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سعادة الشيخ /محمد بن حمد آل ثاني
نائب احملافظ ــ نائب رئيس مجلس اإلدارة
H.E. Mohammed Bin Hamad Al-Thani

متهيد
يقــدم مصــرف قطــر املركــزي تقييمــاً ســنوياً ملخاطــر القطــاع
املالــي ،وأوجــه ضعفــه بالنســبة للجمهــور العــام مــن خــال النشــر
الســنوي لتقريــر االســتقرار املالــي .ويســعدني إصــدار تقريــر
االســتقرار املالــي لعــام  ،2017وكلــي ثقــة بأنــه ســيكون بالتأكيــد
مفيــداً للجميــع وخاصــة ألصحــاب املصلحــة وحملللــي القطــاع
املالــي.

PREFACE

Qatar Central Bank (QCB) provides an annual
assessment of financial sector’s risks and
vulnerabilities for the public through the annual
publication of Financial Stability Review (FSR). I am
happy to release the FSR for 2017 and I am sure that
this review will certainly be useful to all stakeholders
and to the financial sector analysts, among others.

ويقــدم تقريــر االســتقرار املالــي مراجعــة لألحــداث التــي أثــرت
علــى القطــاع املالــي فــي قطــر خــال العــام  .2017كمــا يوجــز
أنشــطة مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة للتأكــد
مــن اكتمالهــا .ويســتند التحليــل علــى البيانــات حتــى الســنة
املاليــة .2017

FSR provides a review of events influenced Qatar’s
financial sector during the year 2017. The review
also summarizes the activities of Qatar Financial
Centre (QFC) and Qatar Financial Markets Authority
(QFMA) for completeness. The analysis is based on
the data up to the financial year of 2017.

وتعكــس املراجعــة علــى االقتصــاد العاملــي أن االنتعــاش فــي
االســتثمار والتجــارة فــي العديــد مــن األســواق املتقدمة ،والناشــئة،
واالقتصــادات الناميــة ســاعد النمــو العاملــي علــى التعمــق أكثــر
فــي عــام  .2017وعلــى الرغــم مــن تطبيــع السياســة النقديــة فــي
الواليــات املتحــدة والقليــل مــن االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية
األخــرى ،ظلــت الظــروف املاليــة العامليــة عاليــة التكيــف .وســاعد
ارتفــاع أســعار النفــط اخلــام والتوقعــات العامليــة اإليجابيــة فــي
احلــد مــن العجــز املالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد احلســاب
اجلــاري فــي قطــر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن اســتراتيجية
التنويــع االقتصــادي املواتيــة فــي قطــر تعمــل علــى تســهيل تطــورات
القطاعــات غيــر الهيدروكربونيــة وتعــزز مرونــة االقتصــاد ضــد
احلصــار غيــر العــادل.

Review on global economy reflects that recovery in
investment and trade in many advanced, emerging
markets and developing economies helped global
growth to strengthen further in 2017. Despite the
normalization of monetary policy in the US and few
other major advanced economies, global financial
conditions remained highly accommodative. Rise in
crude oil prices and positive global outlook helped
in reducing fiscal deficit and increasing surplus in the
current account balance of Qatar. In addition, Qatar’s
favorable economic diversification strategy facilitates
developments of non-hydrocarbon sectors and foster
resilience of the economy against the unjust blockade.

ومتيــز أداء االقتصــاد القطــري خــال عــام  2017بطبيعتــه
املســتقرة والقويــة .وقــد انتعــش االقتصــاد بســرعة مــن احلصــار
االقتصــادي اجلائــر مــن خــال اســتحداث وإعــادة هيكلة األنشــطة
االقتصاديــة ،بدعــم مــن سياســات وأنظمــة ماليــة واقتصاديــة
حكيمــة .وظــل التضخــم خــال عــام  2017حميــداً وكان واحــداً
مــن أدنــى املعــدالت بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .ويعكــس
فائــض احلســاب اجلــاري وتراجــع العجــز املالــي حتــى بعــد اإلنفــاق
املتواصــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة قــوة االقتصــاد القطــري.

The performance of Qatar’s economy during 2017
is characterized by its stable and robust nature. The
economy quickly rebounded from the unjust economic
blockade through relocation and realignment of
economic activities, enabled by prudent economic
policies and a sound financial system. Inflation during
2017 remained benign and was one of the lowest
among GCC countries. Surplus current account
balance and declining fiscal deficit even after sustained
spending on infrastructure development reflects the
strength of the Qatar economy.

وظــل القطــاع املالــي ،والســيما القطــاع املصرفــي ،مرن ـاً مدعوم ـاً
بهوامــش أمــان رأســمالية كافيــة ،ونســب منخفضــة مــن القــروض
املتعثــرة ومنــو فــي املوجــودات .وبدعــم اســتباقي مــن احلكومــة
ومصــرف قطــر املركــزي ،خفــف القطــاع املالــي مــن التحديــات
التــي واجهتــه ،بعــد احلصــار االقتصــادي اجلائــر .ومنــذ ذلــك
احلــن ،عــاد القطــاع إلــى وضــع "العمــل كاملعتــاد" واســتعاد ثقــة
املســتثمرين الدوليــن.

Financial Sector, in particular, the banking sector
remained resilient supported by sufficient capital
buffers, low NPL ratio and healthy asset growth.
With proactive support from the Government and
the Central Bank, the financial sector mitigated
the challenges faced, after the unjust economic
blockade. The sector has since returned to ‘business
as usual’ mode and regained the confidence of
international investors.

واســتمر القطــاع املالــي األوســع فــي تســجيل منــو صحــي مدفوعـاً
بقطــاع التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة ،وبورصــة قطــر .وأبــرزت
الرســملة العاليــة والســيولة املريحــة بــن هــذه القطاعــات القــدرة
الكامنــة علــى التوســع املســتقبلي واملرونــة جتــاه املواقــف العصيبــة.
ولــم تعكــس األدلــة أي مخاطــر نظاميــة علــى نظــام املدفوعــات
والتســوية .وقــد دعمــت إجــراءات السياســة التــي مت تطبيقهــا
خــال العــام ،البنيــة التحتيــة للســيولة.

The broader financial sector continued to record a
healthy growth driven by insurance sector, QDB and
exchange houses. High capitalization and comfortable
liquidity among these segments underscored latent
capacity for future expansion and resilience towards
stressful situations. Evidence did not reflect any
systemic risks to the payments and settlement
system. The policy measures enacted during the year
buttressed the liquidity infrastructure.

ومــن املتوقــع أن تــؤدي السياســات التــي تســتهدف تعزيــز قطــاع
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة والدفــع فــي إجنــاز مشــاريع البُنيــة
التحتيــة الرئيســية املتعلقــة بــكأس العالــم  ،2022إلــى تتحســن
الطلــب علــى القــروض مــن القطــاع اخلــاص والقطــاع العــام .ويتــم
رســملة القطــاع املصرفــي بشــكل ٍ
كاف لدعــم هــذا الطلــب املتزايــد،
كمــا أن اإلطــار الرقابــي املرتبــط بأفضــل املمارســات الدوليــة
مجهــز مبــا يكفــي للتغلــب علــى أيــة حتديــات اقتصاديــة كليــة.

Going forward, policies targeted to strengthen
SME sector and thrust in completion of the key
infrastructure projects related to 2022 World Cup
are expected to improve the credit demand from
both private and public sector. The banking sector
is adequately capitalized to support this growing
demand and the regulatory framework benchmarked
to best international practices are equipped enough
to overcome any macroeconomic challenges.

ويقــدم مصــرف قطــر املركــزي الشــكر والتقديــر إلــى حضــرة
صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد
املفــدى ،وإلــى ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن حمــد آل ثانــي نائــب
األميــر ،وإلــى معالــي رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الشــيخ عبــد
اهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي .والشــكر والتقديــر موصــول
إلــى اجلهــات احلكوميــة ،وكذلــك الهيئــات التنظيميــة األخــرى مثــل
مركــز قطــر للمــال وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة ،مبــا فــي ذلــك
البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى العاملــة فــي دولــة قطــر التــي
قدمــت املعلومــات ذات الصلــة لصياغــة هــذا التقريــر.

Qatar Central Bank extends thanks and gratitude to His
Highness the Emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani,
and to HH Sheikh Abdulla bin Hamad Al Thani, Deputy
Emir and to HE the Prime Minister and the Minister
of Interior, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al
Thani. Thanks and appreciation are also attributed to
government entities as well as other regulatory bodies
such as Qatar Financial Centre and Qatar Financial
Markets Authority, including banks and other financial
institutions operating in Qatar which provided with the
relevant information to draft this Review.

عبداهلل بن �سعود �آل ثاين
املحافظ
Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor
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EXECUTIVE SUMMARY

يســتمر النظــام املالــي العاملــي فــي التحســن بدعــم مــن تدابيــر
السياســة غيــر العاديــة والتحســينات التنظيميــة والتعافــي فــي آفــاق
النمــو العاملــي .وقــد ســاعد التعافــي القــوي فــي االســتثمار والتجــارة
فــي العديــد مــن األســواق املتقدمــة والناشــئة والنائمــة علــى تعزيــز
النمــو العاملــي فــي عــام  .2017وعلــى الرغــم مــن التطبيــع املســتمر
للسياســة النقديــة فــي الواليــات املتحــدة والقليــل مــن االقتصــادات
املتقدمــة الرئيســية األخــرى ،ظلــت الظــروف املاليــة العامليــة مالئمــة
للغايــة .وبدعــم مــن انتعــاش أســعار الســلع األساســية ،وحتســن قيمــة
العمــات احملليــة ،انعكــس االجتــاه فــي منــو الــدول ذات االقتصــادات
الناشــئة والناميــة بعــد اســتمرار التباطــؤ علــى مــدى الســنوات الســت
املاضيــة .وأدت سياســة خفــض إنتــاج النفــط املقصــودة لدعــم
أســعار النفــط العامليــة ،إلــى تباطــؤ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
احلقيقــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال عــام .2017
وظلــت احلالــة التضخميــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
حميــدة بســبب انخفــاض أســعار الســلع ،وانخفــاض اإليجــارات.
وقــد مت تســجيل التحســن فــي الوضــع املالــي واحلســاب اجلــاري
فــي معظــم اقتصــادات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،ويرجــع ذلــك
فــي الغالــب إلــى انتعــاش أســعار النفــط ،واجلهــود املبذولــة لتحقيــق
التنويــع االقتصــادي ،والدعــم مــن منــو القطــاع غيــر الهيدروكربونــي.
وفــي القطــاع املصرفــي ،ســاعدت زيــادة الســيولة وكفايــة رأس املــال،
البنــوك علــى حتســن ميزانياتهــا العموميــة.

Global financial system continues to strengthen with
support from extraordinary policy measures, regulatory
enhancements and recovery in global growth prospects.
Stronger recovery in investment and trade in many
advanced and emerging market and developing
economies helped the global growth to strengthen
further in 2017. Notwithstanding the ongoing
normalization of monetary policy in the US and few other
major advanced economies, global financial conditions
remained highly accommodative. Supported by the
recovery of the commodity prices and strengthening
of domestic currencies, trend in growth for EMDEs has
been reversed after continuing deceleration for last six
years. Policy induced oil production cut to support the
global oil price slowed down the real GDP growth in
GCC during 2017. The inflationary situation in GCC
region remained benign due to softer commodity prices
and low rentals. Improvements in fiscal and current
account position have been registered in most of the
GCC economies mostly due to recovery in oil prices,
efforts to pursue economic diversification and support
from the growth of non-hydrocarbon sector. In the
banking sector, increased liquidity and capital buffer
helped the banks to improve their balance sheets.

أدت توقعــات توقعــات النمــو العاملــي ،واالرتفــاع فــي أســعار
النفــط اخلــام ،إلــى توفيــر مجــال الســتيعاب عمليــة تقويــة
الوضــع املالــي املســتمرة فــي قطــر .وقــد أدى االنخفــاض فــي
العجــز املالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد احلســاب اجلــاري
إلــى تعزيــز القــدرة علــى تعويــض أي مواطــن ضعــف محليــة
غيــر مرغوبــة ،وســاعد فــي احلفــاظ علــى االســتقرار املالــي مــن
منظــور االقتصــاد الكلــي.

Improved global growth outlook and rise in crude oil prices
has provided scope for accommodating the ongoing
fiscal consolidation process in Qatar. The reduction in
fiscal deficit and increasing surplus in the current account
balance has strengthened the ability to offset any unseen
domestic vulnerabilities and helped maintaining financial
stability from the macroeconomic perspective.

وظــل القطــاع املصرفــي ســليماً ويتمتــع بالســيولة ،ومربحــاً.
كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال أكثــر مــن احلــد األدنــى
املطلــوب مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي ،بينمــا ظلــت نســبة
القــروض املتعثــرة منخفضــة .وبقيــت الربحيــة ســليمة عنــد
نفــس مســتوى العــام الســابق .وقــد حتســنت بعــد ذلــك هيكليــة
الســيولة والتمويــل فــي هــذا القطــاع ،والتــي توتــرت فــي بدايــة
احلظــر ،وعــادت إلــى الوضــع الطبيعــي .وقــد اســتعاد القطــاع
املصرفــي ثقــة املســتثمرين الدوليــن كمــا يتضــح مــن تدفقــات
منــو األمــوال مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة واملســتثمرين مــن
آســيا ومنطقــة أوروبــا .وبشــكل عــام ،جنــح القطــاع املصرفــي
فــي التغلــب علــى احلصــار االقتصــادي اجلائــر بشــكل ملحــوظ،
وهــو دليــل علــى مرونــة النظــام وأساســياته القويــة.

Banking sector remained sound, liquid and profitable.
Capital adequacy ratio stood well above the minimum
requirement prescribed by QCB while NPL ratio remained
low. Profitability remained intact at around the same level
as previous year. Liquidity and funding structure of the
sector, which strained at the beginning of the embargo,
improved subsequently and attained normalcy. The
banking sector has regained the confidence of the
international investors as evident from the growth in
funds sourced from international financial institutions and
investors from Asia and European region. On balance,
the banking sector has weathered the sudden and unjust
economic blockade remarkably well, which is a testimony
to the resilience of the system and its strong fundamentals.

واســتمر القطــاع املالــي األوســع فــي تســجيل منــو صحــي مدفــوع
بقطــاع التأمــن وبنــك قطــر للتنميــة وبورصــة قطــر .وأبــرزت

The broader financial sector continued to record a
healthy growth driven by insurance sector, QDB and

الرســملة العاليــة ،والســيولة املريحــة بــن هــذه القطاعــات القــدرة
الكامنــة للتوســع املســتقبلي واملرونــة جتــاه املواقــف العصيبــة .وقــد
واصلــت شــركات التمويــل وشــركات االســتثمار تعزيــز رؤوس أموالهــا
وموجوداتهــا الســائلة خــال العــام .كمــا ســجلت موجــودات محــال
الصرافــة منــواً ســليماً خــال العــام .كمــا حتســن صافــي املوجــودات
الســائلة لديهــا بشــكل أكبــر خــال العــام.

وظــل أداء البنيــة التحتيــة لنظــام املدفوعــات جيــداً خــال
العــام ،كمــا اســتمر نظــام املدفوعــات فــي دولــة قطــر فــي
التحــول إلــى أدوات الدفــع اإللكترونيــة مــن الورقيــة .ولــم تعكــس
األدلــة الناجتــة عــن التحليــل أي مخاطــر نظاميــة علــى نظــام
املدفوعــات والتســوية .وقــد دعمــت إجــراءات السياســة التــي
اتخذهــا املصــرف خــال العــام البنيــة التحتيــة للســيولة.

exchange houses. High capitalisation and comfortable
liquidity among these segments underscored latent
capacity for future expansion and resilience towards
stressful situations. Financing companies and Investment
companies continued to enhance their capital and liquid
assets during the year. Assets of Exchange Houses also
recorded healthy growth during the year. Net liquid
assets with them improved further during the year.
Payment system infrastructure performed well during the
year. The payments system in the State of Qatar continued
to witness a shift from paper-based to electronic payment
instruments. The evidences emanating from the analysis
did not reflect any systemic risks to the payments and
settlement system. The policy measures taken by QCB
during the year buttressed the liquidity infrastructure.

