised regarding the suspended payments on the waiting
list through SWIFT messages twice on each working day.

áسU �مل≤اÜساùM ظØM
يتم اإج���راء جميع امل��دف��وع��ات والت�صويات امل��وج�ه��ة ع��رب نظام
املدفوعات والت�صويات من خالل احتفا® البنوك بح�صاب مقا�صة لدى
اوز حد ال�صحب امل�صموح بهŒ  وي�صمح للبنك.م�صرف قطر املركزي
من هذه الأر�صدة خالل �صاعات العمل حتى حد اأق�صى يتم تقريره
اوز احل�صاب املك�صوف لأي منŒ  ويف حال.من م�صرف قطر املركزي
اوز لل�صحب بعدŒ البنوك احلد الأق�صى امل�صموح به اأو يف حال حدث
 يتم تطبيق غرامة مالية بالقيمة ال�صمية عن،�صاعات الدوام الر�صمي
 تتم ت�صوية جميع.كل يوم مت فيه ال�صحب على املك�صوف بتجاوز احلد
املعامالت بوا�صطة ال�صيكات يف نف�ص اليوم ب�صرف النظر عما اإذا كان
 ويف نف�ص الوقت يتم تعليق التحويالت،ًر�صيد ح�صاب املقا�صة كافيا
املالية بني البنوك يف قائمة انتظار املدفوعات حتى وجود ر�صيد كاف
 ومن.ملعاجلة املدفوعات اأو حتى تتاح الت�صهيالت لل�صحب على املك�صوف
 يتم اإخطار البنوك املعنية يف ما يتعلق،اأجل تفادي التاأخر يف الت�صوية
باملدفوعات املعلقة يف قائمة النتظار من خالل ر�صائل �صبكة �صويفت
.مرتني يف كل يوم عمل

Progress in Payment and Settlement Systems

äياƒ والت�سäاYƒaó املº¶f رƒ£ت

The total value of cheques cleared during 2009 was
QR 203 billion, equal to roughly 57% of 2009 GDP This
represented a decline of nearly 33% over the previous year,
although in terms of the aggregate number of cheques
cleared, the numbers were 5% higher as compared to 2008.
In terms of daily average number of cheques processed,
Chart 5-1 shows that it varied from a maximum of over
17,000 to a minimum of just over 13,000; the daily average
value of cheques cleared was QR 864.6 million

بل≠ اإجمايل ال�صيكات التي مت اإج��راء املقا�صة عليها خالل عام
 من اإجمايل%57 اأي ما يعادل نحو،) مليار ريال قطري203( م2009
 عن العام%33 ثل ذلك تراجع ًا بنحوÁ و.م2009 الناجت املحلي لعام
 اإل اأنه من ناحية اإجمايل عدد ال�صيكات التي مت اإجراء املقا�صة،ال�صابق
 وعلى �صعيد.م2008  باملقارنة مع% 5  كان العدد اأعلى بن�صبة،عليها
 يو�صح الر�صم البياين،ًمتو�صط عدد ال�صيكات التي يتم معاجلتها يوميا
اإىل حد اأدن��ى زاد17،000 اوزŒ ) اأنه ي��رتاوح من حد اأق�صى1-5(
; وقد بل≠ متو�صط قيمة ال�صيكات التي يتم اإجراء13،000 قلي ًال عن
. مليون ريال قطري864،6 املقا�صة عليها يومي ًا

Maintenance of Clearing Account
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Table 5-1
Payment System Indicators

1-5 :ﺟدوﻝ
مﺆﺷرات نﻈاﻡ المدفوعات

ﺍﳊﺠﻢ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

Volume (in 000s)

Value (QR billion)

Value as percent to 2009 GDP

728
103
831

2541
139.8
2681.2

710.1
39.1
749.2

3402
...
3402
4233

62.9
21.2
84.1
2765.3

17.6
5.9
23.5
772.7

Ω2009  املحل» ل�سنةœ اإجمايل النا¤ة القيمة اإÑ�سf

SIPS
Swift
Cheque
I. Total SIPS
Others
Cheque
NAPS
II. Total others
Grand total (I+II)
GDP as provided by QSA 2009

The total value of transactions under the retail payment
system is small, accounting for less than 25 per cent of
GDP in 2009. On the other hand, Systemically Important
Payments System (SIPS) accounts for a much larger share
of total payment transactions, and within that, the total
value of cheque transactions was nearly 40 percent of
2009 GDP (Table 5-1).

Chart 5-1
Daily average number and value of
cleared cheques
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م وفق ًا جلهاز الإح�صاء2009 تقديرات اإجمايل الناجت العام ل�صنة

متثل القيمة الإجمالية للعمليات التابعة لنظام املدفوعات
 باملائة من اإجمايل25 بالتجزئة ن�صبة �صغرة تبل≠ اأقل من
ثل نظامÁ ، م��ن ج��ان��ب اآخ ��ر.م2009 ال�ن��اجت ال�ع��ام ل�صنة
املدفوعات ذو الأهمية النظامية ح�صة اأك��رب من اإجمايل
 ويف ه��ذا النطاق بلغت القيمة الإجمالية،عمليات ال��دف��ع
باملائة من اإجمايل الناجت40 للمعامالت بوا�صطة ال�صيكات نحو
.)1-5 م (جدول2009 املحلي ل�صنة
1-5  بياينºر�س
” » التäاµسيû الOó©م» لƒ�س§ اليƒاملت
ت¡اªيbلي¡ا وY áسU املقاAراLEا
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Another important feature of the payment system in
the country is the use of debit and credit cards. The debit
cards issued are primarily value-added ATM cards. As
regarding credit cards, the total number of such cards as
at end-December 2009 was roughly 160,000 with credit
outstanding amounting to over QR 680 million, less than
0.5 percent of 2009 GDP.

Clearing Account –Liquidity Management

البنية المالية األساسية

يعترب ا�صتخدام بطاقات اخل�صم والئتمان اأحد مميزات
 وتعد بطاقات اخل�صم ال�صادرة.نظام املدفوعات يف الدولة
 ويف ما.كبطاقات �صرف اآيل ذات قيمة م�صافة يف املقام الأول
 فقد بل≠ اإجمايل عدد هذه البطاقات،يخ�ص بطاقات الئتمان
 حيث بلغت،ً) تقريبا160،000( م2009 يف نهاية دي�صمرب
 باملائة0،5  اأي اأقل من، مليون ريال قطري680 املبال≠ اأكث من
.م2009 من اإجمايل الناجت املحلي لعام
ádس«وùd� IQ�دE� – áسU �مل≤اÜساùM

Banks maintain sufficient liquidity in the clearing account
for the smooth functioning of the Payment and settlement
system. Inadequate liquidity in the clearing account
may cause payment delays, while excess liquidity may
tantamount to be increase in operational cost or decrease
in expected interest income. Therefore maintaining
an optimum level of liquidity in the clearing account is
considered to improve the efficiency of the banking sector.
Even though it is difficult to provide some estimate to the
optimum level of liquidity, The range(difference between
maximum and minimum) of the closing balance maintained
by the banks can be considered as a rough measure. It
is observed that during 2009 14 banks out of 16 banks
participated in the payment and settlement system
maintained a moderate volatility in closing balance as
measured by its range. Even the coefficient of variation of
the closing balance observed to at comfortable levels for a
majority of the banks.

 البنوك بن�صبة �صيولة كافية يف ح�صاب املقا�صةßحتتف
،من اأج��ل ان�صيابية الأداء يف نظام املدفوعات والت�صويات
فعدم توفر �صيولة كافية يف ح�صاب املقا�صة قد تت�صبب يف
 يف حني اأن ال�صيولة الفائ�صة قد تعني زيادة،تاأخر الدفع
 لذلك يعترب.تكلفة الت�صغيل اأو انخفا�ص دخل الفائدة املتوقع
الحتفا® بامل�صتوى الأمثل من ال�صيولة يف ح�صاب املقا�صة
 وعلى الرغم من.و�صيلة لتح�صني كفاءة القطاع امل�صريف
 اإل اأن،�صعوبة و�صع تقدير حم��دد مل�صتوى ال�صيولة الأم�ث��ل
النطاق الذي تتبعه البنوك (الفرق بني احلد الأق�صى واحلد
.ًكن اأن يعترب مقيا�ص ًا تقريبياÁ )الأدن��ى لر�صيد الإق�ف��ال
 بنك يف نظام16  بنك ًا من اأ�صل14  �صارك،م2009 وخالل عام
 احلفا® على م�صتوى معتدلßاملدفوعات والت�صويات وقد لوح
 كما،يف ر�صيد الإقفال قيا�ص ًا بالأمر الذي ت�صر عليه البنوك
 اأن معامل الختالف يف ر�صيد الإقفال حقق م�صتوياتßلوح
.م�صتقرة بالن�صبة لغالبية البنوك

Stability Issues in Payment and Settlement
Systems

äاYƒaó املº¶f ‘  بال�ستقرارáل مت©لقFم�سا
äياƒوالت�س
تعترب خم��اط��ر الئ�ت�م��ان وخم��اط��ر ال�صيولة واملخاطر
،الت�صغيلية من املخاطر الأ�صا�صية يف نظم املدفوعات والت�صويات
حيث تن�صاأ خماطر الئتمان عندما يعجز البنك امل�صارك عن
ت�صوية اأحد التزاماته (�صداد القرتا�ص بني البنوك وامل�صتحق
 وتن�صاأ خماطر ال�صيولة عندما يعجز،)الأداء يف موعد معني
 واملخاطر الت�صغيلية هي،البنك امل�صارك عن ت�صفية ال�صيولة
ة عن العمليات الداخلية غر املالئمةÄخماطر اخل�صارة النا�ص
 اأو تلك التي تن�صاأ عن،اأو الفا�صلة وعن الأ�صخا�ص والأنظمة
 وقد ترتفع املخاطر يف نظم املدفوعات.الأح��داث اخلارجية
والت�صويات املتعددة الأط��راف مثل نظام الت�صوية الإجمالية
 كما قد، اأو ترتكّز، اأو قد تتحول،الفورية بطرق غر متوقعة

The basic risks in payments and settlement systems
can be considered as credit risk, liquidity risk and
operational risk. Credit risk arises when the participating
bank will not able to settle an obligation (repayment of
interbank borrowing due on a particular day). Liquidity
risk occurs when a participating bank fall short of clearing
liquidity. Operational risk is the risk of loss resulting from
inadequate or failed internal processes, people, and
systems, or from external events. Multilateral payments
and settlement systems like an RTGS, may increase, shift,
concentrate, or otherwise transform risks in unanticipated
ways. Credit risk as well as the liquidity risk may transform
as a systemic risk through concentration channels. In
case the payment and settlement system is concentrated
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in regards to the volume of payment transactions or the
volume of liquidity in the clearing system, the failure of one
or more participants to settle their payments, in turn, could
create credit or liquidity problems for other participants.

Concentration Risk

The payment system is potentially vulnerable to
concentration risk if the failure of a single bank might,
absent regulatory interventions; result in the disruption
of total payment activity. A bank failure can affect the
payment system through two channels: the liquidity
concentration channel and the payment concentration
channel. First, if a given bank controls a substantial
portion of total system liquidity at the time of its failure
(liquidity concentration), the failure may indirectly disrupt
the payment system by putting pressure on the liquidity
requirements on healthy banks. Second, if a bank
participates in a sufficient proportion to total payments
(payments concentration), the failure may directly disrupt
the payment system by preventing healthy banks from
making necessary payments.