مت تعزيــز البنيــة التحتيــة التنظيميــة مــن قبــل جميــع اجلهــات
التنظيميــة الثالثــة (مصــرف قطــر املركــزي ،هيئــة تنظيــم مركــز
قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة) مــن خــال العديــد
مــن التدابيــر فــي اجلهــات التــي تخضــع إلشــراف كل منهــا،
لتحســن املراقبــة واإلشــراف والســامة فــي هــذا القطــاع .كمــا
حتســن التنســيق التنظيمــي خــال العــام مــن خــال توجيهــات
جلنــة االســتقرار املالــي ومراقبــة املخاطــر .وتعــزز إطــار احلوكمــة
فــي القطــاع املالــي مــن خــال حتديــث التعليمــات الرقابيــة،
متشــياً مــع األهــداف الوطنيــة العريضــة.

Regulatory infrastructure was enhanced by all the
three regulators (QCB, QFCRA and QFMA) through
several measures in their respective jurisdictions to
improve the monitoring, supervision and health of
this sector. Regulatory coordination also improved
during the year through the guidance from Financial
Stability and Risk Control Committee. The governance
framework in the financial sector also strengthened
through updated regulatory instructions, in line with
the broad national objectives.

ومــن املتوقــع أن يســتفيد القطــاع املالــي فــي قطــر مــن التنســيق
الرقابــي املعــزز وزيــادة االســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة
احملــددة زمنيـاً واملشــاركة األكبــر للقطــاع اخلــاص .وألن القطــاع
املصرفــي ،هــو املســاهم الرئيســي فــي القطــاع املالــي ،فقــد كان
لــه دور أكبــر فــي التنميــة االقتصاديــة .وبدعــم مــن بيئــة التشــغيل
املرنــة ،واســتقرار أســعار النفــط ،واســتمرار حملــة التنويــع
االقتصــادي ،تظــل توقعــات القطــاع إيجابيــة .وتؤكــد البيئــة
الرقابيــة االســتباقية التــي توفرهــا اجلهــات الرقابيــة االســتقرار
املالــي ،وتضمــن النمــو االقتصــادي املســتدام.

Going forward, Qatar financial sector is expected to
benefit from the augmented regulatory coordination,
increased investment in time-bound infrastructure
projects and larger involvement of private sector. The
banking sector, major contributor to the financial sector,
has a greater role to play in the economic development.
Supported by resilient operating environment, stability
in the oil prices, and continued economic diversification
drive, the sector’s outlook remains positive. Proactive
regulatory environment provided by the regulators
underscores financial stability and ensures sustainable
economic growth.

االقتصاد الكلي والتطورات المالية

MACROECONOMIC AND FINANCIAL DEVELOPMENTS
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 ١.١التطورات العاملية
اســتمر النمــو االقتصــادي العاملــي فــي التعافــي ،وحتــول إلــى
قاعــدة عريضــة فــي عــام  .2017كمــا دعمــت ظــروف الســوق
املاليــة املســتقرة ،االنتعــاش فــي النمــو االقتصــادي والنشــاط
االســتثماري .وظــل التضخــم فــي العديــد مــن اقتصــادات األســواق
املتقدمــة والناشــئة علــى مســتوى منخفــض ،علــى الرغــم مــن أن
أســعار الســلع قــد تعافــت بشــكل كبيــر خــال عــام  .2017ومبــرور
الوقــت ،فــإن التشــديد التدريجــي للسياســة النقديــة اســتجابة
الرتفــاع التضخــم كان لــه تأثيــر غيــر مباشــر علــى أوضــاع الســوق
املاليــة العامليــة .ووف ًقــا لتقريــر االســتقرار املالــي العاملــي الصــادر
عــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي أبريــل  ،2018فقــد ازدادت
املخاطــر قصيــرة األجــل علــى االســتقرار املالــي العاملــي نوعـاً مــا،
منــذ التقريــر الســابق لشــهر أكتوبــر .2017

 1.1.1تطورات االقتصاد الكلي

1.1 Global Developments
The global economic growth continued to strengthen
further and turned broad-based in 2017. The stable
financial market conditions also supported pick-up
in economic growth and investment activity. Inflation
in many advanced and emerging market economies
remained at low level, even though, commodity prices
recovered significantly during 2017. Going ahead, the
gradual tightening of monetary policy in response to
rise in inflation could have a spillover impact on global
financial market conditions. According to the IMF’s
Global Financial Stability Report (GFSR) of April 2018,
the short-term risks to global financial stability have
increased somewhat since the GFSR of October 2017.

Macroeconomic Developments

1.1.1

حتســن منــو إجمالــي النــاجت احمللــي العاملــي خــال عــام 2017
بشــكل ملحــوظ إلــى  ٪3.8مــن  ٪3.2خــال عــام  ،2016مدفوعـاً
مبزيــج قــوي مــن االســتثمار والتجــارة العامليــة ،وارتفــاع فــي أســعار
الســلع فــي ظــل ظــروف ماليــة عامليــة ســهلة .وكان التســارع فــي
منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ذو قاعــدة واســعة فــي االقتصــادات
املتقدمــة ،علــى الرغــم مــن أن النمــو انتعــش أيضــا فــي العديــد
مــن األســواق الناشــئة والناميــة ،والســيما بعــض الــدول الرئيســية
املصــدرة للســلع .ومــن بــن االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية،
مت حتقيــق منــو كبيــر خــال عــام  2017مقارنــة بعــام 2016
فــي الواليــات املتحــدة( ،)٪2.3ومنطقــة اليــورو ( )٪2.3وفــي
اليابــان ( .)٪1.7ووفقـاً لصنــدوق النقــد الدولــي ،ال تــزال املخاطر
متوســطة األجــل متيــل إلــى االجتــاه الهبوطــي نظــراً الجتاهــات
التصحيــح احملتملــة فــي الســوق املالــي نت يجــة إعــادة تقييــم
األصــول وانخفــاض عــاوات آجــال املخاطــر .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،وبالنظــر إلــى الظــروف املاليــة احلاليــة ،فــإن املخاطــر التــي
تهــدد االســتقرار والنمــو املاليــن أعلــى فــي املــدى املتوســط.

Global GDP growth during 2017 improved markedly
to 3.8% from 3.2% during 2016, propelled by a
virtuous combination of investment, global trade and
higher commodity prices in the midst of easy global
financial conditions. The acceleration in GDP growth
was broad based in advanced economies, even
though growth also picked up in several emerging
market and developing economies (EMDEs),
particularly some major commodity exporting
countries. Among the major advanced economies,
growth during 2017 has been estimated significantly
)higher than 2016 in the US (2.3%), the Euro Area (2.3%
and in Japan (1.7%). According to the International
Monetary Fund, medium-term risks, however, remain
skewed to the downside due to possible financial
market corrections given the high asset valuations
and compressed term premiums. Further, given the
current financial conditions, risks to financial stability
and growth are higher in the medium-term.

ارتفــع إجمالــي النــاجت احمللــي فــي الــدول الناشــئة واملتقدمــة
ككل إلــى  ٪4.8خــال عــام  2017مــن  ٪4.4خــال عــام ،2016
بعكــس االجتــاه املتباطــئ الــذي اســتمر خــال الســنوات الســت
املاضيــة (شــكل  .)1-1حتســن النمــو فــي العديــد مــن االقتصــادات
الناشــئة والناميــة الرئيســية خــال عــام  ،2017حيــث ســجل 6.9
 ٪فــي الصــن ٪ 1.5 ،فــي روســيا ٪ 1.0 ،فــي البرازيــل ،فــي
حــن تباطــأ النمــو إلــى  ٪ 6.7فــي الهنــد .ومــن األمــور اجلديــرة
بالذكــر فــي أداء هــذه املجموعــة الرئيســية مــن الــدول هــو التحــول
مــن االنكمــاش االقتصــادي الســابق الــذي واجهــه كبــار مصــدري
الســلع األساســية فــي أعقــاب انتعــاش أســعار الســلع وارتفــاع
قيمــة العملــة احملليــة.

GDP growth in EMDEs as a whole picked up to 4.8%
during 2017 from 4.4% during 2016, reversing the
continuously decelerating trend observed during
the previous six years (Chart 1-1). Growth in several
major EMDEs improved during 2017, recording 6.9%
in China, 1.5% in Russia, 1.0% in Brazil, while growth
decelerated to 6.7% in India. Notable in this growth
performance of major EMDEs is the turnaround from the
earlier economic contraction faced by large commodity
exporters following a recovery in commodity prices
and strengthening of domestic currency.
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Chart 1-1: Real GDP Growth and Average Inflation

الشكل  :1-1نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومتوسط معدل التضخم

املصدر :صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العاملي ،أبريل 2018

Source: IMF WEO April 2018 Data

علــى الرغــم مــن تعزيــز النمــو وارتفــاع أســعار الســلع األساســية
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 2017قــد ظــل حميــداً
ـب
ـ
جان
ـن
ـ
م
ـتهدفة
ـ
املس
Economiesـتويات
) ،(%وأقــل مــن املسـ
Chart 1-2:
Benchmark
Rates in Select Advanced
during 2017 remained
benign
and below Policy
central bank
المختارة ()%
المتقدمة
ضغــوط :2-1
البنــوك املركزيــة ،حيــث ظلــت الشكل
السياسة وفــي
أسعارضعيفــة.
األجــور
targets, as wage pressures remained
muted.
االقتصادات In
المرجعية في EMDEs,
ـن،
ـ
التباي
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
التضخ
ـتمر
أســواق الــدول الناشــئة والناميــة ،اسـ
inflation continued to be diverse, but with an overall
ولكــن مــع اجتــاه عــام للتخفيــف فــي العديــد منهــا .وشــهدت بعــض
softening trend in several of them. Large commodity
االقتصــادات الرئيســية املصــدرة للســلع األساســية انخفاضــا حــادا
exporting countries experienced a sharp reduction in
فــي التضخــم ،حيــث أدى ارتفــاع أســعار الســلع األساســية إلــى
inflation as higher commodity prices led to macroeconomic
اســتقرار االقتصــاد الكلــي وارتفــاع قيمــة العملــة .وظــل عــدد قليــل
stabilization and significant currency appreciation. Only a
جــدا مــن الــدول الناشــئة والناميــة يصــارع ارتفــاع التضخــم بســبب
very few EMDEs grappled with high inflation on account
الظــروف اخلاصــة بــكل بلــد ،مبــا فــي ذلــك العمــات الضعيفــة.
of country-specific conditions, including weak currencies.
وهكــذا ،علــى املســتوى العاملــي ،ظــل التضخــم منخفضــا.
Thus, at the global level, inflation continued to remain soft.

 2.1.1تطورات األسواق املالية

Financial Market Developments

1.1.2

اســتمرت السياســة النقديــة خــال عــام  2017متوافقــة للغايــة
علــى الصعيــد العاملــي ،علــى الرغــم مــن أن بعــض البنــوك املركزية
الهامــة ،وبشــكل منهجــي قــد بــدأت عمليــة تطبيــع السياســة.
وأدى اســتمرار التضخــم إلــى مــا دون املســتويات املســتهدفة ،علــى
الرغــم مــن تعزيــز التعافــي االقتصــادي ،إلــى اســتمرار العديــد من
البنــوك املركزيــة الكبــرى في انتهاج سياســاتها النقدية التيســيرية
للغايــة .وفــي أســواق االقتصــادات الناشــئة واالقتصــادات النامية،
حتســن األوضــاع التضخميــة إلــى حتفيــز العديــد مــن البنــوك
أدى ّ
املركزيــة لتخفيــف مواقــف سياســتها النقديــة.

Monetary policy during 2017 continued to be highly
accommodative globally, even though some of the
systematically important central banks have begun the
process of policy normalization. Despite the strengthening
of economic recovery, persistence of inflation below the
targets have led many major central banks to continue with
their highly accommodative monetary policies. In EMDEs,
improving inflationary situations have induced several
central banks to loosen their monetary policy stances.

وقــد رفــع مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي ســعر الفائدة
ثــاث مــرات مبعــدل  25نقطــة أســاس لــكل منهــا فــي مــارس
ويونيــو وديســمبر  ،2017مــع حتســن النمــو االقتصــادي وظــروف
ســوق العمــل (شــكل  .)2-1عــاوة علــى ذلــك ،بــدأ املجلــس فــي
تخفيــض حجــم ميزانيتــه العموميــة اعتبــا ًرا مــن أكتوبــر 2017

During 2017, as economic growth and labour market
conditions improved further, the US Federal Reserve
raised its policy rate thrice by 25 basis points each in
March, June and December (Chart 1-2). Further, the US
Federal Reserve began the process of reducing the size
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مــن خــال طــرح األوراق املاليــة احلكوميــة املســتحقة ،واألوراق
املاليــة املضمونــة بالرهونــات العقاريــة ،دون إعــادة اســتثمارها
بطريقــة متدرجــة.

of its balance sheet from October 2017 by rolling off
maturing government securities and mortgaged backed
securities without reinvesting in a graduated manner.

وأبقــى البنــك املركــزي األوروبــي أســعار الفائــدة اخلاصــة بــه
دون تغييــر منــذ مــارس  2016عندمــا مت تخفيــض عمليــات
إعــادة التمويــل الرئيســية ،ومعــدالت اإلقــراض الهامشــي
مبقــدار  5نقــاط أســاس لــكل منهــا إلــى  ٪ 0.00و٪ 0٫25
علــى التوالــي ،والســعر علــى حــدود اإليــداع مبقــدار  10نقــاط
أســاس إلــى ســالب  .٪ 0٫40وفــي ســبيل التطبيــع التدريجــي
لتدابيــر السياســة النقديــة غيــر التقليديــة ،خفــض البنــك حجــم
مشــترياته الشــهرية فــي إطــار برنامــج شــراء األصــول مــن 80
مليــار إلــى  60مليــار يــورو فــي أبريــل  ،2017وفــي أكتوبــر ،2017
أعلــن البنــك املركــزي األوروبــي أنــه ســيتم تخفيــض احلجــم إلــى
 30مليــار يــورو اعتبــا ًرا مــن ينايــر ،2018 ،ويســتمر حتــى يونيــو
 2018أو بعــده ،إذا لــزم األمــر لتحقيــق هــدف الوصــول إلــى
معــدل التضخــم املســتهدف.

The European Central Bank (ECB) has kept its policy
rates unchanged since March 2016 when the main
refinancing operations and the marginal lending facility
rates were reduced by 5 basis points each to 0.00% and
0.25%, respectively, and the rate on the deposit facility
by 10 basis points to (-)0.40%. However, as a move
towards gradual normalization of its unconventional
monetary policy measures, it reduced the size of
its monthly purchases under the asset purchase
programme from €80 billion to €60 billion in April
2017. And in October 2017, the ECB announced that
the size would be further reduced to €30 billion from
January 2018 and continue with it till September 2018
or beyond, if necessary for meeting its inflation aim.

وقــرر بنــك إجنلتــرا فــي أغســطس  2017إغــاق فتــرة الســحب
لفتــرة اخلطــة املاليــة فــي نهايــة فبرايــر  2018كمــا كان متوخــى،
مــع اختــراق التضخــم للهــدف بشــكل مســتمر منــذ فبرايــر ،2017
ورفــع ســعر فائــدة (البنــك) مبقــدار  25نقطــة أســاس ليصــل
إلــى  ٪ 0٫50فــي نوفمبــر  .2017ومــع ذلــك ،فقــد اســتمر فــي
احلفــاظ علــى رصيــد ســندات الشــركات والســندات احلكوميــة
فــي اململكــة املتحــدة التــي مت شــراؤها مــن خــال إصــدار املركزي
احتياطيــات البنــوك فــي إطــار خطــة التمويــل التــي مت تقدميهــا
فــي أغســطس  2016مببلــغ  10مليــار جنيــه إســترليني و435
مليــار جنيــه إســترليني علــى التوالــي.

The Bank of England in August 2017 decided to close
the drawdown period for the Term Funding Scheme
(TFS) at end February 2018 as envisaged. As inflation
breached the target continuously since February
2017, it raised the policy rate (Bank Rate) by 25 basis
points to 0.50% in November 2017. However, it has
continued to maintain the stock of corporate bonds
and UK government bonds purchased through
issuance of central bank reserves under the term
funding scheme introduced in August 2016 at £10
billion and £435 billion, respectively.

وخــال عــام  ،2017اســتمر بنــك اليابــان فــي "التســهيل
النقــدي الكمــي والنوعــي ،مــع ســعر فائــدة ســلبي" الــذي مت
تقدميــه فــي ينايــر  .2016وقــد اســتمر ً
أيضــا مــع سياســته
التــي مت إطالقهــا فــي ســبتمبر  2016للتحكــم فــي منحنــى
العائــد إلــى حتقيــق هــدف التضخــم بنســبة  ،٪ 2وااللتــزام
بتوســيع القاعــدة النقديــة إلــى أن يتجــاوز التضخــم األساســي
 .٪ 2٫0وعلــى الرغــم مــن تطبيــع السياســة التدريجــي ،ظــل
موقــف السياســة النقديــة الشــامل والظــروف املاليــة فــي
االقتصــادات املتقدمــة مالئمــن للغايــة.

During 2017, the Bank of Japan (BoJ) has persisted
with the “Quantitative and Qualitative Monetary
”Easing (QQE) with a Negative Interest Rate
introduced in January 2016. It has also continued
with its policy launched in September 2016 to control
yield curve to achieve the inflation target of 2% and
commitment to expand the monetary base until core
inflation exceeds 2.0%. Thus, despite the gradual
policy normalization, monetary policy and financial
conditions in advanced economies have remained
highly accommodative.

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١7

Financial Stability Review 2017

21

شكل  :2-1أسعار السياسة املرجعية في االقتصاديات املتقدمة املختارة ()٪

)Chart 1-2: Benchmark Policy Rates in Select Advanced Economies (%
)Chart 1-2: Benchmark Policy Rates in Select Advanced Economies (%
الشكل  :2-1أسعار السياسة المرجعية في االقتصادات المتقدمة المختارة ()%

* نهاية النطاق األعلى في ديسمبر  2008فصاعدا
املصدر :مواقع البنوك املركزية املختصة.

* upper end of the range from December 2008 on Wards.
Source: Respection Central Bank websites.

ارتفعــت عائــدات الســندات احلكوميــة طويلــة األجــل فــي
االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية بشــكل عــام خــال النصــف الثانــي
مــن عــام  2017بعــد انخفاضهــا بعــض الشــيء خــال النصــف
األول .وارتفعــت أســعار الفائــدة فــي الواليــات املتحــدة بشــكل أبطــأ،
كمــا تباطــأت مؤشــرات شــراء األصــول مــن قبــل البنــوك املركزيــة
الرئيســية والتــي كانــت مــن العوامــل الرئيســية التــي أدت إلــى زيــادة
العائــدات .وفــي اململكــة املتحــدة ،أدى مســار السياســة املســتقبلية
املرتفعــة مــع التضخــم فــوق املســتوى املســتهدف إلــى ارتفــاع عوائــد
الســندات .ومــع ذلــك ،ظلــت عوائــد الســندات عبــر االقتصــادات
املتقدمــة منخفضــة وف ًقــا للمعاييــر التاريخيــة نظـ ًرا ألســعار الفائــدة
املتدنيــة للسياســة النقديــة ،وإيقــاف عــاوات األجــل نتيجة اســتمرار
احتفــاظ البنــوك املركزيــة باألصــول الكبيــرة (شــكل  .)3-1وفــي
البلــدان التــي واجهــت أزمــة الديــون فــي وقــت ســابق مثــل اليونــان
والبرتغــال ،انعكســت الضغــوط فــي املعــدالت الرئيســة بتحســن
الوضــع ،واســتمرت العائــدات فــي االنخفــاض أكثــر.

Long-term government bond yields in major advanced
economies rose in general during the second half of
2017 after declining somewhat during the first half.
Rate hikes in the US, slower and indications of slower
purchase of assets by major central banks were the
primary factors driving the increase in yields. In the UK,
a higher future policy path combined with an inflation
above the target led to rise in bond yields. Yet, bond
yields across advanced economies remained low by
historical standards given the still low policy rates and
suppressed term-premia due to continued large asset
holdings by central banks (Chart 1-3). In countries
which have earlier faced debt crisis such as Greece
and Portugal, reflecting compression in term-premia
as situation improves, yields continued to fall further.
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Chart 1-4: Global Equity Market Performance
الشكل  :4-1أداء أسواق األسهم العالمية
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كانــت أســواق األســهم فــي االقتصــادات املتقدمــة نشــطة
خــال عــام  ،2017مدفوعــة مبزيــج مــن التســارع فــي النمــو
االقتصــادي ،وحتســن أربــاح الشــركات ،والتوقعــات ملزيــد مــن
التحســن والتضخــم احلميــد ،وزيــادة الرغبــة فــي املخاطــرة نظـ ًرا
الســتمرار الظــروف املاليــة الســهلة (شــكل  .)4-1كمــا ســاعدت
تدابيــر اإلصــاح مثــل خفــض ضريبــة الشــركات فــي الواليــات
املتحــدة ،وارتفــاع عائــدات الســندات التــي رفعــت ايــرادات
الفوائــد للبنــوك فــي رفــع أســعار األســهم .وفــي منطقــة اليــورو
ارتفعــت أســعار أســهم البنــوك فــي أعقــاب برامــج اإلصــاح
الوطنيــة للبنــوك التــي قامــت بهــا املفوضيــة األوروبيــة.

Equity markets in advanced economies have been
buoyant during 2017, driven by a combination of
acceleration in economic growth, improved corporate
earnings and expectations for further improvement,
benign inflation and increased risk appetite given the
persistence of easy financial conditions (Chart 1-4).
Reform measures such as cutting corporate tax in the
US and rise in bond yields which raised the interest
earnings of banks have also helped in raising the
equity prices. In the Euro Area, equity prices of banks
rose following national reform programs of banks
undertaken by the European Commission.
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الشكل
االقتصــادات الناشــئة والناميــة كانــت متباينــة خــال عــام
2017 have been generally divergent, driven by varied
 2017بشــكل عــام ،مدفوعــة بعوامــل محليــة متنوعــة ،إال أن
domestic factors, several of them have either eased
العديــد منهــا إمــا أنــه تراخــى بشــكل كبيــر ،أو بقــي ســعر
substantially or kept the policy rate unchanged.
الفائــدة بــدون تغييــر .ومــع التحســن امللحــوظ فــي أساســيات
With the marked improvement in macroeconomic
االقتصــاد الكلــي بعــد ارتفــاع أســعار الســلع وحتســن أســعار
fundamentals following rise in commodity prices and
العملــة ،خفضــت البرازيــل ســعر الفائــدة مبقــدار  700نقطــة
recovery of currency, Brazil reduced the policy rate by
أســاس فــي تســع خطــوات ،فــي حــن خفضــت روســيا ســعر
700 basis points in nine steps, while Russia reduced
الفائــدة مبقــدار  250نقطــة أســاس فــي ســبع خطوات خال
the policy rate by 250 basis points in seven steps
عــام  .2017ولدعــم النمــو ،خفضــت بعض األســواق الناشــئة
during 2017. To support growth, other major EMDEs
الرئيســية األخــرى مثــل الهنــد وجنــوب إفريقيــا وإندونيســيا
such as India, South Africa and Indonesia also cut
أســعار الفائــدة خــال العــام .مــن ناحيــة أخــرى ،حافظــت
policy rates during the year. On the other hand, China,
الصــن وتايانــد وتشــيلي علــى سياســاتها بــدون تغيــر
Thailand and Chile kept their policy rates unchanged
بســبب بقــاء التضخــم منخفضــاً فــي ظــل منــو اقتصــادي
as inflation remained soft under satisfactory economic
ُمرضــي (شــكل  .)5-1وفــي خضــم الظــروف املاليــة الســهلة
growth (Chart 1-5). In the midst of easy financial
فــي ظــل السياســة النقديــة املتوافقــة علــى الصعيــد العاملــي،
conditions under globally accommodative monetary
شــهدت أســواق األســهم فــي أوروبــا والشــرق األوســط خــال
policy, equity markets in EMDEs during 2017 gained
ارتفاعــا كبيــ ًرا بعــد التحســن فــي التوقعــات
عــام 2017
ً
significantly following improvement in economic
االقتصاديــة وأربــاح الشــركات ،وتعافــي أســعار الســلع
outlook and corporate profits, recovery in commodity
األساســية وضعــف الــدوالر.
prices and a weak dollar.
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شكل  :5-1معدالت السياسة املعيارية في اقتصادات السوق الناشئة ()٪

)Chart 1-5: Benchmark Policy Rates in Select Emerging Market Economies (%
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إن أســعار الســلع العامليــة ،التــي ارتفعــت منــذ نحــو الربــع الثانــي
مــن عــام  2016نتيجــة اكتســاب النمــو االقتصــادي العاملــي قــوة
بشــكل كبيــر ،ارتفعــت خــال عــام  ،2017باســتثناء فتــرة وجيــزة
خــال الربــع الثانــي .وقــد ارتفعــت كل مــن أســعار منتجــات
الطاقــة والســلع األخــرى ،علــى الرغــم مــن أن الزيــادة فــي أســعار
منتجــات الطاقــة جتــاوزت الزيــادة فــي أســعار الســلع األخــرى
(شــكل  .)6-1وكان متوســط أســعار النفــط اخلــام الفوريــة عنــد
 61.2دوالر فــي ديســمبر  2017أعلــى بنســبة  ٪ 16.3عمــا
كانــت عليــه فــي ديســمبر  52.6( 2016دوالر) ،والتــي كانــت
بدورهــا أعلــى بنســبة  ٪ 43.9عــن املتوســط فــي ديســمبر .2015
وقــد مت متكــن هــذا االنتعــاش مــن خــال مجموعــة عوامــل منهــا
حتســن االمتثــال التفــاق خفــض اإلنتــاج املوســع مــن قبــل منظمــة
األوبــك والــدول غيــر األعضــاء فــي األوبــك ،وزيــادة الطلــب الناجت
عــن ارتفــاع النمــو العاملــي .وقــد ارتفعــت أســعار الســلع بخــاف
الطاقــة مبعــدل متواضــع قــدره  ٪ 2فــي ديســمبر  2017عنهــا فــي
مدفوعــا بأســعار املعــادن التــي ارتفعــت بنســبة
ديســمبر ،2016
ً
 ٪ 14.4اســتناداً إلــى الطلــب العاملــي القــوي ،وخاصــة مــن الصن
حيــث تعطــل اإلنتــاج بســبب املخــاوف البيئيــة ذات الصلــة .وعلــى
النقيــض مــن ذلــك ،وبســبب ظــروف العــرض املريحــة مقابــل
الطلــب ،انخفضــت األســعار الزراعيــة بنســبة  ،٪ 2.9بينمــا
انخفضــت أســعار األســمدة بنســبة  ٪ 2.1خــال الفتــرة املماثلــة.
وأدى االنتعــاش العــام فــي أســعار الســلع األساســية العامليــة إلــى
حتســن كبيــر فــي ظــروف االقتصــاد الكلــي للعديــد مــن البلــدان
املصــدرة للســلع األساســية.
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1.1.3

Global commodity prices, which rose since around the
second quarter of 2016 as global economic growth
gained strength, further increased significantly during
2017, barring a brief period during Q2. Both energy
and non-energy prices increased, though the former
far outpaced the latter (Chart 1-6). The average crude
oil spot prices at US$ 61.2 in December 2017 was
higher by 16.3% over US$ 52.6 in December 2016,
which in turn was 43.9% higher than the average in
December 2015. This price recovery was enabled by a
combination of improved compliance to the extended
production cut agreement by the OPEC and nonOPEC countries and stronger demand arising from
higher global growth. Non-energy prices increased
by a modest rate of 2.0% in December 2017 over
December 2016, driven by metals prices which rose
by 14.4% on the back of strong global demand,
particularly from China where production was also
disrupted due to environmental related concerns. By
contrast, on account of comfortable supply conditions
vis-à-vis demand, agricultural prices declined by 2.9%
while fertilizer prices declined by 2.1% during the
corresponding period. The general recovery in global
commodity prices led to significant improvement in
the macroeconomic conditions of several commodity
exporting countries.
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 2.1التطورات اإلقليمية
علــى الرغــم مــن التحســن املســتمر فــي أســعار النفــط خــال
عــام  ،2017أثــر متديــد اتفــاق خفــض اإلنتــاج مــن قبــل
منظمــة (أوبــك) والــدول غيــر األعضــاء فيهــا ،علــى إجمالــي
إنتــاج النفــط والغــاز فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .ومــع
ذلــك ،كان التأثيــر متباينــا فــي دول املجلــس .وعلــى الرغــم
مــن تضييــق الفجــوة فــي احلســاب اجلــاري والعجــز املالــي مــع
انتعــاش أســعار النفــط ،واإلصاحــات املاليــة ،فــإن االختــاالت
ال تــزال كبيــرة فــي بعضهــا .ومــع ذلــك ،بقيــت مرونــة القطــاع
املالــي فــي املنطقــة ســليمة.

 1.2.1تطورات االقتصاد الكلي

Source: World Bank - Pink Sheet.

Regional Developments

1.2

Despite the continued improvement in oil prices
during 2017, extension of production cuts agreement
by the OPEC and non-OPEC countries weighed on
the overall hydrocarbon output in the GCC countries.
However, the impact had been divergent across GCC
countries. Even though current account gap and fiscal
deficit narrowed with the recovery in oil prices and
fiscal reforms, the imbalances still remained significant
in some of them. Nevertheless, the financial sector
resilience in the region remained intact.

Macroeconomic Developments

1.2.1

تباطــأ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي فــي منطقــة دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال عــام  2017بســبب السياســة
املعتمــدة خلفــض إنتــاج النفــط لدعــم أســعار النفــط العامليــة
ومــن أصــل ســت دول خليجيــة ،تقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي
احلقيقــي فــي ثاثــة منهــا .ووفق ـاً ألخــر تقديــرات صــادرة عــن
صنــدوق النقــد الدولــي ،ســجلت قطــر ثانــي أعلــى منــو للنــاجت
احمللــي اإلجمالــي بعــد البحريــن خــال عــام  ،2017فــي حــن
تراجــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي فــي اململكــة العربيــة
الســعودية والكويــت وســلطنة عمــان (شــكل 7-1أ).

The real GDP growth in the GCC region during
2017 slowed down on account of policy induced oil
production cut to support global oil prices. Out of six
GCC countries, real GDP contracted in three of them.
According to IMF’s latest estimates, Qatar recorded
the second highest GDP growth after Bahrain during
2017, while real GDP contracted in Saudi Arabia,
Kuwait and Oman (Chart 1-7a).

وظــل التضخــم فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي حميــدا،
حيــث ســجلت معظــم الــدول األعضــاء معــدل تضخــم أقــل
مقارنــة بالســنة الســابقة ،ممــا يعكــس تأثيــر إنخفــاض التضخــم
العاملــي وإنخفــاض اإليجــارات .وارتفــع املعــدل فقــط فــي ُعمــان
واإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام  2017عــن عــام  2016بســبب
انتقــال ارتفــاع أســعار النفــط اخلــام العامليــة إلــى األســعار احمللية
للبنزيــن وأنــواع الوقــود األخــرى (شــكل 7-1ب).

Inflation in the GCC region remained benign, with
most of the member countries recording a lower
inflation rate compared to the previous year, reflecting
the impact of softer global Inflation and low rentals.
Only in Oman and UAE, inflation during 2017 rose
from 2016 on account of pass-through of global crude
oil prices to domestic prices of petrol and other fuels
(Chart 1-7b).
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كان هنــاك حتســن فــي الوضــع املالــي واحلســاب اجلــاري خــال
عــام  2017مقارنــة بالعــام الســابق (شــكل  .)٨-١اســتمر التعزيــز
املالــي مــع انخفــاض النفقــات إلــى جانــب ترشــيد الدعــم فــي
العديــد مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وحتســن الوضــع
العــام بســبب االنتعــاش فــي أســعار النفــط جنبــا إلــى جنــب مــع
اجلهــود الراميــة إلــى التنويــع االقتصــادي ودعــم منــو القطــاع
غيــر الهيدروكربونــي.
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account position during 2017 as compared with
the previous year (Chart 1-8). Fiscal consolidation
continued with reduction in expenditures along with
the rationalization of subsidies in many GCC countries.
Overall position improved due to recovery in oil prices
along with efforts to pursue economic diversification
and support non-hydrocarbon sector growth.