البنية المالية األساسية

تنتقل خماطر الئتمان وخماطر ال�صيولة بالطريقة التي تنتقل
 يف حال.بها املخاطر النظامية عرب القنوات اخلا�صة بالرتكز
تركز نظام املدفوعات والت�صويات على حجم عمليات الدفع اأو
 فاإن اإفال�ص واحد اأو،من حيث حجم ال�صيولة يف نظام املقا�صة
اأكث من امل�صاركني يف ت�صوية مدفوعاته قد يخلق بدوره م�صاكل
.يف الئتمان اأو ال�صيولة بالن�صبة للم�صاركني الآخرين
õcÎd� ôWا

من املحتمل اأن يتعر�ص نظام املدفوعات ملخاطر الرتكز يف
، يف غياب التدخالت الإ�صرافية،حال اأدى اإفال�ص اأحد البنوك
 يوؤثر اإفال�ص بنك على.اإىل اختالل جميع اإج��راءات الدفع
 قناة تركز ال�صيولة وقناة:نظام املدفوعات من خالل قناتني
 اإذا كان اأحد البنوك يتحكم بجزء كبر:ً اأول.تركز املدفوعات
من ال�صيولة الإجمالية يف النظام يف الفرتة التي اأفل�ص فيها
 قد يعيق هذا الإفال�ص ب�صورة غر مبا�صرة،)(تركز ال�صيولة
نظام املدفوعات من خالل ال�صغط على متطلبات ال�صيولة يف
 اإذا كان البنك ي�صاهم يف ن�صبة كبرة:ً ثانيا.البنوك ال�صليمة
 قد يعيق الإفال�ص،)من اإجمايل املدفوعات (تركز املدفوعات
نظام املدفوعات ب�صورة مبا�صرة من خالل عدم القدرة على
.اإجراء عمليات الدفع ال�صرورية للبنوك ال�صليمة
ádس«وùd� õcôJ Iاæb

Liquidity Concentration Channel

The failure of a given bank can exert a risk on
the payment system as a whole through the liquidity
concentration channel if that failure lowers the amount
of liquidity available in the payments system such that it
becomes insufficient to support the payment activity of the
remaining healthy banks. One possible way to ascertain
this vulnerability is to examine the Herfindahl index of
liquidity concentration. The index equals:

قد يعر�ص اإفال�ص اأحد البنوك نظام املدفوعات بكامله
 وذل��ك يف ح��ال اأدى،للخطر من خ��الل قناة تركز ال�صيولة
الإفال�ص اإىل خف�ص حجم ال�صيولة املتاحة يف نظام املدفوعات
بحيث ت�صبح غر كافية لدعم ن�صاطات الدفع ل��دى باقي
 تكمن اإح��دى الطرق املمكنة لتحديد هذه.البنوك ال�صليمة
القابلية للتعر�ص للمخاطر يف درا�صة موؤ�صر هرفيندال لقيا�ص
: وهو كالتايل،تركز ال�صيولة

H (Liquidity) = Sum over all banks (Closing balance of bank i/Total
closing balance of all banks)2

H (Liquidity) = Sum over all banks (Closing balance of bank i/Total

It is a characteristic of the Herfindahl index that if
the parameter in question is equally divided between N
participants, the measure of concentration equals (1/N).
So, it follows that HI should be around 0.06, the case in
which liquidity activity is equally divided among the 16
commercial banks and 0.5, the case in which all liquidity
flows occur between two of these banks. Based on daily
data for 2009, the evidence suggests that the average

من �صمات موؤ�صر هرفيندال اأنه يف حال مت تق�صيم املقدار
 منN املتو�صط قيد ال��درا��ص��ة ب�صورة مت�صاوية على ع��دد
 وعليه يتعني اأن،(1/N)  فاإن قيا�ص الرتكز ي�صاوي،امل�صاركني
 يف حال كان ن�صاط ال�صيولة0،06 يبل≠ موؤ�صر هرفيندال نحو
0،5 ≠ و يبل،موزع ًا بالت�صاوي على البنوك التجارية ال�صتة ع�صر
.يف حال حدثت تدفقات ال�صيولة بني اثنني من هذه البنوك
 ي�صر الدليل اإىل،م2009 وا�صتناد ًا اإىل البيانات اليومية لعام
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value of the index for the year as a whole was 0.17. So,
although payment activity is not divided evenly, it is not
excessively concentrated, either. However, the evidence
indicates that the value of the index has typically been
higher during the second half of the year as compared to
the first six months. This could be the result of seasonal
factors during the second half, which prompted banks to
hold higher liquidity (Chart 5-2).

Chart 5-2
Herﬁndahl index of liquidity
concentration

 لذا وعلى الرغم.0،17≠اأن متو�صط قيمة املوؤ�صر ككل لل�صنة بل
 اإل اأنه ل يعترب،من عدم تق�صيم اإج��راءات الدفع بالت�صاوي
 ي�صر، وبالرغم من ذلك.مركز ًا اأي�ص ًا ب�صكل يتجاوز احلد
الدليل اإىل حتقيق املوؤ�صر كالعادة قيمة اأعلى خالل الن�صف
 وقد يكون.الثاين من ال�صنة باملقارنة مع الأ�صهر ال�صتة الأوىل
 مما،ذلك نتيجة لعوامل مو�صمية حدثت خالل الن�صف الثاين
دفع البنوك اإىل الحتفا® مبقدار اأكرب من ال�صيولة (ر�صم
.)2-5 بياين
2-5  بياينºر�س
áلƒ ال�سيõcال لقيا�س ترóينaÒg سرTDƒم

ä �ملدفوعاõcôJ Iاæb

Payments Concentration Channel

To get an idea of how concentrated the payment
activity is, we consider the Herfindahl index of payments
concentration for the period January-December 2009. The
index equals:

H
I

Payments

=

Bank i payments

∑ ( Total payments )2

Banks

The calculations indicates that the HI of payment
activity is 0.12. So, payment activity does not appear to be
excessively concentrated.
The analysis indicates that payments activity (measured in
terms of each bank’s payment share) is not concentrated.
This suggests that the payment concentration channel may
not pose significant system-wise risks. However, given
that each payment involves both a sending and a receiving
banks and a given payment will not materialize if either of
the banks involved fail, this suggests that the appropriate
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 نقوم بدرا�صة موؤ�صر،ملعرفة مدى تركز اإج��راءات الدفع
هرفيندال لقيا�ص تركز املدفوعات للفرتة من يناير اإىل
: وهو كالتايل.م2009 دي�صمرب
H
I

Payments

=

Bank i payments

∑ ( Total payments )2

Banks

ت�صر الإح �� �ص��اءات اإىل اأن موؤ�صر هرفيندال لقيا�ص
 لذا ‚د اأن اإجراءات الدفع ل،0^12 اإجراءات الدفع ي�صاوي
.تبدو مركزة ب�صكل يتجاوز احلد
ي�صر التحليل اإىل اأن اإج� ��راءات ال��دف��ع (ي�ت��م قيا�صها
 ويدل ذلك على.كن�صبة املدفوعات لكل بنك) لي�صت مركزة
اأن قناة تركز املدفوعات قد ل ت�صكل خماطر كبرة على
 اإل اأن��ه نظر ًا لأن كل عملية دفع ت�صمل كال.م�صتوى النظام
 ونظر ًا اإىل اأن الدفع لن يتحقق،البنكني املر�صل وامل�صتقبل
 فاإن ذلك ي�صر اإىل اأن خطر،يف حال اإفال�ص اأي من البنكني
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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payment concentration channel risk for a given bank (X)
equals:
Payments made X + Payments received X
Node Risk X =
Total payments made

:) ي�صاويx( قناة تركز املدفوعات املنا�صبة لأح��د البنوك

The index value for the three most active banks equal
approximately 50%. The average risk index value for the
remaining banks is much smaller. These results appear to
suggest that half of the payment activity would be at risk if
the three most active banks experience difficulties.

%50 تبل≠ القيمة اخل��ا��ص��ة ب�اأك��ث ث��الث��ة ب�ن��وك ن�صاط ًا
 يف حني يبل≠ متو�صط قيمة موؤ�صر اخلطر بالن�صبة،ًتقريبا
è وت�صر النتائ.للبنوك العاملة ن�صبة اأقل من ذلك اإىل حد ما
اإىل تعر�ص ن�صف اإجراءات الدفع للمخاطر يف حال واجهت
.البنوك الثالثة الأكث ن�صاط ًا امل�صاعب
 مليون �صفقة مقا�صة لل�صيكات خالل3،5 مت تداول حوايل
، مليار ري��ال قطري203 م بقيمة اإجمالية بلغت2009 عام
 مقارنة%1  اأي اأعلى بن�صبة،% 7،7 عة بلغتŒمنها �صيكات مر
��اع ال�صيكات يفŒ وقد يعود �صبب ار.باأرقام العام ال�صابق
،نظام املدفوعات اإما اإىل البنك امل�صتفيد اأو البنك املتلقي
 ت�صر،)3-5 اع ال�صيكات (ر�صم بياينŒوبدرا�صة اأ�صباب ار
البيانات اإىل اأن حوايل اأربعة اأخما�ص الأ�صباب تن�صاأ من جانب
اع ال�صيك من جانبŒ يعترب ال�صبب الرئي�صي لر.املدفوعات
 يف حني يعترب،zكاف باحل�صاب
m املدفوعات {عدم وجود ر�صيد
ال�صبب الرئي�صي من جانب ال��ودائ��ع {ع��دم تطابق التواريخ
33
.zوال�صور

During 2009, a total of around 3.5 million cheques were
processed with total value of QR 203 billion. Out of this,
the percentage of bounced cheques was 7.7%, higher by
1% as compared to previous year’s numbers. A cheque in
the payment system may get bounced either from payee
bank or from the receiving bank. Examining the reasons
for bouncing of cheques (Chart 5-3), the data reveals that
nearly four-fifths of the reasons arise from the payment
side. The major payment side reason for cheque bouncing is
“no/ insufficient funds”, whereas on the deposit side, “date
and image mismatch” appears to be the major cause.33

Chart 5-3
Cheque bouncing across bank groups

33 The reasons for cheque bounce on the payment side includes no/ insufficient
funds, account closed, drawer’s signature different, etc, while on the deposit
side the reasons include date and image mismatch, difference in words and
amount, improper presentation cycle, etc.

First Financial Stability Review 2009

Node Risk X =

Payments made X + Payments received X
Total payments made

3-5  بياينºر�س
∑ƒنÑ الäاYƒª› ÈY äاµسيûا´ الŒار

،�اف باحل�صاب
m � عدم وج��ود ر�صيد ك:��اع ال�صيكات على �صعيد املدفوعاتŒ ت�صمل اأ�صباب ار33
 بينما ت�صمل الأ�صباب على �صعيد، وغرها من الأ�صباب، توقيع ال�صاحب غر مطابق،الر�صيد مغلق
 عدد مرات، والفرق بني القيمة املكتوبة باحلروف والقيمة،الودائع عدم تطابق التواريخ وال�صور
. وغرها من الأ�صباب،اع ال�صيكŒار
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Governance Infrastructure
In view of the growing importance of corporate
governance, the Qatar Central Bank introduced its
principles of corporate governance in March 2008. These
principles titled “Corporate governance guidelines for
banks and financial institutions” constitute part of QCB
efforts to develop the regulatory tools to cope with the
best international standards which can result in achieving
financial and banking stability, mitigating business risks, and
maintaining acceptable capital adequacy ratio and other
related laws. These guidelines focus on the responsibilities
of the board of directors, and the executive management,
the independence of the board committees, separation
of duties and responsibilities of the board of directors
and those of executive management, the independence
of the internal auditing, cooperation with supervisory
authorities and external auditing and the assurance of the
transparency of information (Box 5-2).

Box 5-2
Salient Features of Corporate Governance
Guidelines

البنية المالية األساسية

áªcƒë للá الأ�سا�سيáنيÑال
 طرح م�صرف،يف �صوء ازدي��اد اأهمية حوكمة ال�صركات
،م2008 قطر املركزي مبادئ حوكمة ال�صركات يف مار�ص
،zبعنوان {اإر��ص��ادات احلوكمه يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية
وه��ي ت�صكل ج��زء ًا من جهود امل�صرف الهادفة اإىل تطوير
 مما قد،الأدوات التنظيمية ملواكبة اأف�صل املعاير الدولية
يلعب دور ًا هام ًا يف حتقيق ال�صتقرار املايل وامل�صريف وتخفيف
خماطر الأعمال واملحافظة على قدر مقبول ملعدل كفاية راأ�ص
 وتتناول هذه املبادئ.املال وغرها من القوانني ذات ال�صلة
الإر�صادية ب�صكل اأ�صا�صي جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية
وا�صتقاللية جلان جمل�ص الإدارة وف�صل مهام وم�صوؤوليات
جمل�ص الإدارة ع��ن م�ه��ام وم�صوؤوليات الإدارة التنفيذية
ات الإ�صرافيةÄوا�صتقاللية التدقيق الداخلي والتعاون مع الهي
.)2-5 والتدقيق اخلارجي و�صمان �صفافية املعلومات (اإطار

2-5 ارWEا
äاcسرû الáªcƒ◊ áيOساTرE الÇOاÑ املäاª �سRاأبر

Shareholders: The shareholders participate in due
manner in the bank’s or financial institution’s activities
and have explicit rights, including (a) timely receipt of
invitation to participate in the regular general assembly
of shareholders; (b) election of the chairman and members
of the board for a term of a minimum of one year to a
maximum of four years, (c) approval of the appointment
of an independent and professional firm in charge of audit
of the bank or financial institution for the financial year.
The shareholder shall receive information in due time on
(a) all relevant information in order to be able to note or
elect at the general assembly of shareholders, (b) the rights
of different classes of shares, especially on significant
control rights of certain classes of shareholders, (c) the
remuneration policy regarding members of the board of
directors and key executives.

 ي�صارك امل�صاهمون بطريقة منا�صبة يف:¿ـمــوgاملـ�ـســا
تلكون حقوق ًا وا�صحةÁن�صاطات البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و
ت�صمل (اأ) تلقي ال��دع��وة يف موعدها للم�صاركة يف اجتماع
اجلمعية العمومية العادية للم�صاهمني; (ب) انتخاب رئي�ص
واأع�صاء جمل�ص الإدارة ملدة ل تقل عن �صنة واحدة ول تزيد
عن اأرب��ع �صنوات; (ج) املوافقة على تعيني �صركة م�صتقلة
ومتخ�ص�صة م�صوؤولة عن تدقيق ح�صابات البنك اأو املوؤ�ص�صة
 ويتعني اأن يتلقى امل�صاهم املعلومات يف،املالية يف ال�صنة املالية
وقتها عن (اأ) جميع املعلومات ذات ال�صلة حتى ي�صتطيع اإبداء
) (ب،املالحظات اأو النتخاب يف اجلمعية العامة للم�صاهمني
 ل�صيما ما يتعلق بحقوق، ات يف الأ�صهمÄحقوق خمتلف الف
ة معينة من امل�صاهمني (ج) �صيا�صةÄال�صيطرة املمنوحة لف
املكافاآت املتعلقة باأع�صاء جمل�ص الإدارة وكبار امل�صوؤولني
.التنفيذيني

Board of Directors (BoDs) : The members of BoD
must have sufficient professional knowledge and expertise
enabling them to assume their oversight functions. The
members of the BoD must act on fully informed basis,

 يجب اأن يكون لدى اأع�صاء جمل�ص الإدارة:›ل�ص االإدارة
.معرفة مهنية كافية وخربة توؤهلهم تويل مهامهم الإ�صرافية
ويتعني اأن يتخذ اأع�صاء جمل�ص الإدارة القرارات ب�صكل يكونون
ل العناية والرعايةX فيه على اطالع تام مبني على الثقة يف
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in good faith, with due diligence and care, and in the
best interests of the bank or financial institution and its
shareholders. The BoD has the ultimate responsibility to
adhere and comply with the provisions of the relevant
Articles and other provisions of QCB Law. The BoD also
has the ultimate responsibility for the business strategy,
operations, quality and integrity of accounting, auditing,
internal control and financial soundness of the bank or
financial institution. The frequency of the BoD meeting
and their attendance requirements must be in compliance
with the statutory by-laws of the relevant banks/ financial
institutions. The BoD should meet not less than six times
in a year and not less than once in a calendar quarter. The
BoD must have the following key committees: Executive
committee, Audit committee, Compliance and risk
committee, nomination/ corporate governance committee
and Remuneration committee. Whereas the Audit and
Compliance and risk committee have become standard
in all banks and financial institutions, the number of other
committees can be reduced or increased and their functions
merged, according to the character and operations of the
bank or financial institution.

 وب�صكل يحقق اأف�صل امل�صالح للبنك اأو املوؤ�ص�صة املالية،الواجبة
 كما يتحمل جمل�ص الإدارة امل�صوؤولية الق�صوى.وللم�صاهمني
من اأجل التقيد والمتثال لأحكام املواد ذات ال�صلة وغرها
 ويتحمل املجل�ص،من اأحكام قانون م�صرف قطر امل��رك��زي
امل�صوؤولية الق�صوى ب�صاأن اإ�صرتاتيجية العمل والعمليات وجودة
املحا�صبة ونزاهتها والتدقيق والرقابة الداخلية وال�صالمة
 ويتعني اأن يتوافق عدد مرات.املالية للبنك اأو املوؤ�ص�صة املالية
عقد اجتماع جمل�ص الإدارة ومتطلبات ح�صور الجتماع
مع اللوائح القانونية الداخلية للبنوك اأو املوؤ�ص�صات املالية
 ويتعني اأن يعقد جمل�ص الإدارة اجتماعاته مبعدل ل،املعنية
 مرات يف ال�صنة ومبعدل ل يقل عن مرة واحدة يف6 يقل عن
: كما يتعني اأن ي�صمل املجل�ص اللجان الأ�صا�صيّة التالية.الربع
، جلنة المتثال واملخاطر، جلنة التدقيق،اللجنة التنفيذية
 يف حني. وجلنة املكافاآت، حوكمة ال�صركات/جلنة الرت�صيح
اأ�صبحت جلنة التدقيق وجلنة المتثال واملخاطر منطية لدى
كن زيادة اأو خف�صÁ  فاإنه،جميع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية
ائفها بناء على طبيعة وعملياتX وèعدد اللجان الأخرى ودم
.البنك اأو املوؤ�ص�صة املالية

Executive management : The members of executive
management must fulfil high standards regarding
professional knowledge and expertise and personal
qualifications. Executive management should apply high
ethical standards. The executive management must fulfil
several functions, which include, among others (a) carrying
out the operative business of the bank/ financial institution,
(b) prepare an organizational structure, approved by BoD,
which allocates duties, responsibilities, authorities and
reporting lines for the operations of the business, (c)
provide appropriate procedures for identifying, measuring,
evaluating and managing the risks which the bank/
financial institution is facing. The executive management is
responsible for the proper execution of operative business
and ensure that enough information on the operations
of banks and financial institutions are furnished to all
members of the board, in order to enable them to discharge
their functions effectively.

 يتعني على اأع�صاء الإدارة التنفيذية:االإدارة التنفيذية
اللتزام باملعاير العالية يف ما يتعلق باملعرفة واخلربة املهنية
 كما يتعني على الإدارة التنفيذية تطبيق،واملوؤهالت ال�صخ�صية
 ويجب على الإدارة التنفيذية ال�صطالع.معاير اأخالقية عالية
بعدة مهام تت�صمن بني اأمور اأخرى ما يلي (اأ) تنفيذ الأعمال
 (ب) اإعداد هيكل تنظيمي، املوؤ�ص�صة املالية/الت�صغيلية للبنك
 بحيث يحدد املهام،تتم املوافقة عليه من قبل جمل�ص الإدارة
وامل�صوؤوليات واجلهات امل�صوؤولة وخطوط رفع التقارير ب�صاأن
 (ج) و�صع الإجراءات املنا�صبة،العمليات التي يتم القيام بها
 املوؤ�ص�صة املالية/لتحديد املخاطر التي يواجهها البنك
 وتكون الإدارة التنفيذية م�صوؤولة.وقيا�صها وتقييمها واإدارتها
عن التنفيذ ال�صليم لالأعمال الت�صغيلية و�صمان تزويد جميع
اأع�صاء جمل�ص الإدارة باملعلومات الكافية عن عمليات البنوك
.واملوؤ�ص�صات املالية وذلك لتمكينهم من اأداء اأعماهم بفعالية

Internal audit : The BoD is responsible for appointing
the head of internal audit. Internal auditors must be
specialized in audit matters and be of high professional and
personal qualifications in order to improve the performance
level of the bank or financial institution.

 يكون جمل�ص الإدارة م�صوؤو ًل عن تعيني:»لNالتدقي≥ الدا
 ويتعني اأن يكون املدققون،رئي�ص لق�صم التدقيق الداخلي
الداخليون متخ�ص�صني يف اأم��ور التدقيق واأن تكون لديهم
حرفية وموؤهالت �صخ�صية عالية من اأجل تطوير م�صتوى اأداء
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.البنك اأو املوؤ�ص�صة املالية
External audit : The general assembly elects yearly, on
the proposal of the BoD, the external auditor and approves
the fees. The external auditor must be independent of
the bank or the financial institution. In addition, external
auditors should be accountable to the BoD, QCB and
shareholders to exercise due professional care in the
conduct of audit in banks and financial institutions.

 بناء،ً تنتخب اجلمعية العامة �صنويا:»ارجÿالتدقي≥ ا
 املدقق اخلارجي وتوافق على،على اق��رتاح جمل�ص الإدارة
 ويتعني اأن يكون املدقق اخلارجي م�صتق ًال عن البنك.اأتعابه
 بالإ�صافة اإىل اأنه يتعني عليه اأن يتحمل،اأو املوؤ�ص�صة املالية
امل�صوؤولية اأمام جمل�ص الإدارة وم�صرف قطر املركزي واأمام
امل�صاهمني عن ممار�صة الرعاية املهنية الواجبة يف اإج��راء
.التدقيق على البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

Stakeholders : The bank or financial institution has to
respect the rights of all stakeholders. If these rights are
violated, the affected stakeholder should be enabled to
take proper action, as established in the law.

 يتعني على البنك اأو املوؤ�ص�صة املالية:í امل�سالÜسحاUاأ
 ويف حال انتهاك هذه،احرتام حقوق جميع اأ�صحاب امل�صالح
 يتعني متكني اأ�صحاب امل�صالح من اتخاذ الإجراءات،احلقوق
.املنا�صبة على النحو الذي ين�ص عليه القانون

Transparency and disclosure : The BoD provides for
a policy of disclosure and transparency. This policy ensures
timely and accurate disclosure of information on all material
matters with regard to the bank or financial institution.
The BoD provides an annual report to the shareholders.
The annual report should contain several elements, which
include: (a) the financial statement of the bank or financial
institution for the financial year, (b) the description of the
applied accounting standards, (c) the compliance and risk
policy, including foreseeable risk factors.

 ي��دع��م جمل�ص الإدارة �صيا�صة:ì ـ� ـســاaـيــة واالإaـسـفــاûالـ
الإف�صاح وال�صفافية; وت�صمن هذه ال�صيا�صة الإف�صاح الدقيق
عن املعلومات يف الوقت املنا�صب مبا يف ذلك املعلومات التي
تخ�ص جميع الأم��ور املادية يف ما يتعلق بالبنك اأو املوؤ�ص�صة
 كما يقدم جمل�ص الإدارة تقرير ًا �صنوي ًا لأ�صحاب.املالية
: ت�صتمل على،امل�صلحة يتعني اأن يحتوي على عدة عنا�صر
،(اأ) املركز املايل للبنك اأو املوؤ�ص�صة املالية عن ال�صنة املالية
 (ج) المتثال و�صيا�صة،(ب) و�صف املعاير املحا�صبية املطبقة
. مبا فيها عوامل املخاطر املتوقعة،املخاطر

The following table provides some relevant indicators
of corporate governance for the 9 major domestic
banks, classified according to Islamic and conventional,
respectively (Table 5-2). On average, the maximum
compensation per board member in Islamic banks exceeds
that of conventional banks by nearly 25%. On the other
hand, the minimum compensation per board member in
Islamic banks is double that for conventional banks.