شكل  :٨-١املؤشرات االقتصادية الرئيسية لدول مجلس التعاون ،وأسعار النفط (النمو السنوي )٪
)Chart 1-8: GCC Key Economic Indicators & Oil Price (year-on-year growth in %

املصدر :صندوق النقد الدولي ،آفاق اإلقتصاد العاملي  ،أبريل 2018
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Source: IMF WEO April 2018 Data.
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)Chart 1-8: GCC Key Economic Indicators & Oil Price (year-on-year growth in %
الشكل  :8-1المؤشرات االقتصادية الرئيسية لدول مجلس التعاون ،وأسعار النفط (النمو السنوي)%

 2.2.1تطورات السوق املالي
كانــت أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي دون مســتوى األداء
مقارنــة مــع نظيراتهــا العامليــة فــي عــام  ،2017ويرجــع ذلــك إلــى
حــد كبيــر إلــى وجــود تأثيــر متواصــل مــن انخفــاض أســعار النفــط
اخلــام العاملــي علــى الرغــم مــن التعافــي األخيــر ،والتقشــف املالــي
والقضايــا السياســية اإلقليميــة .وضمــن منطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،ســجلت الكويــت أقــوى أداء تدعمــه بعــض صفقــات
االســتحواذ وحقــوق األقليــات إلــى جانــب اإلصاحــات التنظيميــة
التــي بــدأت خــال عــام  .2017وعلــى أســاس ســنوي ،انتهــت جميــع
األســواق ،باســتثناء الكويــت والبحريــن ،منخفضــة فــي عــام 2017
فــي حــن أن ســوق األوراق املاليــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية
انتهــت بــدون تغيــر .وبعــد اإلنخفــاض األولــي احلــاد فــي أعقــاب
احلصــار االقتصــادي فــي يونيــو ،اســتردت بورصــة قطــر عافيتهــا،
بشــكل كبيــر فــي الربــع الرابــع مــن عــام ( 2017شــكل .)9-1

Financial Market Developments

1.2.2

GCC markets underperformed compared to global
peers in 2017 largely due to a combination of lingering
effect of lower global crude prices despite the recent
recovery, fiscal austerity and regional political issues.
Within the GCC region, Kuwait recorded the strongest
performance supported by some minority buyout
and acquisition deals along with regulatory reforms
initiated during 2017. On an annual basis, all the
markets, except Kuwait and Bahrain, ended lower in
2017 while stock market in Saudi Arabia ended flat. The
QSE, after initial fall following the economic blockade
in June, recovered sizably by Q4-2017 (Chart 1-9).
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ومــع التحســن فــي اإليــرادات بعــد انتعــاش أســعار الطاقــة
العامليــة ،زادت إصــدارات الســندات فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي خــال عــام  2017بوتيــرة أبطــأ بكثيــر ممــا كانــت
عليــه فــي العــام الســابق .وقــد مت جمــع مــا مجموعــه 174.2
مليــار دوالر أمريكــي مــن الســندات والصكــوك ،بزيــادة نســبتها
حوالــي  ٪ 4مــن  167.5مليــار دوالر خــال  2016عندمــا زادت
بنســبة  .٪ 41.1وقــد تباطــأت إصــدارات الشــركات والســندات
واإلصــدارات احملليــة للبنــوك املركزيــة بشــكل حــاد خــال عــام
 .2017وفــي حــن ارتفعــت اإلصــدارات الســيادية وإصــدارات
الشــركات مجتمعــة بنســبة  ،٪ 1.78وارتفعــت اإلصــدارات
احملليــة للبنــوك املركزيــة بنســبة  ٪ 7.37مقارنــة مــع زيــادة
نســبتها  ٪ 57.2و ،٪ 21.7علــى التوالــي ،خــال عــام 2016
(جــدول .)1-1
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Source: Bloomberg.

With the improvement in revenues following recovery
of global energy prices, bond issuances by GCC
countries during 2017 increased at a much slower pace
than during the previous year. A total of US$ 174.2
billion was raised in conventional bonds and sukuks, an
increase of about 4.0% from the issuances of US$ 167.5
billion during 2016 when they increased by 41.1%. Both
corporate & sovereign issuances and local issuances by
central banks decelerated sharply during 2017. While
combined sovereign and corporate issuances increased
by 1.78%, central banks local issuances (CBLIs) increased
by 7.37% as compared with the increase of 57.2% and
21.7%, respectively, during 2016 (Table 1-1).
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27

جدول  :1-1نظرة عامة على سوق السندات اخلليجية
(مبليارات الدوالرات)
نوع السندات

اإلصدار

السندات املجمعة /الصكوك

إصدار جديد

2017

Table 1-1: GCC Bond Market Overview
)(in US$ billion

2016

2015

118.7 167.5 174.2

Issuance

Bond Type
Aggregate Bonds/ Sukuks

إجمالي البنك املركزي

69.9

65.1

53.5

Central Bank Total

عدد إصدارات البنوك املركزية اإلجمالية

237.0

254.0

215.0

No. of Central Banks’ Total Issuance

بنك مركزي  -صكوك

6.5

3.9

4.5

Central Bank -Sukuk

بنك مركزي -تقليدي

63.5

61.2

49.0

Central Bank –Conventional

102.4 104.3

65.2

Corporate & Sovereign Total

عدد االصدارات الكلية للشركات
والسيادية
اإلصدارات التقليدية للشركات والسيادية

280.0

309.0

205.0

No. of Corporate & Sovereign Total
Issuance

81.4

89.8

55.6

Corporate & Sovereign –Conventional

الصكوك السيادية وللشركات

22.9

12.6

9.6

Corporate & Sovereign –Sukuk

عملة اإلصدار  -الدوالر ()%

79.1

68.1

31.8

)Issuance Currency - Dollar (%

425.7

352.1

275.0

Total Amount Outstanding

52.2

61.0

73.4

)Corporate Issuance (%

إجمالي الشركات واملؤسسات السيادية

الرصيد القائم مجموع املبلغ القائم
في نهاية الفترة إصدارات الشركات ()%
املصدر :املواقع االلكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس التعاون

New Issuance

Outstanding
-End of Period

Source: GCC Central Bank Websites

ظــل القطــاع املالــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مرن ـاً
فــي عــام  2017مدعومـاً بسياســات ســليمة وحتســن فــي أســعار
النفــط اخلــام والتضخــم املعتــدل .وارتفــع إجمالــي موجــودات
البنــوك التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بنســبة
 ،٪ 3٫7مــع زيــادة موجــودات البنــوك فــي قطــر بنســبة ٪ 8
(شــكل ١٠-١أ).

Financial sector in GCC remained resilient in 2017,
supported by sound policies, improvement in crude
oil prices and moderate inflation. Total commercial
banks’ assets in GCC increased by 3.7%, with assets
of banks in Qatar increasing the most by 8% (Chart
1-10a).

وبالنســبة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ككل ،فقــد منــا االئتمــان
بنســبة  ٪ 1٫9مقارنــة مــع منــو بنســبة  ٪ 5٫5فــي عــام .2016
حيــث حققــت دولــة قطــر أعلــى نســبة منــو ( ،)٪ 8٫5تليهــا البحرين
( ،)٪ 7٫9و ُعمــان ( )٪ 4٫1والكويــت (( )٪ 2٫8شــكل ١٠-١ب).
وفــي نهايــة عــام  ،2017ارتفــع إجمالــي االئتمــان القائــم إلــى 1٫2
تريليــون دوالر أمريكــي مــن  1٫18تريليــون دوالر أمريكــي فــي
نهايــة العــام الســابق .وارتفــع إجمالــي الودائــع إلــى  1٫33تريليــون
دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2017بزيــادة  ٪ 3٫9مــن  1٫28تريليــون
دوالر أمريكــي فــي العــام الســابق .وبشــكل عــام ،ظــل النظــام
املصرفــي فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بوجــه عــام
يتمتــع برأســمال جيــد وســامة ماليــة.

For GCC as a whole, credit grew by 1.9% as compared
with 5.5% growth in 2016. Country-wise, Qatar had
the highest growth (8.5%), followed by Bahrain (7.9%),
Oman (4.1%) and Kuwait (2.8%) (Chart 1-10b). At the
end of 2017, total outstanding credit increased to
US$1.2 trillion from US$1.18 trillion at the end of the
previous year. Total deposits increased to US$1.33
trillion in 2017, up 3.9% from US$1.28 trillion in the
previous year. Overall, the banking system in the GCC
region remained generally well-capitalized and sound.
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)Chart 1-10 b: GCC Banking System: Credit & Deposit (in US$ Billion
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)Chart 1-10 B: GCC Banking System: Credit & Deposit (in US$ Million

شكل  10-1أ :موجودات البنوك التجارية بدول مجلس التعاون اخلليجي (باملليون دوالر)
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الشكل 10-1ا :موجودات البنوك التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي (بالمليون دوالر)

املصدر :املواقع اإللكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس التعاون اخلليجي.

Source: GCC Central Bank Websites

)Chart 1-10 b: GCC Banking System: Credit & Deposit (in US$ Billion

 3.1تطــورات االقتصــاد الكلــي احملليــة والتطــورات
النقديــة

الشكل 10-1ب :اإلئتمان والودائع بالنظام المصرفي لدول مجلس التعاون (بالمليار دوالر)
1.3 Domestic
Macroeconomic and Monetary
Developments

خــال عــام  ،2017واصلــت قطــر ،بالنظــر إلــى احتياطياتهــا
املاليــة الكافيــة مــن الفوائــض املتراكمــة فــي املاضــي ،برنامجهــا
لتنويــع االقتصــادي املتوخــى فــي الرؤيــة الوطنيــة  .2030وفــي
الوقــت نفســه ،واصلــت احلكومــة إجــراء إصالحــات ماليــة عــن
طريــق حتديــد أولويــات اإلنفــاق والتركيــز علــى حتســن الكفــاءة،
مــع احلفــاظ علــى االســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة .كمــا مت
التركيــز بشــكل متزايــد علــى زيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص
فــي عمليــة زيــادة التنويــع االقتصــادي .وقــد أدى التحســن فــي
االقتصــاد العاملــي ومــا يترتــب عليــه من انتعاش في أســعار الســلع
األساســية إلــى دعــم التدابيــر املذكــورة أعــاه لتعزيــز االقتصــاد.
وهكــذا ،صمــد االقتصــاد فــي مواجهــة التأثيــر الســلبي للحصــار
االقتصــادي منــذ يونيــو  ،2017وســرعان مــا انتعــش فــي الربــع
الثالــث مــن خــال تعديــل وإعــادة تنظيــم النشــاط االقتصــادي.

During 2017, Qatar, given its sufficient fiscal buffers from the
accumulated surpluses in the past, has continued with its
economic diversification program as envisaged in the National
Vision 2030. At the same time, fiscal reforms have been continued
by the Government by way of prioritizing expenditure and
focussing on improving efficiency while sustaining investments
in infrastructure. An increasing emphasis has also been given
towards greater private sector participation in the process of
further economic diversification. Improvement in the global
economy and the consequent recovery in commodity prices
have further supported the above measures to strengthen the
economy. Thus, the economy withstood the adverse impact of
the economic blockade since June 2017, and quickly rebounded
by the third quarter through readjustment and realignment of
economic activity.

وقــد واصــل مصــرف قطــر املركــزي متســكه بهدفــه الرئيســي
املتمثــل فــي احلفــاظ على ربط ســعر الصرف لضمان االســتقرار
النقــدي واملالــي ،وواجــه قوتــن متضادتــن خــال عــام .2017
فمــع اســتمرار التعافــي االقتصــادي العاملــي ،واالرتفــاع الكبيــر
فــي أســعار النفــط ،واســتمرار السياســات النقديــة التيســيرية
فــي االقتصــادات املتقدمــة واألســواق املاليــة العامليــة املزدهــرة،
تســبب احلصــار االقتصــادي فــي خلــق بعــض التشــوهات األوليــة
فــي االقتصــاد .وفــي اخللفيــة ،اضطــر مصــرف قطــر املركــزي
إلــى القيــام بعمليــات إدارة الســيولة بشــكل اســتباقي لضمــان
ســيولة مريحــة للنظــام املصرفــي مــع توجيــه أســعار الفائــدة
إلــى املســتوى املطلــوب لتســهيل التدفــق الكافــي لالئتمــان إلــى
القطاعــات اإلنتاجيــة .عــاوة علــى ذلــك ،ومــع تعزيــز االســتقرار
املالــي باعتبــاره أحــد أهــم أهدافــه ،اتخــذ املصــرف خطــوات
إضافيــة لتعزيــز تنفيــذ إطــار بــازل  3ومختلــف السياســات
االحترازيــة الكليــة.

Qatar Central Bank (QCB) which continued with its main
objective of maintaining the exchange rate peg to ensure
monetary and financial stability faced two divergent forces
during 2017. While sustained strengthening of the global
economic recovery, significant rise in oil prices, continued
accommodative monetary policies in advanced economies
and a buoyant global financial markets provided a boost,
the economic blockade created some initial distortions
in the economy. It was in the above backdrop that QCB
had to proactively conduct its liquidity management
operations to ensure comfortable banking system
liquidity while guiding interest rates to the desired level to
facilitate adequate flow of credit to the productive sectors.
Moreover, with promotion of financial stability as one of
its foremost objective, further steps were taken by QCB to
strengthen the implementation of the Basel III framework
and various macro-prudential policies.
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 1.3.1تطورات االقتصاد الكلي
النمو

Macroeconomic Developments

1.3.1
Growth

رغــم احلصــار االقتصــادي ،حتســن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
بقــوة فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2017مدعوم ـاً بــأداء النمــو
املذهــل فــي قطــاع التصنيــع والتجــارة والتشــييد إلــى جانــب
االنتعــاش فــي منــو قطــاع الهيدروكربــون .ومــع اســتجابة أســعار
النفــط اخلــام العامليــة بشــكل إيجابــي الســتراتيجية خفــض اإلنتــاج
مــن قبــل الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط
(أوبــك) والــدول غيــر األعضــاء فــي األوبــك ،حتســن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي االســمي لعــام  2017وســجل منــواً بنســبة  ٪ 9٫9مقابــل
انكمــاش بنســبة  ٪ 7٫4فــي عــام .2016

Despite the economic blockade, GDP growth improved
strongly in the second half of 2017, supported by
impressive growth performance in manufacturing, trade
and construction sector along with recovery in the growth of
hydrocarbon sector. With global crude oil prices responding
favourably to the ongoing strategy of production cut by the
OPEC and non-OPEC member countries, nominal GDP for
2017 improved and recorded a growth of 9.9% in 2017 in
sharp contrast to a contraction by 7.4% in 2016.

ومــع ذلــك ،انخفــض منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي إلــى حــد
مــا إلــى  ٪ 1٫6فــي عــام  2017مــن  ٪ 2٫2فــي عــام  .2016وتشــير
حركــة العــام املاضــي فــي منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي إلــى
أن قطــاع التصنيــع والتجــارة والبنــاء احمللــي كان لــه وقــع قــوي مــن
احلصــار االقتصــادي ومنــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي مــن ٪ 0٫3
فــي الربــع الثانــي  2017إلــى  ٪ 1٫8فــي الربــع الرابــع مــن عــام .2017

Real GDP growth, however, moderated somewhat to 1.6%
in 2017 from 2.2% in 2016. Intra year movement in real GDP
growth suggests that domestic manufacturing, trade and
construction sector rebounded strongly from the economic
blockade and real GDP growth increased from 0.3% in Q22017 to 1.8% in Q4-2017.

وعمومــاً ،فــإن التحســن فــي منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
للهيدروكربونــات إلــى جانــب الدعــم مــن احملــركات اجلديــدة للقطــاع
غيــر الهيدروكربونــي ،مبــا فــي ذلــك الزراعــة ،يظهــر مرونــة االقتصــاد
فــي مواجهــة احلصــار االقتصــادي ،ممــا يشــير إلــى التأثيــر اإليجابــي
للسياســة العامــة الســتراتيجية التنويــع االقتصــادي املنفــذة فــي
الســنوات األخيــرة .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن الزيــادة احلــادة فــي منــو
النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي علــى الرغــم مــن االعتــدال فــي منــو
النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي ،يعكــس حتســنا كبيــرا فــي معــدالت
التبــادل التجــاري فــي قطــر مــع االنتعــاش فــي أســعار الطاقــة العامليــة.

Overall, improvement in hydrocarbon GDP growth along
with support from new drivers of non-hydrocarbon sector,
including agriculture, show the resilience of the economy
against the economic blockade, suggesting the favorable
impact of overall policy of economic diversification strategy
implemented in the recent years. Furthermore, the sharp
increase in nominal GDP growth despite the moderation in
real GDP growth reflect significant improvement in Qatar’s
terms-of-trade with the recovery in global energy prices.