يو�صح اجل��دول التايل بع�ص املوؤ�صرات املتعلقة بحوكمة
 م�صنفة اإىل،ال�صركات للبنوك الت�صعة املحلية الرئي�صية
 ويف املتو�صط يزيد احلد.)2-5 اإ�صالمية وتقليدية (ج��دول
الأق�صى لالأجور لكل ع�صو جمل�ص اإدارة يف البنوك الإ�صالمية
≠ يبل، وعلى �صعيد اآخر.%25 عنه يف البنوك التقليدية بنحو
احل��د الأدن ��ى ل �الأج��ور لكل ع�صو جمل�ص اإدارة يف البنوك
.الإ�صالمية �صعف القيمة يف البنوك التقليدية
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Table 5-2
Corporate Governance Indicators

2-5 ﺟدوﻝ
مﺆﺷرات ﺣوكمة الﺸركات
Islamic

Conventional

Board characteristics
Average number of members of BoD

9.3

8.8

12

8

[595, 2594]

[259, 3213]

Board meetings
Maximum number of board meetings held
Board remuneration (in QR 000s)
Inflation-adjusted average compensation per
board member [min, max]

Liquidity Infrastructure
Liquidity infrastructure of the financial system in the
domestic economy is broadly comprise of the following:
• Qatar Money Rates (QMR)
• Issuance of Certificates of Deposit (CDs)
• Repo operations
• Required Reserve
• Overnight liquidity Window
• Clearing Account liquidity
Prior to 2000, the QCB imposed certain ceilings on the
credit and deposit interest rate offered by commercial
banks. Since 2000, the banking system has been free from
any form of interest rate ceilings.
Qatar Money Rates (QMR)

QMR is the backbone of the liquidity infrastructure
managed by QCB. This tool manages the banking sector
liquidity based on two different interest rates, varying
according to maturities from overnight to 30 days: a lending
rate and a deposit rate. The lending rate (QCBLR) is the
rate at which commercial banks can obtain liquidity from
the QCB. The deposit rate (QCBDR) is the rate at which
commercial banks can place their excess liquidity with QCB.
At the beginning of the trading day, the QCB announces
these two rates via a SWIFT message. Banks’ transactions
within these limits are implemented automatically
throughout the day and the system calculates the effective
QMR rates weighing those rates with the volume of loans
and deposits made. Non-Islamic banks, the differences
in the charges on borrowed amounts(QMR lending) and
deposited amounts(QMR deposit) are settled at the end of
each month, while Islamic banks are allowed six months
time to enable them to offset the interest charges on
deposits and lending volumes in a way that avoids formal
interest payments/receipts.
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ل�صé�ص املF�ساN
متو�صط عدد اأع�صاء جمل�ص الإدارة
ل�صéات املYاجتما
احلد الأق�صى لعدد اجتماعات املجل�ص التي مت عقدها
(الريال القطريH) ل�صé†ساء املYاأجور اأ
الأجر امل ع ّد ل يف �ص وء متو�صط الت�صخم لكل ع�صو
[ احلد الأق�صى،جمل�ص اإدارة ]احلد الأدنى

áلƒ لل�سيá الأ�سا�سيáنيÑال
تتاألف البنية الأ�صا�صية لل�صيولة للنظام املايل يف القت�صاد
: املحلي ب�صورة عامة من
(QMR) • �صوق النقد القطري
(CDs) • اإ�صدار �صهادات الإيداع
• عمليات اإعادة ال�صراء
• الحتياطي الإلزامي
• نافذة ال�صيولة الق�صرة الأجل
• �صيولة ح�صاب املقا�صة
 فر�ص م�صرف قطر املركزي،م2000 قبل حلول ع��ام
�صقوف حم��ددة على اأ�صعار فائدة الئتمان وال��ودائ��ع التي
 مت حترير،م2000  وبحلول عام،تقدمها البنوك التجارية
.النظام امل�صريف من �صقوف اأ�صعار الفائدة
(QMR) …ô£≤d� ≤دæd� ¥�سو

يعترب �صوق النقد القطري اأهم جزء يف البنية الأ�صا�صية
 وتدير هذه الأداة.لل�صيولة التي يديرها م�صرف قطر املركزي
�صيولة القطاع امل�صريف بناء على اأ�صا�ص �صعرين خمتلفني من
 والتي تتفاوت ح�صب اآجال ال�صتحقاق من ليلة،اأ�صعار الفائدة
. يوم ًا ل�صعر الإقرا�ص و�صعر الفائدة على الودائع30 واحدة اإىل
( ال�صعر ال��ذي ي�صمح للبنوكQCBLR) يعترب �صعر الإق��را���ص
،التجارية باحل�صول على ال�صيولة من م�صرف قطر املركزي
( عبارة عن ال�صعر الذيQCBDR) و�صعر الفائدة على الودائع
ي�صمح للبنوك التجارية باإيداع ال�صيولة الفائ�صة لديها لدى
 حيث يعلن م�صرف قطر املركزي يف.م�صرف قطر املركزي
بداية كل يوم ت��داول عن هذين ال�صعرين عرب ر�صائل �صبكة
 ويتم تنفيذ املعامالت امل�صرفية �صمن هذه احلدود.�صويفت
 ويعمل النظام على ح�صاب اأ�صعار الفائدة الفعلية،خالل اليوم
وذل��ك مب��وازن��ة ه��ذه الأ��ص�ع��ار م��ع حجم القرو�ص وال��ودائ��ع
 ويتم يف البنوك غر الإ�صالمية ت�صوية التفاوت يف.التي تتم
)QMR الر�صوم املفرو�صة على املبال≠ املقرت�صة (�صعر اإقرا�ص
 بينما،) يف نهاية كل �صهرQMR واملبال≠ املودعة (�صعر ودائع
ي�صمح للبنوك الإ�صالمية بفرتة �صتة اأ�صهر لتتمكن من تعوي�ص
ر�صوم الفائدة على اأحجام الودائع والإقرا�ص ب�صورة تتجنب
. خمال�صات الفائدة الر�صمية/مدفوعات
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Prior to July 2007, the QCB tracked the interest rates
of the US Federal Reserve (Fed). However, the QCB has
not deemed it necessary to reduce interest rates on the
last several occasions that the US Fed reduced its interest
rate. Since May 2008, QCB deposit rate has remained at 2
percent.

The first three months of 2009 witnessed deposits
being placed by the local banks in Qatar with an average
of QR 6.1 billion during the first quarter of the year. As the
central bank took several measures to inject liquidity, the
average QMR deposit almost trebled at an average of QR
17 billion during the second and third quarters, while the
year ended with significant increase. (Chart 5-4, Table
5-3). The table shows that, on average, QMR deposit
transactions (both in value and volume) far exceeds lending
transactions (in both volume and value terms), suggesting
that existence of excess liquidity in the system. Absence
of sufficient instruments to absorb the excess liquidity
and the paucity of a deep and liquid secondary market for
trading in these instruments could be of the reason for the
sudden jump in the volume of QMR deposits. Further, this
is also a corollary of the fact that there are no limits on
the amount of deposits that can be placed by banks with
the central bank; although such limits (fixed in quantitative
terms) exist on the lending side.

 تتبّع م�صرف قطر املركزي،م2007 قبل �صهر يوليو
)Fed( اأ�صعار الفائدة املطبقة يف نظام الحتياطي الفدرايل
 ير �صرورة⁄  اإل اأن امل�صرف،يف الوليات املتحدة الأمريكية
خف�ص اأ��ص�ع��ار ال�ف��ائ��دة يف امل ��رات ال�صابقة التي ق��ام فيها
الحتياطي الفدرايل يف الوليات املتحدة الأمريكية بخف�ص
 ا�صتقرت اأ�صعار،م2008  ومنذ �صهر مايو،اأ�صعار الفائدة لديه
الفائدة على الودائع لدى م�صرف قطر املركزي عند ن�صبة
.%2
م اإي��داع2009 �صهدت ال�صهور الثالث الأوىل من �صنة
 مليار6،1 الودائع لدى البنوك املحلية يف دولة قطر مبعدل
 واتخذ م�صرف قطر.ريال قطري خالل الربع الأول من ال�صنة
 وت�صاعف متو�صط ودائع،املركزي عدة تدابر ل�صخ ال�صيولة
 مليار ريال قطري خالل17  ثالثة اأ�صعاف تقريب ًا مبعدلQMR
 ًا يف نهايةX يف حني كان الرتفاع ملحو،الربعني الثاين والثالث
 يو�صح اجلدول اأن.)3-5  جدول،4-5  (ر�صم بياين.ال�صنة
 يف املتو�صط (على م�صتوى كل من القيمةQMR عمليات ودائع
اوزت اإىل حد كبر عمليات الإقرا�ص (منŒ واحلجم) قد
 مما ي�صر اإىل وجود،)حيث القيمة واحلجم على حد �صواء
 اإن غياب الأدوات الكافية ل�صتيعاب.�صيولة فائ�صة يف النظام
ال�صيولة الفائ�صة ونق�ص وجود �صوق ثانوية تتميز بال�صيولة
والعمق للتداول يف هذه الأدوات قد يكون ال�صبب وراء الرتفاع
 بالإ�صافة اإىل عدم و�صع حدود.QMR  يف حجم ودائعÅاملفاج
كن اأن تودعها البنوك لدى امل�صرفÁ حلجم الودائع التي
املركزي; وذلك على الرغم من اأن هذه احلدود (وهي ثابتة
.من حيث الكم) مقررة يف جانب الإقرا�ص

The utilization of the loan facility during the year was
limited. The average utilization was 0.4 percent of the total
QMR deposit balance on any given day and never exceeded
2.4 percent. In absolute terms, the amount was well below
QR 1000 million. Although this indicates a comfortable
liquidity position, it can also indicate that the local banks
have had reliable access to other tools for funds to meet
necessary shortfalls, whether in the inter-bank markets or
from external sources.

،ًكان النتفاع من خدمة القرو�ص خالل ال�صنة حم��دودا
باملائة من اإجمايل ر�صيد ودائع0،4 حيث بل≠ معدل النتفاع
،باملائة2،4  يتجاوز نهائي ًا ن�صبة⁄ يف اأي يوم حمدد وQMR
 مليون1000  بلغت القيمة اأقل من،وعلى �صعيد احلدود املطلقة
 وعلى الرغم من اأن ذلك ي�صر اإىل ا�صتقرار و�صع.ريال قطري
 اإل اأنه قد ي�صر كذلك اإىل اأن البنوك املحلية كانت،ال�صيولة
،تعتمد ا�صتخدام اأدوات متويل اأخرى لتغطية العجز الالزم
�صواء يف اأ�صواق ما بني البنوك (النرتبنك) اأو من م�صادر
.خارجية

Table 5-3
QMR Deposits and Lending: Summary Statistics

3-5 ﺟدوﻝ
 ملﺨﺺ اإلﺣصاﺋيات:QMR وداﺋع وقروﺽ

QR billion

املتو�صط

مليار رياﻝ قطري

احلد الأق�صى

احلد الأدنى

Mean

Maximum

Minimum

QMR balance

17.0

32.2

3.85

QMR ر�صيد

Loan amount

0.1

0.8

0.0

Deposit amount

17.1

32.2

3.88

مبل≠ الإقرا�ص
مبل≠ الودائع
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Ω2009 ΩاY لÓN »مƒ اليQMR سعVو

Chart 5-4
Daily QMR position during 2009

Issuance of CD

Beginning March 2008, QCB has started issuing
Certificates of Deposits (CDs) of terms one, three, six and
nine months. During the year 2009, 35 issues of CDs were
issued moping around QR 25.9 billion of liquidity, while 36
issues of CDs expired resulting an inflow of QR 26.6 billion
to the overall banking system liquidity. For the year as a
whole, weighted average maturity (WAM) of CDs equalled
95 days and the weighted average return of interest
(WAROI) was 3.1 percent (Chart 5-5). Islamic banks does
not participate in the auctions of CDs as they cannot hold
interest-bearing instruments.