التضخم
تراجــع التضخــم فــي قطــر بشــكل كبيــر خــال عــام  ،2017علــى
الرغــم مــن الزيــادة فــي أســعار الســلع العامليــة ،وتراجــع الضعــف
العــام فــي الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية .ولعبــت
العوامــل املتعلقــة بالظــروف االقتصاديــة والسياســية احملليــة دورا
أكبــر فــي ديناميكيــات التضخــم خــال العــام .وقــد بلــغ معــدل
التضخــم ،الــذي مت قياســه بالتغيــر الســنوي فــي مؤشــر أســعار
املســتهلك فــي القاعــدة اجلديــدة (ســنة األســاس ،)100=2013
 ٪ 0٫5فــي عــام  ،2017وهــو أقــل بكثيــر مــن  ٪ 2٫7فــي عــام .2016
يُعــزى االنخفــاض فــي متوســط التضخــم خــال عــام  2017إلــى
االنكمــاش وتراجــع التضخــم فــي العديــد مــن مكوناتــه .وعلــى وجــه
اخلصــوص ،كان االنكمــاش فــي "اإلســكان وامليــاه والكهربــاء وأنــواع
الوقــود األخــرى" بنســبة  3فــي املائــة مقارنــة مــع زيــادة نســبتها  4فــي
املائــة فــي الســنة الســابقة ،مســؤوالً أساس ـاً عــن تخفيــف التضخــم
اإلجمالــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،كان هنــاك ارتفــاع كبيــر فــي أســعار
"األغذيــة واملشــروبات" و "الصحــة" و "النقــل" (جــدول .)٢-١
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Inflation
Inflation in Qatar softened substantially during 2017,
despite the increase in global commodity prices and an
overall weakening trend in the US dollar against major
currencies. Factors related to domestic economic and
political conditions have played a bigger role in the
inflation dynamics during the year. Inflation, measured by
year-on-year change in the consumer price index (CPI) at
the new base (Base Year: 2013=100), averaged 0.5% in
2017, much lower than 2.7% in 2016.
The decline in average inflation during 2017 was attributed to
deflation/disinflation in several of its components. In particular,
deflation in ‘housing, water, electricity and other fuel’ by 3.0 per
cent in contrast to an increase of 4.0 per cent in the previous
year was mainly responsible for the softening in overall inflation.
On the other hand, there was significant pick up in the prices
of ‘food and beverages’, ‘health’, and ‘transport’ (Table 1-2).
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جدول  :2-1املتوسط السنوي لتضخم الرقم القياسي ألسعار املستهلك ()%
(سنة األساس )100=2013

)Table 1-2: Annual Average CPI Inflation (%
)(Base year 2013 = 100

2017

2016

الغذاء واملشروبات

1.9

-1.9

Food and Beverages

التبغ

0.0

0.0

Tobacco

األقمشة واملالبس

-1.1

0.7

Clothing and Footwear

السكن ،املاء ،الكهرباء ،وأنواع الوقود األخرى

-3.0

4.0

Housing, Water, Electricity and Other Fuel

األثاث واألدوات املنزلية

0.4

1.6

Furniture and Household Equipment

الصحة

2.2

-0.8

Health

النقل

7.3

3.4

Transport

االتصاالت

-0.6

0.1

Communication

الترفيه والثقافة

-2.0

7.3

Recreation and Culture

التعليم

2.2

5.7

Education

املطاعم والفنادق

-1.4

-1.1

Restaurants and Hotels

السلع واخلدمات املتفرقة

0.2

2.5

Miscellaneous Goods and Services

اإلستهالك العائلي

0.5

2.7

)Household Consumption (CPI

البنود
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وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

ً
منخفضــا خــال عــام
علــى الرغــم مــن أن إجمالــي التضخــم ظــل
اجتاها هبوط ًيا
أظهر
 ،2017إال أن سلوك التضخم خالل العام
ً
ً
بشــكل عــام خــال األربــاع الثالثــة األولــى مــن العــام والحقـا فــي
الربــع الرابــع .فقــد انخفــض معــدل التضخــم مــن  ٪ 1٫2فــي
ينايــر  2017ليتحــول إلــى انكمــاش ســالب فــي أغســطس 2017
ووصــل إلــى مســتوى  ٪ -0٫5فــي ســبتمبر  .2017وكان هــذا
مدفوعــا بشــكل رئيســي بتزايــد
االجتــاه النزولــي فــي التضخــم
ً
االنكمــاش فــي مجموعــة "الســكن وامليــاه والكهربــاء وأنــواع
الوقــود األخــرى" مــن فبرايــر  2017حتــى بينمــا بــدأت بعــض
املجموعــات الفرعيــة األخــرى للتضخــم فــي اكتســاب الزخــم
عنــد نقــاط مختلفــة خــال العــام .وبحلــول أكتوبــر  ،2017بــدأ
التأثيــر املتراكــم للضغــوط التضخميــة فــي "الصحــة" منــذ أبريــل
 ،2017وعلــى "الطعــام والشــراب" منــذ يونيــو  2017بســبب خلــل
العــرض ،واســتمرار الضغــوط التضخميــة فــي "النقــل" بعــد زيــادة
أســعار الطاقــة العامليــة ،وبــدأت ارتفاعــات األســعار التــي مت
متريرهــا اآلن إلــى أســعار البتــرول احملليــة فــي موازنــة االنكماش
املســتمر فــي أســعار "اإلســكان وامليــاه والكهربــاء والوقــود اآلخر".
ونتيجــة لذلــك ،حتــول التضخــم إلــى إيجابــي منــذ أكتوبــر 2017
وارتفــع إلــى  ٪ 0٫6فــي ديســمبر ( 2017شــكل .)١١-١
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Item

Source: Annual Bulletin of Prices and Index Numbers 2017, Ministry of Development Planning & Statistics.

Even though overall inflation has remained low during
2017, the intra-year behaviour of inflation showed an
overall declining trend during the first three quarters
and a subsequent pick-up in the fourth quarter. Inflation
decreased from 1.2% in January 2017 to turn into a
deflation in August 2017 and reached a level of (-) 0.5%
in September 2017. This declining trend in inflation was
mainly driven by rising rate of deflation in ‘housing,
water, electricity and other fuel’ from February 2017
even while inflation in some subgroups began to gain
momentum at different points during the course of the
year. By October 2017, the combined impact of buildup in inflationary pressure in ‘health’ since April 2017,
‘food and beverage’ since June 2017 due to dislocation
of supply and the continued high inflationary pressure
in ‘transport’ following increase in global energy prices
which are now passed on to domestic petroleum prices
began to more than offset the continued deflation in
‘housing, water, electricity and other fuel’. Consequently,
inflation turned positive since October 2017 and rose to
0.6% in December 2017 (Chart 1-11).
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معدل تضخم الرقم القياسي لألسعار على أساس سنوي
Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2017
Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2017
(Base year 2013 = 100)
2017 في عام
2017  معدل تضخم الرقم القياسي لألسعار على أساس سنوي في عام11-1 الشكل

:11-1 شكل

)100 = 2013 (سنة األساس

(Base year 2013=100)
)100=2013 (سنة األساس

Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2017
2017  معدل تضخم الرقم القياسي لألسعار على أساس سنوي في عام11-1 الشكل
(Base year 2013=100)
)100=2013 (سنة األساس

وظلــت قطــر قــادرة علــى املنافســة مــن حيــث تصنيــف املنتــدى
Qatar has remained Chart
competitive
in terms of World
1-12: Global Competitiveness Report for Qatar – Pillars Scores [1- 7]
والبنيــة
القويــة
Economic Forum’s global competitiveness
ranking
)7-1( المحاور
درجاتhelped
-العالمية عن قطر
التنافسية
ـاتتقرير
:12املؤسسـ
-1  الــذي ســاعدتهالشكل،االقتصــادي العاملــي
137
بــن
ومــن
.العمــل
التحتيــة والكفــاءة فــي الســلع وســوق
by strong institutions, infrastructure, and efficiency in goods
2018-2017 دولــة شــملتها الدراســة االســتقصائية فــي عــام
and labour market. Of the 137 countries surveyed in 20172015-16
Global Competitiveness
،25 احتلــت قطــر املرتبــة
18, Qatar ranked 25th, dropping few places from 2016-17Index حيــث انخفضــت فــي بعــض األقســام
2016-17
 وفــي1st:
.ــازInstitutions
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 2.3.1التطورات في سوق العقارات

1.3.2 Developments in Real Estate Market

العقــارات قطــاع مهــم فــي اقتصــاد قطــر .ونتيجــة لذلــك ،فــإن
التحــركات فــي أســعارها لديهــا القدرة علــى التأثير في امليزانيات
العموميــة لــكل مــن املقترضــن مــن األفــراد واملؤسســات املاليــة،
وبالتالــي تكــون لهــا آثــاراً علــى االســتقرار املالــي .وفــي هــذا
الصــدد ،تعكــس مؤشــرات أســعار العقــارات منــط حركــة الســعر
فــي هــذا القطــاع ،فهــي تســتخدم لرصــد أي اختــال ملمــوس فــي
ســوق األصــول مــن أجــل تعزيــز االســتقرار املالــي.

Real estate is an important sector in Qatar’s economy. As
a result, movements in real estate prices has the potential
to impact the balance sheets of both individual borrowers
and financial institutions, and thus have implications on
financial stability. In this regard, as Real Estate Price Index
(REPI) reflect the pattern of price movement in this sector,
they are used for monitoring any plausible asset market
instability in order to promote financial stability.

وقــد شــهدت أســعار العقــارات بعــد حتقيــق بعــض التعافــي
اجتاهــا هبوط ًيــا بشــكل عــام ،الســيما
فــي نهايــة عــام ،2016
ً
خــال النصــف الثانــي مــن عــام  .2017وعلــى نحـ ٍـو مناســب،
علــى أســاس ســنوي ،انخفــض مؤشــر أســعار العقــارات بنســبة
 ٪ 9.9فــي ديســمبر  ،2017بينمــا كان أعلــى انخفــاض فــي
ديســمبر  2016بنســبة .٪ 4.1

REPI after making some recovery towards the end of
2016 experienced a generally declining trend, particularly
during the second half of 2017. Consequently, on yearon-year basis, REPI declined by 9.9% in December 2017,
which was on top of a decline by 4.1% in December 2016.

وأظهــر الســلوك خــال العــام أنــه بعــد أن شــهد هبوط ـاً مؤقت ـاً
فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2017بعــد احلصــار االقتصــادي،
ارتفــع مؤشــر أســعار العقــارات متاشــياً مــع التحســن العــام فــي
العديــد مــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي فــي الربــع الرابع .وبشــكل
مماثــل ،وكمــا لوحــظ فــي املاضــي ،فــإن منــو االئتمــان العقــاري
أحــدث أيض ـاً حتســناً فــي التوجهــات فــي ســوق العقــارات وأدى
إلــى ارتفــاع املعامــات العقاريــة خــال الربــع الرابــع مــن عــام
( 2017شــكل .)13-1

The intra-year behaviour showed that after witnessing a
transitory fall in Q3-2017 following economic blockade,
REPI recovered in line with an overall improvement
in many macroeconomic variables in Q4. Similarly, as
observed in the past, real estate credit growth also picked
up with an improvement in sentiments in the real estate
market and rise in real estate transactions during Q4-2017
(Chart 1-13).

Chart 1-13: Real Estate Price Index and credit growth
االئتمان
العقارات،
شكل  :13-1الرقم القياسي ألسعار
اإلئتمان
العقارات ،ونمو
ومنوالرقم
:13
الشكل -1
Chart 1- 13: Real Estate Price Index
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Chart 1-14: QSE General Index Performance
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1.3.3

Developments in Corporate Sector

The performance of the corporate sector not only reflects
the general macroeconomic conditions but is also a major
factor impacting the quality of assets with the banks.
Balance sheet data of listed non-financial corporate sector
(excluding banking, financial services and insurance)
reveal that diplomatic rift did not have any impact on
the composition and size of the sector (Chart 1-14). The
leverage in the sector continues to rule at low levels.
The profitability of this sector declined somewhat during
2017 as compared to the previous year due to general
economic slowdown. However, quarter-wise movement in
profitability indicate near stable growth in profits during all
the quarters of 2017(Chart 1-15). More recent data indicate
improvement in the growth of profitability. Thus, the nonfinancial corporate sector should be able to service the
bank loans as before.

 االﲡاهات في املوجودات حسب القطاعات:14-1 شكل

Chart 1-14:Trends in Asset-wise Sectoral Composition
of Non-Financial Sector
Chart 1- 14

 التطورات في قطاع الشركات3.3.1
ال يعكــس أداء قطــاع الشــركات فقــط ظــروف االقتصــاد الكلي
ً العامــة ولكنــه
أيضــا عامــل رئيســي يؤثــر علــى جــودة األصــول
 وتكشــف بيانــات امليزانيــة العموميــة لقطــاع.لــدى البنــوك
ــاتChart
واخلدم
الشــركات غيــر املاليــة املدرجــة (باســتثناء البنــوك
1- 14
املاليــة والتأمــن) أن احلصــار لــم يكــن لــه أي تأثيــر علــى
 واســتمرت الرافعــة.)14-1 تكويــن القطــاع وحجمــه (شــكل
 وانخفضــت.املاليــة فــي القطــاع عنــد مســتويات منخفضــة
 مقارنــة2017 ربحيــة هــذا القطــاع بعــض الشــيء خــال عــام
، ومــع ذلــك.بالعــام الســابق بســبب التباطــؤ االقتصــادي العــام
تشــير احلركــة الُربعيــة فــي الربحيــة إلــى حتقيــق منــو مســتقر
.)15-1  (شــكل2017 فــي األربــاح خــال جميــع فصــول عــام
،وتشــير البيانــات احلديثــة إلــى حتســن فــي منــو الربحيــة
ًوبالتالــي ينبغــي أن يكــون قطــاع الشــركات غيــر املاليــة قــادرا
.علــى خدمــة القــروض املصرفيــة كمــا كان مــن قبــل

 العائد على حقوق املساهمن حسب القطاع:15-1 شكل

Chart 1-15: Return on Equity by Sector (QoQ)
Chart 1- 15
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Concentration of ownership and control is a risk that has
been a concern at the global level and standards have
been evolved. These measures are to be implemented
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in 2019 (Box 1-1)
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إطار :1-1قطــاع الشــركات بــدول مجلــس التعــاون
اخلليجــي  -امللكيــة والتحكــم

Box 1-1: GCC Corporate Sector – Ownership
and Control

يزيــد تركيــز امللكيــة والســيطرة علــى قطــاع الشــركات،
املخاطــر علــى الدائنــن ،ويســتوجب إدارة مخاطــر أكثــر كثافــة.
ولقــد أكــدت األزمــة املاليــة علــى احلاجــة إلــى قيــاس ثابــت
إلنكشــافات املقترضــن الكبــار ،واألطــراف املقابلــة .ويهــدف
اإلطــار اإلشــرافي لبــازل لقيــاس ومراقبــة اإلنكشــافات
الكبيــرة ،والــذي مت نشــره فــي عــام  ،2014وســيصبح ســار ًيا
اعتبــا ًرا مــن  1ينايــر  ،2019للحــد مــن احلــد األقصــى للخســارة
التــي قــد يتكبدهــا البنــك فــي حالــة حــدوث تقصيــر مــن جانــب
املقتــرض الكبيــر أو مجموعــة مــن املقترضــن .نظــراء متصلني.
وتعــرف األطــراف املترابطــة بأنهــا مجموعــة مــن األطــراف ذات
العالقــة املرتبطــة بعالقــة حتكــم (إمــا مباشــرة أو غير مباشــرة)
أو ترابــط اقتصــادي .ويتــم تعريــف اإلنكشــافات الكبيــرة علــى
أنهــا مبلــغ جميــع اإلنكشــافات إلــى الطــرف املقابــل أو إلــى
مجموعــة مــن األطــراف املقابلــة املرتبطــة مبــا يعــادل أو أكثــر
مــن  ٪ 10مــن قاعــدة رأس املــال (رأس املــال  .)1وحــددت
جلنــة بــازل حـ ًدا بنســبة  25٪مــن قاعــدة رأســمال البنــك ألكبــر
حــاالت اإلنكشــاف ،وأوصــت بــأن تقــدم البنــوك تقاريرهــا عــن
اإلنكشــاف للمشــرفني مبــا يعــادل أو يزيــد عــن  ٪ 10مــن قاعــدة
رأس املــال ،وجميــع اإلعفــاءات املمنوحــة ،و  20أكبــر انكشــاف
بغــض النظــر عــن قيمــة هــذه اإلنكشــافات املتعلقــة بقاعــدة
رأس املــال .إن أحــد الــدروس األساســية املســتفادة مــن األزمــة
املاليــة هــو أنــه مــن املهــم بالنســبة للبنــوك قيــاس التدفقــات
وجمعهــا ومراقبتهــا بشــكل منتظــم لهــذه األطــراف املقابلــة.

Concentration of ownership and control of the corporate
sector amplify the risks to the creditors and call for
more intensive risk management. The financial crisis has
underscored the need for consistent measurement of
exposures to large borrowers and connected counterparties.
The Basel supervisory framework for measuring and
controlling large exposures, which was published in 2014
and will take effect from 1 January 2019, aims at limiting
the maximum loss that a bank can incur in the event of
a default of a large borrower or a group of connected
counterparties. Connected counterparties are defined as
a group of counterparties linked by a control relationship
(either direct or indirect) or an economic interdependence.
Large exposures are defined as the sum of all exposures to
a counterparty or to a group of connected counterparties
equal to or above 10 percent of the capital base (Tier 1
capital). The Basel committee has set a limit of 25 percent
of the bank’s capital base for the largest exposures and has
recommended that banks should report to the supervisor
exposures equal to or greater than 10 percent of the
capital base, all the exemptions granted, and the 20 largest
exposures irrespective of the value of these exposures
relative to the capital base. A key lesson from the financial
crisis is that it is important for banks to consistently measure,
aggregate and control exposures to these counterparties.

قدمــت ورقــة عمــل ،لصنــدوق النقــد الدولــي بعنوان "امللكيــة املتكاملة
والتحكــم فــي قطــاع الشــركات فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي"
ثــاث مالحظــات حــول امللكيــة فــي قطــاع الشــركات :أوالً ،هنــاك
تركيــز قــوي فــي ملكيــة الشــركات فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي .والتركيــز فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
أعلــى منــه فــي معظــم الــدول املتقدمــة والناشــئة .ثانيــاً،
مؤسســات القطــاع العــام (مثــل هيئــة التأمــن االجتماعــي فــي
البحريــن ،والهيئــة العامــة لالســتثمار ،واحلكومــة ووزارة املاليــة
فــي ســلطنة عمــان ،وهيئــة قطــر لالســتثمار ،وشــركة قطــر
القابضــة ،واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،ومنظمــة
التقاعــد العامــة ،و صنــدوق االســتثمار العــام فــي اململكــة
العربيــة الســعودية ،حكومــة دبــي ،شــركة مبادلة للتنميــة ،وإدارة
األصــول فــي الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة)
هــي فــي مركــز شــبكات ملكيــة الشــركات فــي دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي ،ولكــن الشــركات القابضــة (مثــل شــركة
ممتلــكات القابضــة فــي البحريــن ،ودولفــار للتنميــة الدوليــة
والشــركة القابضــة لالســتثمار فــي ســلطنة عمــان ،وشــركتي
الشــرق القابضــة وجيمبــال القابضــة ومجموعــة الصناعــات
الوطنيــة القابضــة فــي الكويــت ،وشــركة ماســيك القابضــة
والشــركة الســعودية للصناعــات األساســية فــي اململكــة العربيــة
الســعودية واملؤسســات املاليــة (بنــك البحريــن الوطنــي وبيــت
التمويــل الكويتــي) والعائلــة املجموعــات (شــركة عبــد القــادر

An IMF working paper titled Integrated Ownership and
Control in the GCC Corporate Sector has made three
observations on ownership in the corporate sector. First,
there is strong concentration in corporate ownership in the
GCC countries. Concentration in GCC countries is even
higher than in most advanced and emerging countries.
Second, public sector institutions (such as the Social Insurance
;Organization in Bahrain; the Kuwait Investment Authority
the government and ministry of finance in Oman; the Qatar
Investment Authority and Qatar Holdings; the General
Organization of Social Insurance, the General Retirement
;Organization, and the Public Investment Fund in Saudi Arabia
the Dubai government, Mubadala Development Company,
)and Sharjah Asset Management in the United Arab Emirates
are at the center of GCC corporate ownership networks, but
;holding companies (such as Mumtalakat Holding in Bahrain
Dholfar International Development and Investment Holding
Company in Oman; El Sharq Holdings, Gembal Holdings,
and National Industries Group Holdings in Kuwait; Masik
Holding Company and Saudi Basic Industries Corporation in
Saudi Arabia), financial institutions (National Bank of Bahrain
and Kuwait Finance House), and family groups (Abdul Qadir
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وأوالده فــي اململكــة العربيــة الســعودية) هــي أيضــا مهمــةand Sons Company in Saudi Arabia) are also important. .
ثال ًثــا ،ال تكــون املشــاركات املتقاطعــة عبــر نطــاق واســع ،بــل Third, cross-shareholdings are not widespread, rather
إن شــبكات امللكيــة لديهــا هيــاكل هرميــة لهــا خطــوط متعــددة ownership networks have hierarchical structures with
فــي القيــادة.
multiple lines of command.
ومــن حيــث التحكــم ،تاحــظ الورقــة ،أن تركيــز الديــن يتــم On control, the paper observes that debt concentration
تعظيمــه عندمــا يكــون اإلســفن بــن امللكيــة والســيطرة هــو is maximized when the wedge between ownership and
األكبــر .وهــذا هــو احلــال عندمــا يكــون أكبــر مســاهم ميلــك control is the largest. This is the case when the largest 5
فــي املائــة علــى األقــل مــن إجمالــي األســهم.
shareholder has at least 5 percent of total shares

Source: Santos, André Oliveira (2015), Integrated Ownership and Control in the GCC Corporate Sector, IMF Working paper WP/15/184, August.

املصدر :سانتوس ،أندريه أوليفيرا ( :)2015امللكية املتكاملة والتحكم في قطاع الشركات بدول مجلس التعاون اخلليجي  ،ورقة عمل صندوق النقد الدولي ,WP/15/184 .أغسطس.

Chart 1-13: Real Estate Price Index and credit growth

 4.3.1تطورات سوق األسهم

اإلئتمان
الشكل  :13-1الرقم القياسي ألسعار العقارات ،ونمو
Developments in Equity
Market

1.3.4

خــال عــام  ،2017تأثــر ســوق األســهم (الــذي كانــت حركتــه
محدودة خال الربع األول) بشــكل ســلبي بســبب احلصار خال
الربعــن الثانــي والثالــث قبــل اســتئناف االجتــاه التصاعــدي فــي
الربــع الرابــع (شــكل  .)16-1ونتيجــة لذلــك ،انخفــض املؤشــر
العــام لبورصــة قطــر بنســبة  ٪ 18.33إلــى  8523.38خــال
عــام  2017مقارنــة مــع مكاســب بنســبة  ٪ 0.07خــال عــام
 .2016وتراجعــت قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة  ٪ 3.98إلــى
 66.25مليــار ريــال ،بينمــا انخفضــت القيمــة الســوقية بنســبة
 ٪ 16.2إلــى  472.02مليــار ريــال.

During 2017, equity market, which was largely range bound
in Q1, was adversely impacted by the economic blockade
during Q2 and Q3 before resuming an upward trend in Q4
(Chart 1-16). As a result, the QSE General Market Index
at 8,523.38 lost 18.33% during 2017 as compared with
a gain of 0.07% during 2016. Relatedly, traded value of
shares declined by 3.98% to QR66.25 billion, while market
capitalization dropped by 16.2% to QR472.02 billion.

واحتــل قطــاع البنــوك واخلدمــات املاليــة املرتبــة األولــى بقيمــة
تــداوالت بنســبة  26.6( ٪ 40.2مليــار ريــال) ،يليــه قطــاع
الصناعــة بنســبة  11( ٪ 16.98مليــار ريــال) ،وقطــاع العقــارات
بنســبة  9.2( ٪ 13.9مليــار ريــال).

Banking & Financial Services Sector with 40.2% (QR 26.6
billion) continued to be the major contributor to the traded
value, followed by the Industrial Sector at 16.98% (QR 11.0
billion) and the Real Estate Sector at 13.9% (QR 9.2 billion).

Chart 1-14: QSE General Index Performance
الشكل  :14-1أداء المؤشر العام للبورصة

شكل  :16-1أداء املؤشر العام للبورصة
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Chart 1-16 : QSE General Index Performance
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Monetary Developments

 ٥.3.1التطورات النقدية

Reserve Money

النقود االحتياطية
تســارع منــو القاعــدة النقديــة أو النقــود االحتياطيــة (م )0خــال
عــام  2017إلــى حــد مــا (جــدول  .)٣-١ويعــزى هــذا النمــو
بالكامــل إلــى الزيــادة فــي إجمالــي االحتياطيــات .فقــد ازداد
االحتياطــي اإللزامــي بوتيــرة أعلــى بقليــل مــن العــام املاضــي
علــى الرغــم مــن خفــض نســبة االحتياطــي اإللزامــي ،حيــث
ارتفــع منــو إجمالــي الودائــع ،بقيــادة ودائــع القطــاع العــام .وزاد
فائــض االحتياطــي لــدى البنــوك بشــكل حــاد .ومــع ذلــك ،كان
هنــاك انخفاضـاً ملحوظـاً فــي معــدل منــو النقــد املصــدر ،بينمــا
ارتفعــت "الودائــع األخــرى" ،وودائــع ســوق النقــد القطــري ،بوتيــرة
معقولــة علــى الرغــم مــن التباطــؤ احلــاد عــن العــام الســابق.

Reserve money (M0) growth during 2017 accelerated
somewhat from the growth witnessed during 2016 (Table
1-3). This higher growth was entirely on account of increase
in total reserves. Required reserves increased at a slightly
higher pace than last year despite the reduction in required
reserve ratio as total deposit growth, led by public sector
deposit, accelerated. Excess reserves holding of banks
also increased quite sharply. However, there was marked
”reduction in the rate of growth of currency issued. “Others
viz., QMR deposits, increased at a healthy pace despite a
sharp deceleration from the high growth in the previous year.

جدول  :3-1مكونات النقود االحتياطية (باملليون ريال)
2017/2016

)Table 1-3: Components of Reserve Money (QR Million

%

Amount
القيمة

%

Amount
القيمة

As on
end-Dec 2017
بنهاية
ديسمبر2017

 )1النقد املصدر

2.2

355

8.0

1,199

16,540

 )2إجمالي االحتياطي (أ+ب)

11.6

4,267

9.2

3,083

40,945

أ) االحتياطي اإللزامي

8.9

2,931

8.3

2,543

35,954

ب) فائض االحتياطي

36.5

1,336

17.4

541

4,992

 )3أخرى1

148.7

3,161

2501.3

2,044

5,287

 )4م)3+2+1 ( =.

14.2

7,784

13.0

6,326

62,771

2016/2015

وفيمــا يتعلــق بالعوامــل املؤثــرة فــي منــو النقــود االحتياطيــة؛ فــإن
صافــي املوجــودات احملليــة قــد زادت مقابــل التراجــع فــي صافــي
املوجــودات األجنبيــة ملصــرف قطــر املركــزي (شــكل .)١٧- ١
وترجــع الزيــادة فــي صافــي املوجــودات احملليــة إلــى الزيــادة
الكبيــرة فــي صافــي املطالبــات علــى البنــوك احملليــة بعــد زيــادة
دعــم الســيولة مــن مصــرف قطــر املركــزي فــي النصــف الثانــي
مــن عــام  2017ملواجهــة تأثيــر احلصــار االقتصــادي .وكان
االنخفــاض فــي صافــي املوجــودات األجنبيــة الــذي حــدث خــال
النصــف الثانــي مــن عــام  2017بشــكل رئيســي نتيجــة التراجــع
فــي األوراق املاليــة األجنبيــة.

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١7

1.3.5

(I) Currency issued
)(II) Total reserves (a + b
a. Required reserves
b. Excess reserves
(III) Others1
])(IV) M0 = [(I)+(II)+(III

With regard to the drivers of reserve money growth, the
increase in net domestic assets (NDA) more than offset the
decline in net foreign assets (NFA) of QCB (Chart 1-17).
The increase in NDA was due to substantial increase in net
claims on local banks following increased liquidity support
from QCB in the second half of 2017 to counter the impact
of economic blockade. The decline in NFA which took
place during the second half of 2017 was primarily by way
of reduction in the holding of foreign securities.
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Chart 1-15: Drivers of Reserve Money
االحتياطيةالعوامل المؤثرة في
شكل  :17-1العوامل املؤثرة في النقودشكل :15-1

النقديChart 1-17: Drivers of Reserve
Money
االحتياطي

فــي أعقــاب الظــروف غيــر االعتياديــة للحصــار االقتصــادي،
Following the unusual circumstances of economic blockade,
Chartdeclined
1-16: Daily
Averages
in 2016
Transactionsإلــى 54
الدوليــة لــدى املصــرف
انخفــض صافــي االحتياطيــات
QCB’s net international reserves
to QR 54.0
billion of QMR
مليــار ريــال فــي نهايــة عــام  ،2017ولكنهــا تعافــت بشــكل كبيــر
at the end of 2017, but have recouped significantly since
الشكل  :16-1المتوسط اليومي لمعامالت سوق النقد القطري في عام بالمليون لاير 2016
منــذ ذلــك احلــن .وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض ،فــإن العديــد
then. Notwithstanding the decline, several of the traditional
مــن املقاييــس التقليديــة لاحتياطــي تشــير إلــى أن االحتياطيــات
measures of reserve adequacy indicate that international
الدوليــة لــدى مصــرف قطــر املركــزي تظــل كافيــة ملواجهــة
reserves remained adequate for QCB to meet contingencies
الطــوارئ مــن جميــع األنــواع (جــدول .)4-1
of all type (Table 1-4).

جدول  :4-1مؤشرات كفاية االحتياطيات

Table 1-4: Reserves Adequacy Indicators

النسبة

2017

2016

2015

االحتياطيات /م )٪( .

84.4

207.1

275.1

االحتياطيات /النقد املصدر ()٪

320.4

703.6

893.2

االحتياطيات /م)%) 2

8.8

22.9

25.7

االحتياطيات /الناجت احمللي اإلجمالي ()٪

8.8

20.5

22.3
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Ratio
)Reserves/M0 (%
)Reserves/Currency Issued (%
)Reserves/M2 (%
)Reserves/GDP (%
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كان عــرض النقــد الضيــق (م )1فــي نهايــة عــام  2017أقــل ممــا
كان عليــه فــي نهايــة عــام  .2016وكان هنــاك انكمــاش فــي كل
مــن النقــد املتــداول والودائــع حتــت الطلــب خــال عــام ،2017
علــى النقيــض مــن التوســع خــال عــام .2016

The supply of narrow money (M1) at the end of 2017 was
lower than at the end of 2016. There was contraction in
both currency in circulation and demand deposits during
2017, in contrast to an expansion during 2016.

ومــن ناحيــة أخــرى ،ارتفــع إجمالــي الســيولة احملليــة التــي ميثلهــا
عــرض النقــد الواســع (م )2بشــكل ملحــوظ خــال عــام ،2017
فــي تناقــض حــاد مــع االنكمــاش الــذي لوحــظ خــال عــام .2016

On the other hand, total domestic liquidity represented by
broad money (M2) increased significantly during 2017, in
sharp contrast to a contraction observed during 2016.

ومــع الزيــادة احلــادة فــي عــرض النقــد الواســع مقارنــة بالزيــادة
فــي النقــود االحتياطيــة ،ارتفــع مضاعــف النقــد الواســع (م/2م)0
فــي نهايــة عــام  2017إلــى  9٫6مــن  9٫1فــي نهايــة عــام .2016
وكانــت الزيــادة فــي املضاعــف بســبب االنخفــاض فــي كل مــن
نســبة إجمالــي االحتياطيــات إلــى الودائــع ونســبة النقــد املصــدر
إلــى الودائــع بشــكل أكبــر مــن الزيــادة فــي نســبة األخــرى إلــى
الودائــع مقارنــة بعــام .2016

With a much sharper increase in M2 vis-à-vis the increase
in M0, the broad money multiplier (M2/M0) at the end of
2017 rose to 9.6 from 9.1 at the end of 2016. The increase
in the multiplier was on account of decline in total reservedeposit (TR/D) ratio and currency-deposit (C/D) ratio more
than offsetting the increase in others-deposit (O/D) ratio
from that of 2016.