Chart 5-5
WAM and WAROI on CDs
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´�دjE’� ä�س¡ادT Q�سدUE�

م باإ�صدار2008 بداأ م�صرف قطر املركزي يف اأوائل مار�ص
�صهادات اإيداع مدتها �صهر واحد وثالثة اأ�صهر و�صتة اأ�صهر و
 اإ�صدار ًا من35  مت اإ�صدار،م2009  وخالل عام،ت�صعة اأ�صهر
 مليار ريال قطري25،9 �صهادات الإيداع بلغت قيمتها حوايل
 مما، �صهادة اإيداع36  يف حني انتهت مدة،من قيمة ال�صيولة
 مليار ري��ال قطري بالن�صبة اإىل26،6 اأدى اإىل تدفق بقيمة
 وقد بلغت ن�صبة.�صيولة النظام امل�صريف على امل�صتوى الكلي
)WAM( املتو�صط املرجح لفرتة ا�صتحقاق �صهادات الإي��داع
 يوم ًا واملتو�صط املرجح للعائد من الفائدة95 على مدار ال�صنة
 كما اأن البنوك.)5-5 باملائة (ر�صم بياين3،1 )WAROI(
 نظر ًا،الإ�صالمية ل ت�صارك يف املزادات على �صهادات الإيداع
.لأنظمتها التي ل تتعامل مع الأدوات التي تقوم على الفائدة

5-5  بياينºر�س
§�سƒا´ واملتóيE الäاOس¡اT ¥قاë ا�ستIÎ لفíL�س§ املرƒاملت
لي¡اY IóF الفاø مóF لل©اíLاملر
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Table 5-4
Month-wise Details of QMR and Repo
Operations During 2009

4-5ﺟدوﻝ
 وعمليات ﺇعادة الﺸراﺀ ﺧﻼﻝQMR التﻔاﺻيﻞ الﺸﻬرية لـ
 ﻡ2009 عاﻡ
QMR صVاإقرا
QMR lending

سراءûادة الYمليات اإY

Month

Repo transactions

QMR ™Fودا
QMR deposits

س¡رûال

الرقم

القيمة

�صعر الفائدة

الرقم

القيمة

�صعر الفائدة

الرقم

القيمة

�صعر الفائدة

Jan

0

0

5.55

44

4192

5.50

317

88659

2.00

يناير

Feb

0

0

5.55

59

2705

5.50

391

97316

2.00

فرباير

Mar

2

2000

5.55

83

9257

5.50

410

153535

2.00

مار�ص

Apr

2

1290

5.55

39

561

5.50

642

237641

2.00

اأبريل

May

0

0

5.55

46

3082

5.50

509

242024

2.00

مايو

Jun

0

0

5.55

58

1130

5.50

573

313239

2.00

يونيو

Jul

0

0

5.55

49

1195

5.50

510

350503

2.00

يوليو

Aug

0

0

5.55

38

1212

5.50

549

303798

2.00

اأغ�صط�ص

Sep

0

0

5.55

49

2911

5.50

450

240576

2.00

�صبتمرب

Oct

0

0

5.55

38

1347

5.50

526

321103

2.00

اأكتوبر

Nov

0

0

5.55

72

1836

5.50

500

311791

2.00

نوفمرب

Dec

0

0

5.55

56

1895

5.50

669

Number Value Interest rate Number Value Interest rate Number Value Interest rate

Value in QR million, interest rate in percent .

Repo Operations

The QCB also conducts Repurchase agreements (Repo)
which comprise purchases of assets by the central bank
under a contract providing for their resale at specified price
on a given future date (limited to two weeks or one month).
Repos are conducted in domestic government securities.
Repo operations are usually initiated by commercial banks,
although QCB sets the rate and duration for repurchase
agreements. The QCB Repo Rate (QCBRR) is known
in advance and the size and timing of the repurchase
transactions are rather initiated by commercial banks.
Repurchase agreements provide commercial banks with
means for source of fund to meet any short-term asset
liability mismatches. As in the case of CDs, Islamic banks
does not participate in Repo operations also for the same
reasons.
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دي�صمرب
459714
2.00
ويةÄالقيمة باملليون ريال قطري و�صعر الفائدة بالن�صبة امل

A�ôسûd� IعادE� ä∏«اªع

جري م�صرف قطر امل��رك��زي كذلك عمليات اتفاقياتoي
اإع��ادة ال�صراء املوؤلفة من �صراء الأ�صول من قبل امل�صرف
مبوجب عقد ين�ص على اإعادة �صرائها ب�صعر حمدد يف تاريخ
 ويتم.)حم��دد لح��ق (حم��دود مل��دة اأ�صبوعني اأو �صهر واح��د
.اإجراء عمليات اإعادة ال�صراء بالأوراق املالية احلكومية املحلية
 على،عاد ًة ما تبادر البنوك التجارية بعمليات اإعادة ال�صراء
الرغم من اأن م�صرف قطر املركزي هو الذي يحدد ال�صعر
 يكون �صعر اإعادة ال�صراء لدى.ومدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء
 اإل اأن البنوك التجارية،ًم�صرف قطر املركزي معلوم ًا م�صبقا
.هي التي حتدد يف الواقع حجم وتوقيت �صفقات اإعادة ال�صراء
وتقدم اتفاقيات اإعادة ال�صراء للبنوك التجارية و�صائل خا�صة
مب�صادر التمويل ملعاجلة عدم التالوؤم بني الأ�صول واخل�صوم
 فاإن، وكما هو احل��ال يف �صهادات الإي��داع.الق�صرة الأج��ل
البنوك الإ�صالمية ل ت�صارك كذلك يف عمليات اإعادة ال�صراء
.ًلنف�ص ال�صبب املذكور �صابقا
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Required Reserve

In addition, the QCB employs the reserve ratio as a
monetary tool. The required reserve ratio – to be met on
the basis of average daily total deposit balances between
the 16th of a given month to the 12th of the following
month – presently equals 4.75 percent of total (aggregate
of local and foreign currency) deposits. The total amount of
liquidity impounded by means of the required reserve ratio
was QR 11.7 billion at end-December 2009.34 Chart 5-6
depicts the month-wise amount impounded under required
reserves during 2009. The amount impounded varies
markedly over the period, reflecting the (lagged) effect of
deposit growth and other seasonal factors (festivals, etc).

Chart 5-6
Required reserves and deposits of
commercial banks

34 This does not take into account the excess reserves voluntarily deposited
by banks with QCB. The total amount of excess reserves at end-December 2009
was QR 536.9 million.
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ف م�صرف قطر املركزي بالإ�صافة اإىل ذلك ن�صبةXيو
 حيث ت�صاوي ن�صبة الحتياطي،الحتياطي ك� �اأداة نقدية
الإل��زام��ي (التي يتم تغطيتها على اأ�صا�ص املتو�صط اليومي
لإجمايل اأر�صدة الإي��داع بني ال�صاد�ص ع�صر من ال�صهر اإىل
4،75 الثاين ع�صر من ال�صهر الذي يليه) يف الوقت احلا�صر
)باملائة من جمموع (اإج�م��ايل العمالت املحلية والأجنبية
 وقد بلغت القيمة الإجمالية لل�صيولة التي مت حجزها.الودائع
مليار ريال قطري11،7 عن طريق ن�صبة الحتياطي الإلزامي
 القيمة6-5  ي�صور الر�صم البياين34م2009 يف نهاية دي�صمرب
 تتفاوت.م2009 املحتجزة �صهري ًا كاحتياطيات اإلزامية يف عام
 مما،ة ط��وال ه��ذه الفرتةXالقيمة املحتجزة ب�صورة ملحو
يعك�ص التاأثر البطيء لنمو الودائع وغر ذلك من العوامل
.)وغرها،املو�صمية (كاملهرجانات
6-5  بياينºر�س
∑ƒنÑ الióع لFاOƒام» والõلE» الWتياMال
áاريéالت

، ل ي�صمل ذلك الحتياطي الفائ�ص املودع اختياري ًا من قبل البنوك لدى م�صرف قطر املركزي34
.) مليون ريال قطري536،9( م2009 حيث بل≠ اإجمايل قيمة الحتياطي الفائ�ص يف نهاية دي�صمرب
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Overnight Liquidity Window

قام م�صرف قطر املركزي ملواجهة الأزمة املالية العاملية
،ل هذه اخلدمةX  ويف.بطرح نافذة �صيولة م�صمونة ليوم واحد
كن النتفاع منها عند ال�صرورةÁ مت توفر حدود ثابتة للبنوك
 وقد كان معدل النتفاع حتت هذا. باملائة3 ≠ب�صعر ثابت يبل
 حني ارتفعت اأ�صعار الفائدة،ًالنظام يف اأوج الأزم��ة مرتفعا
بني البنوك يف ما يتعلق مبختلف اآجال ال�صتحقاق فجاأة بعد
 ومنذ ذلك احلني تراجع معدل النتفاع.م2008 اأغ�صط�ص
 على،بعودة الأ�صعار ما بني البنوك اإىل م�صتويات معتدلة
الرغم من اأن هذه الأ�صعار كانت اأعلى يف املتو�صط خالل عام
.)5-5 م (جدول2008 م من تلك ال�صائدة يف عام2009

In response to the global financial crisis, the QCB
introduced a collateralized overnight liquidity window.
Under this facility, banks were provided fixed limits which
could be drawn upon in an exigency at a fixed rate of 3
percent. Utilization under this scheme was high during the
heydays of the crisis, when the inter-bank interest rates
across the entire spectrum of maturity suddenly hardened
after August 2008. The utilization has since receded
as inter-bank rates have returned to moderate levels,
although these rates in 2009, on average, are higher than
those prevailing in 2008 (Table 5-5).

Table 5-5
Weighted Average Inter-bank Interest Rates
(percent)

5-5 ﺟدوﻝ
الــمــتــوســﻂ الــمــرﺟــﺢ ألســعــار الــﻔــاﺋــدة ﺑــيــﻦ الــبــنــوﻙ )النسبة
)المﺌوية

Year/ Month

Overnight

1-week

1-month

3-months

6-months

1-year

2007/ December

0.86

1.59

4.50

5.75

5.90

3.16

2008/ March

0.44

0.50

1.00

2.06

2.03

2.84

2008/ September

1.50

1.73

4.17

2.31

2.29

2.75

2008/ October

2.71

2.60

5.52

2.75

3.17

4.00

2008/ November

1.57

1.79

1.95

2.69

3.00

3.88

2008/ December

1.95

1.97

2.75

2.83

3.08

3.94

2009/ January

2.34

2.48

2.59

3.00

3.21

3.81

2009/ March

2.28

2.48

2.88

2.77

3.04

3.84

2009/ September

1.94

2.06

2.04

2.52

2.71

3.60

2009/ December

2.01

2.07

2.15

2.25

2.63

3.47

Memo: Means and Standard deviation (SD)

حراف امل©ياريf» واالH املتو�س§ ا◊�سا:مالح¶ة

2008: Full year

1.06 (0.74)

1.26 (0.67)

2.10 (1.55)

2.37 (0.59)

2.45 (0.64)

3.15 (0.51)

January-June

0.49 (0.12)

0.79 (0.40)

1.27 (1.02)

2.27 (0.80)

2.23 (0.76)

2.92 (0.24)

July-December

1.63 (0.64)

1.73 (0.55)

2.94 (1.60)

2.47 (0.33)

2.67 (0.45)

3.37 (0.63)

2009: Full year

2.08 (0.17)

2.24 (0.19)

2.49 (0.38)

2.61 (0.29)

2.79 (0.39)

3.50 (0.46)

January-June

2.20 (0.13)

2.41 (0.06)

2.72 (0.25)

2.84 (0.13)

3.08 (0.07)

3.64 (0.58)

July-December

1.96 (0.10)

2.06 (0.05)

2.26 (0.37)

2.37 (0.19)

2.50 (0.35)

3.36 (0.31)

Source: QCB
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áسU �مل≤اÜساùM ád�س«و

In order to establish smooth functioning of the payment
and settlement system, banks have to maintain a clearing
account with the QCB.

،من اأجل خلق اأداء �صل�ص لنظام املدفوعات والت�صويات
 بح�صاب مقا�صة لها لدى م�صرفßيتعني على البنوك اأن حتتف
.قطر املركزي

The bank-wise data on daily clearing liquidity position
during 2009 appears to suggest limited variation in the
aggregate closing balance (Chart 5-7). This indicates
the payment system participants were able to maintain
optimum level of liquidity (average being around 500
million) in the payment and settlement system. The closing
balance witnessed a spike sometime in the early half of the
year owing to increased closing liquidity balance at a few
banks. The closing liquidity balance moderated thereafter,
but is typically elevated during the second half of the
year owing to seasonal factors, which prompts banks to
maintain higher closing balances.

ت�صر البيانات على �صعيد البنوك حول الو�صع اليومي
م اإىل وجود تباين حمدود2009 ل�صيولة املقا�صة خالل عام
 وي�صر ذلك.)7-5 يف اإجمايل ر�صيد الإقفال (ر�صم بياين
اإىل قدرة امل�صاركني يف نظام املدفوعات على املحافظة على
) مليون500 امل�صتوى الأم�ث��ل لل�صيولة (مب�ع��دل بل≠ ح��وايل
 وق��د �صهد ر�صيد الإقفال.يف نظام املدفوعات والت�صويات
ت�صاعد ًا يف اإحدى املرات يف الن�صف الأول من العام نظر ًا
 ومن ثم اأ�صبح،لتزايد ر�صيد اإقفال ال�صيولة يف بع�ص البنوك
 ولكنه عاد لرتفع كالعادة خالل،ًر�صيد اإقفال ال�صيولة معتدل
 مما يدفع،الن�صف الثاين من العام ب�صبب العوامل املو�صمية
.البنوك اإىل الحتفا® باأر�صدة اإقفال عالية

Chart 5-7
Daily closing balance with commercial
banks
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Regulatory Infrastructure
The Qatar Central Bank (QCB), the Qatar Financial
Markets Authority (QFMA) and the Ministry of Business
and Trade (MBT) are the three main regulatory authorities
entrusted with the responsibility of regulating and
supervising the monetary, banking and financial system
in Qatar. A new financial and business centre – the
Qatar Financial Centre (QFC) – was established by the
government of Qatar in 2005 to attract international
financial services and multinational corporations to grow
and develop the market for financial services in the region.
The QFC Regulatory Authority (QFCRA) is the independent
regulatory body of QFC. It has been established to regulate
firms that conduct financial services in or from the QFC. The
regulatory structure is commonplace with those prevalent
in GCC countries where there are separate regulators for
the three main sectors - banking, securities and insurance
(Box 5-3).

Box 5-3
Institutional Structure for Financial Sector
Supervision in GCC Countries
Bahrain: The Central Bank of Bahrain is the sole
regulator of the financial sector, covering the full range
of banking, insurance, investment business and capital
markets activities

البنية المالية األساسية

áيª التن¶يá الأ�سا�سيáنيÑال
ة قطر ل�الأ��ص��واقÄ وهي، يعترب م�صرف قطر امل��رك��زي
 ووزارة الأعمال والتجارة ال�صلطات التنظيمية الثالثة، املالية
الرئي�صية املنوط بها م�صوؤولية التنظيم والإ�صراف على النقد
 كما اأن�صاأت حكومة.والنظام امل�صريف وامل��ايل يف دولة قطر
 وه��و مركز،م2005 دول��ة قطر م��رك��ز قطر للمال يف ع��ام
 ل�صتقطاب اخلدمات املالية،جديد لالأعمال التجارية واملالية
الدولية وال�صركات العاملية لتنمية وتطوير �صوق اخلدمات
ة تنظيمÄة مركز قطر للمال هيÄ وتعد هي.املالية يف املنطقة
 وقد مت اإن�صاوؤها لتنظيم ال�صركات التي،مايل م�صتقلة للمركز
 ويتما�صى.تدير خدمات مالية داخ��ل املركز اأو من خالله
الهيكل التنظيمي مع خطى الهياكل التنظيمية ال�صائدة يف دول
 حيث يوجد لديها منظمني منف�صلني،جمل�ص التعاون اخلليجي
 وقطاع، وهي القطاع امل�صريف،للقطاعات الثالث الرئي�صية
.)3-5  وقطاع التاأمني (اإطار،الأوراق املالية

3-5 ارWEا
‘ ا´ املايل£ل≈ القY ±سراTEÓ�س�س» لDƒل املµال¡ي
»éول ›ل�س الت©او¿ اخلليO
 يعترب م�صرف البحرين املركزي املنظم:øحريÑة الµ‡ل
الوحيد للقطاع املايل بحيث يغطي جميع الأعمال امل�صرفية
.والتاأمينية وال�صتثمارية واأن�صطة اأ�صواق راأ�ص املال

Kuwait: The Central Bank of Kuwait regulates and
supervises banks and non-banks, such as exchange and
investment companies. The supervision of the securities
market is fragmented. Supervision of the insurance sector
is vested with the insurance department of the Ministry of
Commerce and Industry.

 ي�صرف بنك الكويت املركزي على البنوك وغر:âويµدولة ال
 ويعترب الإ�صراف، مثل �صركات ال�صرافة وال�صتثمار،البنوك
 وتكون اإدارة التاأمني يف وزارة،ًعلى �صوق الأ�صهم مق�صما
.التجارة وال�صناعة منوطة مبهام الإ�صراف على قطاع التاأمني

Oman: The Central Bank of Oman regulates and
supervises banks and non-banks (investment and merchant
banks, leasing and finance companies). The Capital Market
Authority (CMA) is the regulator of the securities market
(with regard to only listed securities). The Directorate
General of Market Operations and Insurance Regulation,
housed within the Capital Market Authority (CMA)
regulates and supervises the insurance sector.

 ي�صرف البنك املركزي العماين على البنوك:¿ماY �سلطنة
وغ��ر البنوك (ال�ب�ن��وك ال�صتثمارية والتجارية و�صركات
ة العامة ل�صوق امل��ال املنظمÄ وتعد الهي،)الإج��ارة والتمويل
.)لأ�صواق الأ�صهم (يف ما يتعلق بالأوراق املالية املدرجة فقط
،وتعمل الإدارة العامة للرقابة على عمليات ال�صوق والتاأمني
 على تنظيم قطاع التاأمني،ة العامة ل�صوق املالÄالتابعة للهي
.والإ�صراف عليه
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Saudi Arabia: The Saudi Arabian Monetary Agency
(SAMA) regulates and supervises the banking system. A
new insurance department has been established within
SAMA for regulation and supervision of insurance sector.
The Capital Markets Authority regulates and supervises
the securities market.

 ت�صرف موؤ�ص�صة النقد العربي:ية ال�س©وديةHة ال©رµاململ
 وقد مت اإن�صاء اإدارة،) على النظام امل�صريفSAMA( ال�صعودي
جديدة للتاأمني داخل املوؤ�ص�صة تعمل على تنظيم قطاع التاأمني
 اأما الأوراق املالية فتقوم بالإ�صراف عليها.والإ�صراف عليه
.ة ال�صوق املاليةÄهي

United Arab Emirates: The Central Bank of United
Arab Emirates (CBU) regulates and supervises banks,
investment companies, brokers, money changers
and finance companies. The Emirates Securities and
Commodities Authority is the regulator of securities
market. Supervision of the insurance sector is carried
out by the Insurance Companies Division of the Ministry
of Economy and Commerce. The Dubai Financial Services
Authority (DFSA) is the sole independent regulator of all
financial and ancillary services conducted through the
Dubai International Financial Centre (DIFC), a purpose-built
free zone in Dubai. The DFSA’s regulatory mandate covers
asset management, banking and credit services, securities,
collective investment funds, custody and trust services,
commodities futures trading, Islamic finance, insurance,
an international equities exchange and an international
commodities derivatives exchange.

 يقوم م�صرف الإم��ارات العربية:ية املتحدةHاالإمــارات ال©ر
املتحدة املركزي بالرقابة والإ�صراف على البنوك و�صركات
ةÄال�صتثمار والو�صطاء وال�صيارفة و�صركات التمويل وتنظم هي
 كما يتم.الأوراق املالية وال�صلع بدولة الإمارات اأ�صواق الأ�صهم
الإ�صراف على قطاع التاأمني بوا�صطة ق�صم �صركات التاأمني يف
 وتعد �صلطة دبي للخدمات املالية امل�صرف.وزارة القت�صاد
الوحيد امل�صتقل على جميع اخلدمات املالية واملعاونة التي تتم
 وهو منطقة حرة يف دبي �صمّمت،عرب مركز دبي املايل العاملي
 وت�صمل اخت�صا�صات �صلطة دبي للخدمات املالية.لهذا الغر�ص
اإدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية والئتمانية والأوراق املالية
مانÄو�صناديق ال�صتثمار اجلماعية وخدمات الو�صاية وال�صت
وت���داول ال�صلع القابلة التح�صيل يف امل�صتقبل والتمويل
الإ�صالمي والتاأمني اإىل جانب كونها بور�صة دولية مل�صتقات
.الأ�صهم وال�صلع

Qatar Central Bank

The Qatar Central Bank (QCB) is the central bank of the
country. The bank was established in 1993 by Emiri Decree
of Law (15) of the year 1993. As per Article IV of QCB Law,
the QCB is empowered to:









Direct the monetary policy and banking credit in order
to realize the objective of the state economy policy;
Exercise the privilege of issuance and circulation of the
currency;
Take actions necessary to stabilize the value of the
currency and its free conversion to other foreign
currencies;
Supervise and control banks and financial institutions
according to the provisions of the Law;
Function as banker for the Government within the limits
prescribed by this Law;
Act as a Bank for all banks operating in the State;
Maintain and employ the reserved funds allocated as
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 وقد،يعترب م�صرف قطر املركزي م�صرف البالد املركزي
م مبوجب املر�صوم الأم��ري للقانون1993 مت اإن�صاوؤه يف عام
 ووف�ق� ًا للمادة الرابعة من قانون.م1993 ) لعام15( رق��م
: يكون امل�صرف خم ّو ًل للقيام مبا يلي،م�صرف قطر املركزي
 توجيه ال�صيا�صة النقدية والئتمان امل�صريف نحو حتقيق
;اأهداف ال�صيا�صة القت�صادية للدولة
; ممار�صة امتيازات اإ�صدار العملة وتداولها
 اتخاذ الإج��راءات الالزمة لتحقيق ال�صتقرار يف قيمة
;العملة وحرية ا�صتبدالها بعمالت اأجنبية
 الإ�صراف على البنوك واملوؤ�ص�صات املالية والرقابة عليها
;وفق ًا لأحكام القانون
 اأداء دور امل���ص��ريف بالن�صبة للحكومة �صمن احل��دود
;املن�صو�ص عليها يف القانون
; اأداء دور البنك بالن�صبة جلميع البنوك العاملة يف الدولة
 احلفا® على احتياطي الأموال املخ�ص�ص كغطاء للعملة
2009 تقرير قطاع االستقرار المالي األوﻝ
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cover to the currency
It is instructive in this context to examine the objectives of
other GCC central banks (Box 5-4).
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.يفهXوتو
ومن املهم يف هذا ال�صياق درا�صة اأهداف امل�صارف املركزية
)4-5 الأخرى يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي (اإطار

Central Bank of Bahrain (CBB): The relevant law
stipulates that the objectives of CBB would be to (a) set
and implement monetary, credit and other financial sector
policies for the Kingdom of Bahrain; (b) provide effective
central banking services to the Government and financial
sector of the Kingdom; (c) develop the financial sector and
enhance confidence therein; and (d) protect the interests
of depositors and customers of financial institutions, and
enhance the Kingdom’s credibility as an international
financial centre.