 ٦.3.1إدارة السيولة

1.3.6 Liquidity Management

مت تأســيس إطــار إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي
علــى ثالثــة عناصــر رئيســية تشــمل العديــد مــن أدوات
السياســة .أوالً ،هنــاك ثالثــة تســهيالت لتعديــل الســيولة،
وبالتالــي ثــاث معــدالت للسياســة ملصــرف قطــر املركــزي هــي
معــدل اإليــداع فــي املصــرف ،ومعــدل اإلقــراض مــن املصــرف،
ومعــدل إعــادة الشــراء (الريبــو) .ونظــراً لكــون الريــال القطــري
مرتبــط بالــدوالر األمريكــي ،فــإن هــذه املعــدالت تتأثــر إلــى
حــد كبيــر بتحــركات ســعر الفائــدة لــدى بنــك االحتياطــي
الفيدرالــي األمريكــي .وخــال عــام  ،2017مت تغييــر املعــدالت
الثــاث فــي أوقــات مختلفــة مــع األخــذ بعني االعتبــار الظروف
االقتصاديــة احملليــة والتطــورات العامليــة فــي االقتصــاد الكلي.
وفــي ضــوء رفــع معــدالت الفائــدة علــى الــدوالر فــي مــارس
 ،2017قــام املصــرف برفــع كل مــن فائــدة اإلقــراض وفائــدة
اإليــداع مبقــدار  25نقطــة أســاس إلــى  5%و ،1.25%علــى
التوالــي .وفــي االســتجابة الثانيــة لرفــع الفائــدة الفيدراليــة
فــي يونيــو  2017مت رفــع معــدل فائــدة اإليــداع مبقــدار 25
نقطــة أســاس إلــى  .1.5%وفــي االســتجابة الثالثــة لرفــع
الفائــدة الفيدراليــة فــي ديســمبر  ،2017رفــع املصــرف ســعر
الريبــو مبقــدار  25نقطــة أســاس إلــى .2.5%

The liquidity management framework of QCB is founded
on three key elements involving several policy instruments.
Firstly, there are three liquidity adjustment facilities and thus
three corresponding policy rates that QCB operates, viz.,
QCB Deposit Rate (QCBDR), QCB Lending Rate (QCBLR), and
QCB Repurchase Rate (QCBRR). Being a currency peg system
with the US dollar as the anchor currency, these rates largely
respond to the policy rate moves of the US Federal Reserve.
During 2017, the three rates were changed at different points
in time taking due consideration of domestic economic
conditions and global macroeconomic developments. In
response to Federal Funds rate hike in March 2017, QCBLR
and QCBDR were raised by 25 basis points to 5.0% and
1.25%, respectively. Following the second rate hike by the US
Federal Reserve, QCBDR was raised again by 25 basis points
to 1.5% in June 2017. As a response to third rate hike by
the US Federal Reserve in December 2017, the QCBRR was
raised by 25 basis points to 2.50%.

ثانيـاً :تــدار الســيولة قصيــرة األجــل مــن خالل إصدار ســندات
اخلزينــة واســتردادها .وخــال عــام  ،2017كان هنــاك ضــخ
صافــي للســيولة قصيــرة األجــل مــن خــال أذون اخلزينــة فــي
النصــف الثانــي مــن الســنة مــع جتــاوز االســترداد اإلصــدارات
اجلديدة.

Secondly, short-term liquidity is managed through net
issuance and redemption of treasury bills (T-bills). During
2017, there was net injection of short-term liquidity
through treasury bills in the second half of the year as
redemption exceeded fresh issuance.

ثالث ـاً ،تتــم إدارة الســيولة الهيكليــة مــن خــال مــزادات ســندات
اخلزينــة (مبــا فــي ذلــك الصكــوك) وفقــاً جلــدول االســترداد
خــال العــام .وخــال عــام  ،2017كان هنــاك ســحب كبيــر
للســيولة الهيكليــة الزائــدة خــال الربــع الثانــي.

Thirdly, structural liquidity is managed through auctions of
Treasury bonds (including sukuks) given the redemption
schedule during the year. During 2017, there was significant
withdrawal of excess structural liquidity during Q2.

رابعــاً ،تــدار الســيولة الهيكليــة أيضــاً مــن خــال نســبة
االحتياطــي اإللزامــي املقــررة ،والتــي مت تخفيضهــا خــال عــام

Fourthly, structural liquidity is also managed through
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 2017مبقــدار  25نقطــة أســاس إلــى  .% 4٫5وباختصــار،
اســتمر مصــرف قطــر املركــزي فــي سياســته اخلاصــة بــإدارة
اســتباقية للســيولة النظاميــة لضمــان تدفقــات ائتمانيــة كافيــة
إلــى القطاعــات اإلنتاجيــة لالقتصــاد للمســاعدة فــي حتقيــق
هــدف النمــو االقتصــادي مــع التنويــع.

تطورات السيولة

prescribed required reserve ratio, which during 2017 was
lowered by 25 basis points to 4.5%. In sum, QCB continued
with its policy of proactive management of systemic liquidity
so as to ensure adequate credit flows to productive sectors
of the economy to help achieve the goal of economic growth
with diversification.

Liquidity Developments

تأثــرت أوضــاع الســيولة احملليــة خــال عــام  ،2017كمــا حــدث
فــي املاضــي ،بثالثــة عوامــل هــي )1( :تدفقــات النقــد األجنبــي،
( )2اإلنفــاق احلكومــي )3( ،منــو الودائــع واالئتمــان .وبينمــا تؤثــر
حركــة أســعار النفــط اخلــام العامليــة علــى جميــع هــذه العوامــل؛
فقــد أثــر احلصــار االقتصــادي علــى تدفقــات النقــد األجنبــي
خــال النصــف الثانــي مــن عــام  .2017ومــع حتســن كبيــر فــي
أســعار النفــط اخلــام العامليــة ،حتســنت عائــدات التصدير بشــكل
ملحــوظ وحتــول رصيــد احلســاب اجلــاري إلــى فائــض متزايــد
خــال كل األربــاع .وعلــى الرغــم مــن مبــادرات الترشــيد املالــي
مــع التركيــز علــى حتســن الكفــاءة ،واصلــت احلكومــة اإلنفــاق
علــى البُنيــة التحتيــة لتعزيــز التنــوع االقتصــادي .ومــع ذلــك،
فــإن العجــز املالــي قــد تضــاءل عــن العــام الســابق ،مدعومــاً
بارتفــاع أســعار النفــط اخلــام .ومــع دعــم احلكومــة االســتباقي
لتحييــد األثــر الســلبي للحصــار االقتصــادي علــى الســيولة فــي
النظــام املصرفــي ،ارتفعــت ودائــع القطــاع العــام ،خاصــة الودائــع
بالعملــة األجنبيــة ،بشــكل حــاد خــال النصــف الثانــي مــن عــام
 .2017ومــع ذلــك ،فــإن منــو ائتمــان القطــاع العــام قــد خفــت
حدتــه عــن االرتفــاع املناظــر فــي عــام  2016بســبب التباطــؤ فــي
االئتمــان للحكومــة .وحتســن منــو ودائــع القطــاع اخلــاص بشــكل
ملحــوظ عــن العــام الســابق بســبب النمــو القــوي فــي الودائــع
بالعملــة األجنبيــة للشــركات واملؤسســات فــي األشــهر األخيــرة
مــن عــام  ،2017ممــا يشــير إلــى عــودة األوضــاع الطبيعيــة
بعــد االضطرابــات األوليــة الناجمــة عــن احلصــار االقتصــادي.
واســتمر االئتمــان للقطــاع اخلــاص فــي النمــو بوتيــرة مماثلــة
ملــا كان عليــه فــي العــام الســابق .وبالتالــي ،وعلــى الرغــم مــن
االنكمــاش فــي الودائــع غيــر املقيمــة؛ فقــد كان منــو إجمالــي
الودائــع خــال عــام  2017أعلــى ممــا كان عليــه خــال عــام
 .2016وتقلصــت كذلــك قيمــة االئتمــان خــارج قطــر ،فــي حــن
تراجــع النمــو فــي إجمالــي االئتمــان نســبياً عــن عــام .2016

Domestic liquidity conditions during 2017, as in the past,
were influenced by three factors, namely, (i) foreign exchange
flows, (ii) government spending, and (iii) deposit and credit
growth. While movement in global crude oil prices impacts
all these factors, the economic blockade influenced the
foreign exchange flows during the second half of 2017. With
the significant recovery in global crude oil prices, export
earnings improved markedly and the current account balance
turned into an increasing surplus during each of the quarters.
Despite the fiscal rationalization initiatives with a focus on
improving efficiency, the government has continued with its
infrastructure spending to boost economic diversification.
Yet, fiscal deficit has narrowed down from the previous year,
helped by rise in crude oil prices. With the government’s
proactive support to neutralise the adverse impact of
economic blockade on liquidity in the banking system, public
sector deposits, particularly foreign currency deposits, rose
sharply during the second half of 2017. Public sector credit
growth, however, moderated somewhat from the high growth
in 2016 on account of deceleration in credit to government.
Private sector deposit growth improved markedly from
the previous year on account of strong growth in foreign
currency deposits of companies and institutions around the
final months of 2017, indicating return of normalcy after the
initial disturbances caused by the economic blockade. Private
sector credit has continued to grow at a similar pace as in the
previous year. Thus, despite the contraction in non-resident
deposits, total deposit growth during 2017 was higher than
during 2016. Credit outside Qatar also contracted, while
growth in total credit moderated somewhat from that of 2016.

وفــي اخللفيــة ،قــام املصــرف بــإدارة ســيولة نظاميــة دائمــة مــن
خــال مــزادات أذونــات اخلزينة/الســندات ،لضمــان وجــود
ســيولة مريحــة فــي النظــام املالــي ،وتغييــر معــدالت الفائــدة
الثالثــة فــي أوقــات مختلفــة خــال عــام  .2017وقــد تأثــر تطــور
فائــض الســيولة خــال الســنة بعمليــات إدارة الســيولة فــي
املصــرف.

It was in the above backdrop that QCB pro-actively managed
durable systemic liquidity through the auctions of T-bills/bonds
so as to ensure a comfortable liquidity in the financial system
and altered the three policy rates at different points in time
during 2017. The evolution of surplus liquidity during the year
was guided by these liquidity management operations of QCB.

ارتفــع فائــض الســيولة (أي االحتياطيــات الفائضــة باإلضافــة
إلــى صافــي ودائــع ســوق النقــد القطــري) مــن  5٫8مليــار ريــال
فــي نهايــة ديســمبر  2016إلــى  10٫3مليــار ريــال فــي نهايــة
ديســمبر  .2017وارتفــع فائــض الســيولة إلــى أكثــر مــن  17مليــار

Surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net QMR
deposits) increased from QR 5.8 billion at endDecember 2016 to QR 10.3 billion at end-December
2017. Liquidity surplus increased to over QR17 billion at
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ريــال فــي نهايــة يونيــو  2017حيــث عملــت البنــوك علــى تبنــي
احتياطيــات فائضــة مــن خــال االقتــراض حتــت نافــذة الريبــو
مــن مصــرف قطــر املركــزي فــي أعقــاب احلصــار االقتصــادي.
وانخفــض فائــض االحتياطــي فــي وقــت الحــق فــي حــن زادت
الودائــع الصافيــة لســوق النقــد القطــري فــي الربــع الرابــع مــع
اســتعادة الوضــع الطبيعــي .وخــال الربــع الثانــي ،اســتوعب
املصــرف املركــزي كميــة كبيــرة مــن الســيولة الهيكليــة مــن خــال
املــزادات الصافيــة لســندات اخلزينــة ،والتــي تراجعــت بعدهــا
الســيولة الفائضــة بنهايــة الربــع الثالــث قبــل أن ترتفــع إلــى
حــد مــا بحلــول نهايــة العــام .ومــن ناحيــة أخــرى ،وعلــى املــدى
القصيــر ،بــدأ مصــرف قطــر املركــزي بضــخ الســيولة اعتبــاراً من
الربــع الثالــث مــن خــال االســترداد الصافــي لســندات اخلزينــة،
عاكســاً اجتــاه الربــع األول عندمــا كان هنــاك امتصــاص مــن
خــال اإلصــدار الصافــي (جــدول .)٥-١

end-June 2017 as banks build excess reserves through
borrowing under repo window from QCB following
the economic blockade. Excess reserves subsequently
declined while net QMR deposits increased by the
fourth quarter as normalcy was restored. During the
second quarter, QCB absorbed significant amount
of durable structural liquidity through net auctions of
T-bonds, following which surplus liquidity moderated
by the end of third quarter before rising somewhat by
the year end. On the other hand, at the shorter-end,
QCB started injecting liquidity from the third quarter
through net redemption of T-bills, reversing the trend
in the first quarter when there was absorption through
net issuance (Table 1-5).

جدول  :٥-١مؤشرات السيولة (باملليون ريال)

)Table 1-5: Liquidity Indicators (QR Million

ER

*)QMR (net

االحتياطيات الفائضة

T-Bonds #
سندات اخلزينة #

أذونات اخلزينة

T-Bills

سوق النقد
القطري (صافي)*

الرصيد القائم نهاية السنة

3115

70,000

14000

-423

2015

3656

*79,200

5620

2125

2016

4992

*88,000

5040

5286

2017

*الودائع -القروض في سوق النقد االحتياطيات الفائضة:

)Year-end (Outstanding

*QMR Deposit-QMR Lending: ER: Excess Reserves

 :#يشمل فقط مزادات السندات املقدمة منذ مارس 2013

#: It includes only the auctions of T-bonds introduced since March 2013.

* :مبا في ذلك املبالغ املستحقة من إصدارات ما قبل  ،2013بلغ إجمالي
السندات غير املسددة  112.3مليار ريال في نهاية ديسمبر  ،2017و103.5
مليار ريال في نهاية ديسمبر  ،2016و 94.3مليار ريال في نهاية ديسمبر .2015

*: Including the outstanding from pre-2013 issuances, total T-bonds out-
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standing was QR 112.3 billion at end-December 2017, QR 103.5 billion at
end-December 2016 and QR 94.3 billion at end-December 2015.
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انعكســت التطــورات الســابقة للســيولة خــال عــام  2017فــي
The above evolution of liquidity during 2017 got
منــط املتوســط اليومــي ملعامــات الودائــع بنظــام ســوق النقــد
reflected in the pattern of daily average QMR deposit
القطــري ،مــع امتصــاص الســيولة الهيكليــة مــن خــال مــزادات
transactions. Reflecting the absorption of structural
الســندات ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع ســحب ودائــع الســوق النقــدي
liquidity through T-bonds auctions, combined with
القطــري لبنــاء االحتياطيــات الفائضــة مــن قبــل البنــوك فــي
drawdown of QMR deposits to build excess reserves by
أعقــاب احلصــار االقتصــادي ،وقــد انخفــض متوســط معامــات
banks in the aftermath of the economic blockade, the
األكبــر
 Moneyواجلــزء
ودائــع الســوق بشــكل حــاد خــال الربــع الثالــث
average QMR deposit transactions
declined
Chart
1-15: sharply
Drivers of
Reserve
ملركــزالمؤثرة في االحتياطي النقدي
العوامل
شكل :15-1
فبالنســبة
مــن الربــع الرابــع (شــكل  .)18-1ومــع ذلــك،
during the third and the larger part of fourth quarter
الســيولة النظاميــة املريــح خــال النصــف األول لعــام ،2017
(Chart 1-18). However, on account of comfortable
بلــغ متوســط املعامــات اليوميــة للودائــع بنظــام الســوق النقــدي
systemic liquidity position during the first half, the
القطــري نحــو  1.7مليــار ريــال خــال عــام  ،2017أقــل بقليــل
overall daily average QMR deposit transactions of
مــن نظيــره اخلــاص بعــام  2016والبالــغ  1.9مليــار ريــال .وكان
about QR 1.7 billion during 2017 was only slightly
معــدل اإلقــراض اليومــي مــن املصــرف للبنــوك (مبــا فــي ذلــك
lower than the average of QR 1.9 billion in 2016.
قــرض املقاصــة التلقائــي) أقــل أيضــا فــي عــام  2017عمــا كان
QCB’s average daily QMR lending to banks (including
عليــه فــي عــام  ،2016وقــد مت تلبيــة متطلبــات زيــادة الســيولة
auto-clearing loan) was also lower in 2017 than in
لــدى البنــوك فــي النصــف الثانــي مــن خــال معامــات إعــادة
2016, as banks’ increased liquidity requirements in the
الشــراء التــي كانــت مبعــدل فائــدة منخفــض.
second half was mostly met through repo transactions
which are at a lower interest rate.
شكل  :1٨-1املتوسط اليومي ملعامالت سوق النقد القطري في عام
( 2017باملليون ريال)

of QMR Transactions in 2016

Chart 1-18: Daily Averages of QMR Transaction
Chart
1-16: Daily Averages
in 2017
)(QR Million