4-5 ارWEا
¿ول ›ل�س الت©اوO ‘ áيõc املر± امل�سار±اógاأ
»éاخللي
 ين�ص القانون اخلا�ص بامل�صرف: املركزيøحريÑم�سرف ال
 (اأ) و�صع وتنفيذ:على اأن اأه ��داف امل�صرف ت�صتمل على
ال�صيا�صات النقدية والئتمانية وغرها من �صيا�صات القطاع
املايل ململكة البحرين; (ب) تقدمي خدمات م�صرفية مركزية
فعالة للقطاع احلكومي واملايل يف اململكة; (ج) تطوير القطاع
املايل وتعزيز الثقة فيه; (د) وحماية م�صالح املودعني والعمالء
لدى املوؤ�ص�صات املالية وتعزيز الثقة باململكة باعتبارها مركز ًا
.ًمالي ًا دوليا

Central Bank of Kuwait (CBK): The objectives of the
central bank shall be: (a) to exercise the privilege of the
issue of currency on behalf of the State; (b) to endeavor
to secure the stability of the Kuwaiti currency and its free
convertibility into foreign currencies; (c) to endeavor to
direct credit policy in such a manner as to assist the social
and economic progress and the growth of national income;
(d) to control the banking system in the State of Kuwait;
(e) to serve as Banker to the Government; and (f) to render
financial advice to the Government

) (اأ: ت�صمل اأه��داف البنك املركزي: املــركــزيâويµن∂ الH
ممار�صة امتيازات اإ�صدار العملة نيابة عن الدولة; (ب) ال�صعي
لتحقيق ا�صتقرار العملة الكويتية وحرية حتويلها اإىل العمالت
الأجنبية; (ج) ال�صعي لتوجيه �صيا�صة الئتمان ب�صورة ت�صاعد
;على التقدم الجتماعي والقت�صادي ومنو الدخل القومي
(د) الرقابة على النظام امل�صريف يف دولة الكويت; (ه�) اأداء
دور امل�صريف بالن�صبة للحكومة; (و) وتقدمي امل�صورة املالية
.للحكومة

Box 5-4
Objectives of GCC Central Banks

Central Bank of Oman (CBO): The relevant Banking Law
stipulates the following objectives for CBO: (a) to promote
the development of banking institutions which will ensure
the maintenance of financial stability, contribute to the
economic, industrial and financial growth and enhance
the position of the Sultanate in international financial
affairs; (b) to empower the central bank to issue currency
and maintain the domestic and international value of that
currency, to supervise banks and the banking business
in the Sultanate and to advise the Government of the
Sultanate on domestic and international economic affairs;
(c) to facilitate the expansion of the free market economy
of the Sultanate through greater use of recognized
banking institutions and methods; and (d) to contribute
to the fiscal and monetary development of the Sultanate
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 ين�ص القانون امل�صريف اخلا�ص:Êن∂ املــركــزي الـ©ـمــاÑال
 (اأ) دعم تطور:على الأهداف التالية للبنك املركزي العماين
 والذي يكفل املحافظة على ال�صتقرار،املوؤ�ص�صات امل�صرفية
، وامل�صاهمة يف النمو القت�صادي وال�صناعي واملايل،امل��ايل
وتعزيز مكانة ال�صلطنة يف ال�صوؤون املالية الدولية; (ب) تفوي�ص
البنك املركزي باإ�صدار العملة واملحافظة على القيمة املحلية
 والإ�صراف على البنوك والأعمال امل�صرفية يف،والدولية لها
 وتقدمي امل�صورة للحكومة حول ال�صوؤون القت�صادية،ال�صلطنة
املحلية والدولية; (ج) تي�صر تو�صع اقت�صاد ال�صوق احلرة يف
ال�صلطنة من خالل ال�صتخدام الوا�صع للموؤ�ص�صات امل�صرفية
واملنهجيات املعرتف بها; (د) و امل�صاهمة يف التنمية املالية
والنقدية لل�صلطنة من خالل امل�صاركة الفعالة يف جمتمع النقد
2009 تقرير االستقرار المالي األوﻝ
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through active participation in the international monetary
community and in the proceedings, negotiations and
decisions of international monetary organizations in which
the Sultanate shall participate.

الدويل ويف اإجراءات ومفاو�صات وقرارات املنظمات النقدية
.الدولية التي ت�صرتك فيها �صلطنة عمان

Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA): The
objectives of the Saudi Arabian Monetary Agency shall
be: (a) to issue and strengthen the Saudi currency and to
stabilize its internal and external value; (b) to deal with
the banking affairs of the Government; and (c) to regulate
commercial banks and exchange dealers.
Central Bank of United Arab Emirates (CBU): The
relevant laws state that the central bank shall direct
monetary, credit and banking policy and supervise over
its implementation in accordance with the State’s general
policy and in such ways as to help support the national
economy and stability of the currency.

 ت�صمل اأهداف موؤ�ص�صة النقد:» ال�س©وديH�س�سة النقد ال©رDمو
 (اأ) اإ�صدار ودعم العملة ال�صعودية:العربي ال�صعودي ما يلي
)واملحافظة على ا�صتقرار قيمتها الداخلية واخلارجية; (ب
التعامل مع ال�صوؤون امل�صرفية للحكومة; (ج) و مراقبة البنوك
.التجارية والإ�صراف على املتعاملني بالنقد الأجنبي
 اأت��اح القانون:ية املتحدة املركزيHم�سرف االإم ــارات ال©ر
الوثيق ال�صلة باملو�صوع للم�صرف املركزي توجيه ال�صيا�صة
 والإ� �ص��راف على تنفيذها،النقدية والئتمانية وامل�صرفية
 وبو�صائل ت�صاعد على،ب�صكل يتوافق مع ال�صيا�صة العامة للدولة
.دعم القت�صاد القومي وا�صتقرار العملة

The QCB is managed by a board of directors, which
includes the Governor, the Deputy Governor and at least
three other members, including representation from the
Ministry of Economy and Finance and the Supreme Council
for Planning. The Governor is the Chairman of the board of
directors. The Board shall hold an ordinary meeting at least
once each three months.

 الذي،يتم اإدارة م�صرف قطر املركزي من قبل جمل�ص الإدارة
 وثالثة اأع�صاء اآخرين علىß ونائب املحافßيتاألف من املحاف
الأق��ل مبن فيهم ممثل عن وزارة القت�صاد واملالية وممثل
 رئي�ص ًاß ويكون املحاف،عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي
 ويتعني على املجل�ص عقد اجتماعاته العادية.ملجل�ص الإدارة
.مرة كل ثالثة اأ�صهر على الأقل

As a supervisory authority, QCB supervises the activities
of the commercial banks operating in Qatar and the nonbank companies including finance companies, exchange
houses and investment companies. QCB conducts regular
examinations on the commercial banks and the non-bank
financial institutions and reviews the required reports and
data.

 على،ي�صرف م�صرف قطر املركزي يف اإطار �صلطته الإ�صرافية
 بالإ�صافة اإىل،اأن�صطة البنوك التجارية العاملة يف دولة قطر
 مبا فيها �صركات التمويل وحمال،ال�صركات غر امل�صرفية
 ويجري امل�صرف عمليات.ال�صرافة و�صركات ال�صتثمار
تفتي�ص منتظمة على البنوك التجارية واملوؤ�ص�صات املالية غر
امل�صرفية وي�صتعر�ص التقارير وغرها من البيانات املطلوب
.هاÁتقد

The QCB has issued regulations regarding nonperforming loans, provisioning norms, large exposures,
connected lending, credit and liquidity ratios. It also
requires commercial banks to maintain minimum reserve
requirements and capital adequacy ratios, on the lines
of Basel II framework. Commercial banks are required
to have their annual accounts audited by QCB-approved
independent auditors and obtain prior approval from QCB
to appoint senior management (Box 5-5).
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قام م�صرف قطر املركزي باإ�صدار لوائح خا�صة بالقرو�ص
املتعثة ومعاير و�صع املخ�ص�صات واملخاطر امل�صرفية
 كما.الكبرة والإقرا�ص املرتبط ومعدلت الئتمان وال�صيولة
 على احلد الأدنىßاأنه يطلب من البنوك التجارية اأن حتاف
 وذلك،من متطلبات الحتياطي ومعدلت كفاية راأ���ص امل��ال
 ويطلب من البنوك التجارية.بالتوافق مع اتفاقية بازل الثانية
اأن يتم التدقيق على ح�صاباتها ال�صنوية من قبل مدققني
 واحل�صول على موافقة،م�صتقلني معتمدين من امل�صرف
م�صبقة من م�صرف قطر املركزي لتعيني الإدارة العليا (اإطار
.)5-5
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Box 5-5
Major Regulatory Requirements for Banks in
Qatar
Capital: The minimum capital adequacy ratio is 10%.
Branches of the foreign banks are required to maintain
a ratio of capital and reserves to total net assets at not
less than 3% (if the country has applied Basel II capital
adequacy ratio) and a minimum of 6% (if the country has
not applied Basel II capital adequacy ratio)

البنية المالية األساسية

5-5 ارWEا
áولO ‘ ∑ƒنÑ للáي�سيF الرáيª التن¶يäاÑل£املت
ر£b
.%10  يبل≠ احلد الأدن��ى ملعدل كفاية راأ���ص امل��ال:راأ�ــص املــال
طلب من ف��روع البنوك الأجنبية املحافظة على ن�صبة لoوي
 من راأ�ص املال والحتياطيات اإىل جمموع �صايف%3 تقل عن
الأ�صول (يف حال طبقت الدولة معدل بازل الثاين اخلا�ص
 (وذلك يف حال%6 بكفاية راأ�ص املال) وعلى حد اأدنى بن�صبة
.) تطبق الدولة معدل بازل الثاين اخلا�ص بكفاية راأ�ص املال⁄

Required Reserves: Banks are required to maintain
required reserves at QCB the equivalent of 4.75% of
total (aggregate of local and foreign currency) customers’
deposits.

 ك �ج��زء من، يتعني ع�ل��ى ال �ب �ن��وك:»االح ـت ـيــاطــ» االإلـ ــزامـ ــ
،الحتياطيات الإلزامية التي يحددها م�صرف قطر املركزي
 من جمموع (اإج�م��ايل العملة%4،75 الحتفا® مبا يعادل
.املحلية والأجنبية) ودائع العمالء

Lending Limits: The maximum credit facilities granted to
a single customer and his borrower group is 20% of the
bank’s capital and reserves. The maximum investments
and credit facilities for a single customer and his borrower
group are 25% of the bank’s capital and reserves.

كن منحه منÁ  يبل≠ احل��د الأق�صى ملا:ــصVحــدود االإقــرا
 من راأ�ص%20 ت�صهيالت ائتمانية للعميل وجمموعته الئتمانية
يفهXكن توÁ  ويبل≠ احلد الأق�صى ملا.مال البنك واحتياطياته
يف �صكل ائتمان وا�صتثمار للعميل الواحد وجمموعته الئتمانية
. من راأ�ص مال البنك واحتياطياته%25

Real estate ﬁnancing: The maximum real estate financing
by commercial banks is 150% of bank’s capital and reserves
or 15% of total customer deposits, whichever is less. For
Islamic banks, the maximum limit is the weighted average
of the above two figures. Lending for real estate financing
is limited to 65% of the purchasing cost

 يبل≠ احلد الأق�صى للتمويل العقاري الذي: ال©قاريπالتموي
 من راأ�ص مال البنك%150 ي�صمح اأن متنحه البنوك التجارية
. اأيهما اأقل، من اإجمايل ودائع العمالء%15 واحتياطياته اأو
 فاإن احلد الأق�صى ي�صاوي،اأما بالن�صبة للبنوك الإ�صالمية
 كما اأنّ ن�صبة،املتو�صط املرجح للن�صبتني املذكورتني اأع��اله
%65 الإقرا�ص املمنوح للتمويل العقاري مقيدة يف حدود ن�صبة
.من تكلفة ال�صراء

Large Exposures: Total credit facilities granted to all
customers and their borrower group, at 10% or more of
bank’s capital and reserves, must not exceed 600% of
bank’s capital and reserves

 ل ي�صمح لإجمايل الت�صهيالت:ةÒÑµية الaاملخاطر امل�سر
الئتمانية املمنوحة جلميع العمالء واملجموعة الئتمانية
 اأو اأك��ث من راأ�صمال%10  والتي تبل≠ قيمتها،التابعة لهم
 من راأ�صمال البنك%600  باأن تتجاوز،البنك واحتياطياته
.واحتياطياته

Lending to Related Parties: As percent to bank’s capital
and reserves, credit given to the major shareholder must
not exceed 10% of bank’s capital and reserves. Credit
facilities granted to borrower group of a member of board

��وي��ة م��ن راأ� �ص �م��ال البنكÄ� كن�صبة م:§ــÑ ـJ ــص املــرVاالإق ــرا
 ل ي�صمح اأن يتجاوز الئتمان املمنوح للم�صاهم،واحتياطياته
 ول يجوز، من راأ�صمال البنك واحتياطياته%10 الأ�صا�صي ن�صبة
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اأن تتجاوز الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة ملجموعة املقرت�صني
اخلا�صة باأحد اأع�صاء جمل�ص الإدارة واأف��راد عائلته ن�صبة
 .%7وعلى امل�صتوى الكلي ،تكون ن�صبة الت�صهيالت الئتمانية
املمنوحة ملجموعات املقرت�صني اخلا�صة بجميع اأع�صاء جمل�ص
اإدارة البنك اأو ال�صركات التابعة له مقيدة يف حدود  ،%35يف
حني ل ي�صمح باأن تتجاوز ن�صبة الئتمان املمنوح لأفراد اأ�صر
اأع�صاء جمل�ص اإدارة البنك اأو ال�صركات التابعة له اإجما ًل
ن�صبة .%20
Jـ�ـسـنـيــ∞ الـتـ�ـسـ¡ـيــالت اال Fـت ـمــا fـيــةo :ت���ص� ّن��ف الت�صهيالت
الئتمانية اإىل ت�صهيالت ائتمانية عاملة وت�صهيالت ائتمانية
متعثة وتتاألف الت�صهيالت الئتمانية املتعثة من القرو�ص دون
امل�صتوى والقرو�ص امل�صكوك يف حت�صيلها والقرو�ص الرديÄة.
ويتم ت�صنيف الئتمان على اأنه قر�ص دون امل�صتوى اإذا كان
متعث ًا ملدة � 3صهور اأو اأك��ث ،وكقر�ص م�صكوك يف حت�صيله
اإذا كان متعث ًا ملدة � 6صهور اأو اأكث ،وكقر�ص رديء اإذا كان
متعث ًا ملدة � 9صهور واأكث وذلك بالإ�صافة اإىل موؤ�صرات نوعية
ينبغي اأخذها يف العتبار عند ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية
متى اإذا  ⁄يكن هناك تخلف يف ال�صداد.
و Vـســ™ ـ�ـسـ�ـســات ال ـقــروVــص :يتعني على ال�ب�ن��وك اإن�صاء
املخ�ص�صات للقرو�ص دون امل�صتوى ،والقرو�ص امل�صكوك
يف حت�صيلها والقرو�ص الرديÄة بعد ا�صتثناء الفوائد املعلقة
والأرباح املوؤجلة ،بحيث ل تقل هذه املخ�ص�صات عن  %20يف
حالة القرو�ص دون امل�صتوى ،و %50يف حالة القرو�ص امل�صكوك
يف حت�صيلها ،و %100يف حالة القرو�ص الرديÄة .ومن اأجل
تغطية احلالت الطارئة يف قرو�ص و�صلفيات القطاع اخلا�ص،
يتم اإن�صاء احتياطي للمخاطر ،با�صرتاط حد اأدن��ى مبقدار
 %1^5من اإجمايل حمفظة الئتمان بعد ا�صتبعاد الئتمان
احلكومي وال�صمانات النقدية والفوائد املعلقة والأرباح املوؤجلة
واملخ�ص�صات.
مـ©ــدل ال�سيولة :هو ق��درة امل��وج��ودات ال�صائلة على الوفاء
باملطلوبات واللتزامات داخل وخ��ارج املركز املايل مرجحة
باأوزان خماطر ال�صيولة.
م ـ©ــدل اال Fـت ـمــا¿ :ه��و ن�صبة ��ص��ايف الت�صهيالت الئتمانية
املبا�صرة اإىل ودائع العمالء و القرتا�ص من البنوك باخلارج
واأوراق ال��دي��ن مب��ا ل يتجاوز  %100م��ن حقوق امل�صاهمني
بالإ�صافة اإىل حقوق امل�صاهمني بعد ا�صتبعاد ال�صتثمارات
واملوجودات الثابتة.
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of directors and the family members should not exceed 7%.
At the aggregate level, the total credit facilities given to
borrower groups for all members of board of the bank or
the subsidiaries is restricted to 35%, whereas the total
credit given to relatives of members of the board of the
bank or the subsidiaries collectively should not exceed
20%.

Credit Facilities Classiﬁcation: Credit facilities are
classified as performing and non-performing. Nonperforming credit facilities comprise of substandard,
doubtful and bad. They are classified as substandard if they
are non-performing for 3 months or more, as doubtful if
they are non-performing for 6 months or more and as bad if
they are non-performing for 9 months or more. Some other
qualitative indicators have to be taken in consideration
when classifying credit facilities even if they are not in
default.

Loan Provisioning: Banks must build provisions on
sub-standard, doubtful and bad loans, after excluding
suspended interests or deferred profits, such that such
provisions should not be less than 20% in case of substandard loans, 50% in case of doubtful loans and 100%
in case of bad loans. To cover contingencies on the private
sector loans and advances, a risk reserve is made, with
a minimum requirement of 1.5% of the credit portfolio
after deduction of the government credit facilities and
cash collaterals, suspended interests, deferred profits and
provisions.

Liquidity Ratio: The ability of the liquid assets to meet the
risk-weighted on- and off-balance sheet liabilities.
Credit Ratio: Ratio of net direct credit facilities to
customers’ deposits and borrowings from foreign banks and
debt securities with a maximum 100% of the shareholder
equities plus equities after deduction of the investments
and fixed assets.
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Qatar Financial Markets Authority (QFMA)

The QFMA was established in 2005 as an independent
regulatory authority of Qatar’s capital markets, with a
mandate to (a) regulate and supervise the QE along with the
securities industry and associated activities; (b) implement
a new regulatory framework for Qatar’s capital markets
and the securities industry based on best practices of
market regulation in line with international standards.
All public shareholding companies are required to be
listed on the Qatar Exchange. The trading system works
as an order-driven system, with multilateral netting and
settlement in T+3. Clearing and settlement are performed
by QE, which has designated a leading conventional banks
as the settlement bank.

Ministry of Business and Trade (MBT)

The domestic insurance sector is regulated and
supervised by the Commercial Affairs Department in the
Ministry of Business and Trade (MBT).
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)

Qatar has a financial center, the Qatar Financial
Centre (QFC), which has a distinct supervisory framework
and regulatory authority, the QFC Regulatory Authority
(QFCRA), for all entities, including Qatari and foreign
insurance and reinsurance institutions, operating within
its domain. The QFCRA, set up in 2005, has established
an interim Prudential-Insurance Rulebook to govern the
activities of all insurance entities. The main legislation
regulating insurance activities in Qatar is Decree Law No.
1 on Supervision and Control Over Insurance Companies
and Agents of 1966.
The QFC is a legal jurisdiction that co-exists to the
traditional legal jurisdiction. At the same time, QFC is
strictly speaking, not a fully “off-shore” jurisdiction :
financial entities licensed by the QCB and the QE to carry
out activities within the state of Qatar are also able to
carry out services in the QFC, provided they incorporate
a subsidiary or a branch at the QFC and are granted a
license to carry out activities by the QFCRA. As at endDecember 2008, there were a total of 101 firms operating
in QFC, of which several institutions have footprints in the
domestic financial industry as well. Thus, although banking
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 وهي،م2005 ة قطر لالأ�صواق املالية عامÄمت تاأ�صي�ص هي
ة رقابية م�صتقلة تخت�ص ب� (اأ) الإ�صراف على بور�صة قطرÄهي
;وقطاع الأوراق املالية وتنظيم الأن�صطة املتعلقة بالتعامل فيها
(ب) تطبيق بنية قانونية لأ�صواق راأ�ص املال القطرية وقطاع
الأوراق املالية ت�صتند اإىل اأف�صل املمار�صات املتبعة يف تنظيم
.الأ�صواق والتي تتما�صى مع املعاير الدولية
يتعني على جميع ال�صركات امل�صاهمة العامة اأن تكون
 ويعمل نظام التداول ب�صفته نظام ًا.مدرجة يف بور�صة قطر
لل�صوق التي حتركها اأوامر البيع وال�صراء مبوجب نظام الت�صوية
 وتتم عمليات املقا�صة والت�صوية.(T+3) املتعددة الأطراف وفق
يف بور�صة قطر التي عينت اأح��د البنوك التقليدية الرائدة
.ليكون بنك الت�صوية
IQاéàd�h الªعC’� IQ�Rh

تقوم اإدارة ال�صوؤون التجارية يف وزارة الأعمال والتجارة
.بتنظيم قطاع التاأمني املحلي والإ�صراف عليه
الª∏d ô£b õcôe º«¶æJ áÄ«g

يعمل يف دولة قطر مركز مايل يعرف مبركز قطر للمال
 وت�صمل،وهو يتميز باإطار اإ�صرايف و�صلطة تنظيمية م�صتقلة
ات مبا فيها موؤ�ص�صاتÄة تنظيم مركز قطر للمال جميع الهيÄهي
التاأمني واإعادة التاأمني القطرية والأجنبية التي تعمل يف جمال
 والتي تاأ�ص�صت،ة مركز قطر للمالÄ وقد اأن�صاأت هي.تخ�ص�صها
 دلي ًال مرحلي ًا لقواعد التاأمني الحرتازية لتحكم،م2005 عام
 اأما الت�صريع الأ�صا�صي الذي.اأن�صطة كافة موؤ�ص�صات التاأمني
ينظم اأن�صطة التاأمني يف دول��ة قطر فهو املر�صوم الأم��ري
) ب�صاأن الإ� �ص��راف والرقابة على �صركات1( للقانون رق��م
.م1966 وو�صطاء التاأمني لعام
ويعترب مركز قطر للمال �صلطة ق�صائية قانونية ت�صر جنب ًا
 ولكن مركز قطر.اإىل جنب مع الت�صريع القانوين املعمول به
"للم�ال ل ي�ص�كل يف الوقت نف�ص�ة �صلط�ة ق�ص�ائي�ة "خ�ارجية
اإذ ت�صتطيع اجلهات املالية املرخ�ص لها من قبل م�صرف قطر
،املركزي وبور�صة قطر مبمار�صة ن�صاطاتها داخل دولة قطر
 ب�صرط اأن توؤ�ص�ص،اأن متار�ص خدماتها يف مركز قطر للمال
 وبالتايل متنح،�صركة تابعة اأو فرع لها يف مركز قطر للمال
ة تنظيم مركز قطرÄترخي�ص ًا مبمار�صة خدماتها من قبل هي
 بل≠ جمموع ال�صركات،م2008  وبحلول نهاية دي�صمرب.للمال
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التي تعمل يف مركز قطر للمال � 101صركة ،من بينها العديد
من املوؤ�ص�صات التي تركت اأثر ًا يف القطاع املايل املحلي .لذلك
وعلى الرغم من عدم ال�صماح مبمار�صة الأعمال امل�صرفية
(حف ßالودائع وتقدمي الئتمان) مع عميل التجزئة املقيم يف
دولة قطر اأو ل�صاحله ،اإل اأن اجلهات امل�صرح لها من قبل
هيÄة تنظيم مركز قطر للمال لديها �صالحية توفر اخلدمات
ال�صتثمارية للم�صتثمر القطري اأو غر القطري على حد �صواء،
كما ي�صمح لها باإجراء ال�صفقات بالعملة املحلية.

business (deposit taking and credit provision) with or for
retail customer resident in Qatar is not permitted, entities
licensed by QFCRA are able to provide investment services
to both Qatari and non-Qatari investors and allowed to
carry out transactions in local currency.

امل¶MÓا äاخلتاميá
عمل م�صرف قطر املركزي خالل ال�صنوات القليلة املا�صية
على حتقيق تطورات هامة يف البنية الأ�صا�صية املالية ،فقد مت
حتديث نظام املدفوعات والت�صويات وتنظيم كفاءة النظام
الإداري وتطوير البنية الأ�صا�صية لل�صيولة ،كما مت تعزيز البنية
الأ�صا�صية التنظيمية لتلبية متطلبات ال�صوق القت�صادية
احلديثة.

Closing Remarks
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Over the past few years, the QCB has effected
significant improvements in the financial infrastructure.
The payment and settlement system has been modernized,
the governance system has been streamlined, the liquidity
infrastructure upgraded and the regulatory infrastructure
strengthened to meet the demands of a modern market
economy.
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