الشكل  :16-1المتوسط اليومي لمعامالت سوق النقد القطري في عام بالمليون لاير 2016

كان هنــاك صافــي امتصــاص بقيمــة  3.2مليــار ريــال مــن خــال
تســهيات ســوق النقــد القطــري خــال عــام  ،2017أي أكثــر مــن
امتصــاص بقيمــة  2.5مليــار ريــال خــال عــام  .2016وقــد مت
احتجــاز  2.9مليــار ريــال أخــرى مــن خــال متطلبــات االحتياطي
اإللزامــي خــال عــام  2017مقارنــة مــع  2.5مليــار ريــال خــال
عــام  .2016ومــع اســتحقاق أذونــات خزينــة بقيمــة  14.1مليــار
ريــال ،والتــي جتــاوزت اإلصــدار اجلديــد بقيمــة  13.6مليــار
ريــال ،ومــن ثــم ترتــب علــى ذلــك ضــخ مبلــغ  0.58مليــار ريــال
صافــي مــن خــال أذون اخلزينــة ،لكــن املبلــغ كان أقــل بكثيــر مــن
ضــخ  8.4مليــار ريــال فــي عــام  .2016ومــن ناحيــة أخــرى ،وعــن
طريــق ســندات اخلزينــة (مبــا فــي ذلــك الصكــوك) ،مت إصــدار
أوراق جديــدة بقيمــة  33.9مليــار ريــال ،جتــاوزت فــي قيمتهــا
الســندات املســتحقة الســداد بقيمــة  25.1مليــار ريــال ،ومــن
ثــم مت امتصــاص ســيولة هيكليــة دائمــة بقيمــة  8.8مليــار ريــال،
أقــل مــن  9.2مليــار ريــال قبــل عــام (جــدول .)6-1

 42تقرير اال�صتقرار املايل 2017

There was a net absorption of QR 3.2 billion through
the QMR facility during 2017, more than the
absorption of QR 2.5 billion during 2016. Another
QR 2.9 billion was impounded through incremental
reserve requirements during 2017 as compared with
QR 2.5 billion during 2016. With maturing T-bills of
QR 14.1 billion exceeding the fresh issuance of QR
13.6 billion, there was net injection of QR 0.58 billion
through the T-bills, but was far lower than the injection
of QR 8.4 billion in 2016. On the other hand, through
T-bonds (including Sukuks), with fresh issuance of QR
33.9 billion exceeding maturing the ones of QR 25.1
billion, durable structural liquidity of QR 8.8 billion
was absorbed, lower than QR 9.2 billion a year ago
(Table 1-6).
Financial Stability Review 2017

جدول  :6-1إدارة مصرف قطر املركزي للسيولة (باملليون ريال)

)Table 1-6: Liquidity Management by QCB (QR Million

صافي االمتصاص (/ )-الزيادة ( )+من خالل
Net absorption (-)/release(+) through

Required
Reserves

سندات اخلزينة
T-Bonds

أذون اخلزينة

آلية سوق النقد
القطري

-5,912

-2,543

-9,200

8,380

-2,549

2016

-14,312

-2,931

-8,800

580

-3,161

2017

املجموع
Total

اإلحتياطي اإللزامي

الفترة

اســتمر مصــرف قطــر املركــزي مبــزادات لســندات حكوميــة
مدتهــا  3ســنوات و 5ســنوات و 7ســنوات وعشــر ســنوات .خــال
عــام  2017إلدارة الســيولة الهيكليــة ،وقــد مت إجــراء املــزادات
فــي أشــهر ينايــر وأبريــل ويوليــو مبــا مجموعــه  33.9مليــار ريــال،
منهــا  18.5مليــار ريــال ســندات تقليديــة و15.4مليــار ريــال
صكــوك (جــدول  .)٧-١وقــد مت تنفيــذ جميــع املــزادات خــال
النصــف األول مــن عــام  2017مــن أجــل اســتيعاب الفائــض
الكبيــر فــي الســيولة الهيكليــة الــذي كان ســائداً .وظــل الهــدف
هــو تســهيل إطــار إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر املركــزي
واملســاعدة فــي تطويــر ســوق الديــون احملليــة كمــا هــو متصــور
فــي اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة ( ،)2011-2016الــذي اســتمر
فــي اخلطــة (.)2022-2017

جدول  :7-1سندات اخلزينة املصدرة في عام ( ٢٠١٧مليون ريال)

T-Bills

QMR

Period

To manage structural liquidity, QCB continued
with auctions of 3-year, 5-year, 7-year and 10-year
government bonds. During 2017, the auctions
were conducted in the month of January, April
and July totalling QR 33.9 billion, consisting of
QR 18.5 billion in conventional bonds and QR
15.4 in Sukuks (Table 1-7). Almost all the auctions
were carried out during the first half of 2017 in
order to absorb the large structural liquidity
surplus that had prevailed. The objective of QCB’s
liquidity management framework continued to
be facilitating and helping the development
of domestic debt market as envisaged in the
National Development Strategy (NDS), 2011-16,
which has been continued in the NDS, 2017-22.
)Table 1-7: Treasury Bonds Issued in 2017 (QR Million

10-year

7-year

5-year

3-year

 10سنوات

 7سنوات

 5سنوات

 3سنوات

تقليدية

18475

11175

4650

2450

200

Conventional

الصكوك

15425

9675

5000

400

350

Sukuks

اإلجمالي

33900

20850

9650

2850

550

Total

الفئة

Total

معدالت الفائدة
تعكــس حركــة أســعار الفائــدة خــال عــام  2017التغيــرات
فــي معــدل الفائــدة مــن قبــل املصــرف متاشــياً مــع رفــع أســعار
الفائــدة مــن جانــب االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي ،وتطــور
الســيولة فــي النظــام .وفــي النصــف الثانــي مــن عــام ،2017
تأثــر وضــع الســيولة باحلصــار االقتصــادي وأجــرى مصــرف
قطــر املركــزي عمليــات إدارة ســيولة نشــطة لضمــان أن احلركــة

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١7

Category

Interest Rates
The movement in interest rates during 2017 reflected
the policy rate changes by QCB in response to rate
hikes by the US Federal Reserve and the evolution
of liquidity in the system. In the second half of 2017,
liquidity position was also influenced by the economic
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فــي ســعر الفائــدة فــي شــرائح مختلفــة مــن الســوق املاليــة كانــت
فــي نطــاق محــدد .وفــي ســوق املــال ،ظــل معــدل الفائــدة بــن
البنــوك لليلــة واحــدة متوافق ـاً إلــى حــد كبيــر مــع ســعر اإليــداع
فــي الســوق النقــدي القطــري حتــى نهايــة مايــو ،حيــث كان هنــاك
فائــض كبيــر فــي الســيولة فــي النظــام ،والــذي مت امتصاصــه مــن
خــال مــزادات الســندات .وبعــد ارتفــاع أســعار الفائــدة مبقــدار
 25نقطــة أســاس اســتجاب ًة لرفــع أســعار الفائــدة الفيدراليــة،
إلــى جانــب تشــديد الســيولة بعــد احلصــار االقتصــادي ،ارتفــع
ســعر الفائــدة بــن البنــوك لليلــة واحــدة بعــض الشــيء مــن يونيــو.
وخــال النصــف الثانــي مــن عــام  ،2017ظــل معــدل الفائــدة بــن
البنــوك أعلــى مــن ســعر اإليــداع فــي الســوق النقــدي القطــري،
ولكــن أقــل مــن معــدل الريبــو فــي املصــرف حيــث كان مصــرف
قطــر املركــزي يفــي باحتياجــات البنــوك مــن الســيولة مــن خــال
معامــات إعــادة الشــراء (الريبــو) ،كمــا قــام بضــخ الســيولة
قصيــرة األجــل مــن خــال اســترداد صافــي ســندات اخلزينــة
(شــكل .)19-1

blockade, and QCB undertook active liquidity
management operations to ensure that the movement
in interest rate in various segments of the financial
market was in a range bound manner. In the money
market, the interbank overnight rate remained largely
aligned to the QCBDR till about the end May, as there
was large liquidity surplus in the system, which was
absorbed through T-bond auctions. Following hike
in QCBDR by 25 basis points in response to Federal
Funds Rate hike, combined with tightening of liquidity
after the economic blockade, interbank overnight
rate hardened somewhat from June. Throughout the
second half of 2017, the interbank overnight rate
remained above the QCBDR, but lower than QCB
repo rate as QCB met the liquidity needs of banks
through repo transactions and also injected short-term
liquidity through net redemption of T-bills (Chart 1-19).

Chart 1-17: Policy Rates and the Overnight Rate
Chart 1-19: Policy Rates and the
Overnight Rate
شكل  :19-1معدالت السياسة ومبعدل ليلة واحدة
الشكل  :17-1معدالت السياسة وبمعدل ليلة واحدة

مسـofـتوى
واحدة إلى
خــال عــام  ،2017انتقــل ســعر الفائــدة لليلة
During 2017, the overnight rate moved
to a Implicit
higher Yield
Chart 1-18:
Treasury
Bills
الخزانة
ألذونات
الضمني
العائد
:
18
1
الشكل
أعلــى ولكــن فــي نطــاق أضيــق بــن  ٪ 2.08 - 1.19ومتوســطه
level but in a narrower range of 1.19−2.08% and
عنــد  ،٪ 1.69مقارنــة مــع نطــاق  ٪ 1.66 - 0.74ومبعــدل
averaged at 1.69%, as compared with the range
 ٪ 1.16فــي عــام  .2016ومــع ذلــك ،فــإن التقلبــات فــي ســعر
of 0.74−1.66% and an average of 1.16% in 2016.
ليلــة واحــدة فــي عــام  2017كانــت أقــل ممــا كانــت عليــه فــي
However, volatility in overnight rate during 2017 was
عــام  .2016وباملثــل ،ارتفــع معــدل الفائــدة بــن البنــوك خــال
lower than in 2016. Similarly, interbank rate during
عــام  2017بشــكل ملحــوظ مقارنــة مــع عــام  ،2016خاصــة فــي
2017 significantly rose from that of 2016, particularly
الفتــرة األقصــر (جــدول .)8-1
at the shorter end (Table 1-8).
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Table 1-8: Inter-Bank Market Indicators
)(Average of the months

جدول  :٨-1مؤشرات سوق ما بن البنوك (متوسط األشهر)
2017

2016

1.69

1.16

1.19-2.08

0.74-1.66

19.2

21.4

1.19-3.00

0.74-2.75

املؤشر
ّ
متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة ()٪
نطاق سعر الفائدة لليلة واحدة ()٪
التقلبات في سعر الفائدة لليلة واحدة*
نطاق سعر الفائدة بن البنوك ()٪

* :معامل اإلختاف

كمــا انعكــس تطــور ظــروف الســيولة خــال العــام علــى حركــة
عوائــد أذون اخلزينــة .وكانــت عوائــد أذون اخلزينــة ضعيفــة
بشــكل عــام خــال األشــهر األولــى مــن عــام  .2017وفــي
النصــف الثانــي ومــع ارتفــاع أســعار الفائــدة الرســمية وســعر
الفائــدة مــا بــن البنــوك؛ ارتفعــت عوائــد ســندات اخلزينــة
جلميــع فتــرات االســتحقاق بشــكل كبيــر .وارتفــع العائــد
الصريــح علــى أذون اخلزينــة ملــدة  91يو ًمــا مــن  ٪ 1.67فــي
ديســمبر  2016إلــى  ٪ 2.30فــي ديســمبر  ،2017وظــل أعلــى
مــن ســعر فائــدة مــا بــن البنــوك لليلــة واحــدة فــي جميــع
األوقــات (شــكل .)20-1

Indicator
)Overnight Rate (%
)Overnight Rate Range (%
*Volatility in Overnight Rate
)Inter-bank Rate Range (%

*: Coefficient of variation

The liquidity conditions that evolved during the
year was reflected in the movement of T-bills
yields. T-bills yields generally softened during the
first half of 2017. In the second half, along with the
rise in policy rates and the inter-bank rate, T-bills
yields at all maturities rose significantly. Implicit
yield on 91-day T-bills, which increased from 1.67%
in December 2016 to 2.30% in December 2017,
remained higher than the overnight inter-bank rate
throughout (Chart 1-20).

Chart 1-18: Implicit Yield of Treasury Bills

 :18العائد الضمني
الشكل -1
اخلزينة
شكل  :20-1العائد الضمني على أذونات

واســتمر مؤشــر ســعر فائــدة مــا بــن البنــوك فــي قطــر (قيبــور)
الــذي مت اعتمــاده فــي مايــو  ،2012فــي لعــب دور إرشــادي
للبنــوك فــي حتديــد أســعار الفائــدة بينهــا .ومنــذ ذلــك احلــن
تراجــع الســعر بــن البنــوك ،باســتثناء فتــرات تقلــب الســوق.
وخــال عــام  ،2017ظــل ســعر القيبــور ،وســعر الفائــدة لليلــة
واحــدة متقاربــن بشــكل كبيــر فــي معظــم األوقــات مــع اجتــاه
تصاعــدي (شــكل .)21-1
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Billsالخزانة
ألذونات
Chart 1-20: Implicit Yield of Treasury

Qatar inter-bank offered rate (QIBOR) introduced
in May 2012 continued to play an indicative role
for banks in determining inter-bank rates. Since
then QIBOR and inter-bank rates have generally
co-moved, except in periods of market volatility.
During 2017, QIBOR and the overnight rate
remained closely aligned most of the time with an
upward trend (Chart 1-21).
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Chart 1-19: Interbank Rate and QIBOR
)(Overnight
سعر ما بن
شكل  :21-1سعر الفائدة لليلة واحدة ومؤشر

Chart 1-19: Interbank Rate and QIBOR
)(Overnight
البنوك %
الشكل  :19-1سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر ما بين

البنوك (قيبور)

وكمــا ذكرنــا ســابقاً ،فــإن عمليــة إدارة الســيولة مــن قبــل مصــرف
قطــر املركــزي تقــوم علــى أســاس اســتراتيجية ضمــان نظــام
ســعر مســتقر مــن خــال توجيــه أســعار األســواق إلــى املســتوى
املطلــوب مــن أجــل دعــم منــو اقتصــادي متنــوع .وبالتالــي ،مــع
رفــع معــدالت السياســة مــن قبــل املصــرف .كان هنــاك تصلــب
فــي أســعار الفائــدة علــى ودائــع العمــاء والتســهيات االئتمانيــة
للبنــوك .وارتفــع متوســط أســعار الفائــدة املرجحــة علــى ودائــع
العمــاء جلميــع آجــال االســتحقاق فــي نهايــة عــام  2017مــن
نهايــة عــام  .2016وتراوحــت الزيــادة بــن  69-3نقطــة أســاس،
مــع احلــد األقصــى للزيــادة فــي اآلجــال ملــدة ســنة ،وأقــل زيــادة
ألجــل أكثــر مــن ســنة (جــدول .)9-1

As mentioned above, the liquidity management
operation by QCB is based on the strategy of ensuring
a stable interest rate regime by guiding markets rates to
the desired level so as to support a diversified economic
growth. Thus, with the raising of policy rates by QCB,
there was hardening of interest rates on customer
deposits and credit facilities of banks. The weighted
average interest rates on customer deposits for all
maturities at end-2017 increased from end-2016. The
increase ranged between 3−69 basis points, with the
maximum increase in the buckets of 1-year and the least
increase for maturity of more than one year (Table 1-9).

جدول  :9-1املتوسطات املرجحة ملعدالت الفائدة على
ودائع العمالء ()٪

Table 1-9: Weighted Average Interest Rates on
)Credit Facilities (%

فترة استحقاق الودائع اآلجلة
الفترة

Time deposit maturities

أكثر من سنة
More than
1 year

سنة

 6أشهر

 3أشهر

شهر

Period

1 year

6 months

3 months

1 month

ديسمبر 2015

2.37

1.84

2.14

2.02

1.64

Dec-15

ديسمبر 2016

2.87

2.52

2.42

2.71

1.98

Dec-16

ديسمبر 2017

2.90

3.21

3.08

2.93

2.26

Dec-17

التغير خالل عام 2016

0.50

0.68

0.28

0.69

0.34

Change during 2016

التغير خالل عام 2017

0.03

0.69

0.66

0.22

0.28

Change during 2017
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ومــع الزيــادة فــي أســعار الفائــدة علــى الودائــع ،ارتفــع أيضــا
متوســط أســعار الفائــدة املرجحــة علــى التســهيالت االئتمانيــة
جلميــع االســتحقاقات فــي نطــاق  ٨١-٤٢نقطــة أســاس ،وكانــت
الزيــادة األعلــى للقــروض أقــل مــن ســنة .كمــا زادت أيضـاً أســعار
الفائــدة علــى بطاقــات االئتمــان والســيارات وذلــك فــي نطــاق
 ٤٨-٨نقطــة أســاس فــي عــام ( 2017جــدول .)٩-١

With the increase in interest rates on deposits, weighted
average interest rates on credit facilities for all maturities
also increased in the range of 42-81 basis points – the
increase being higher for shorter maturities than longer
maturities. Interest rates on credit facilities for credit
cards and cars also increased in the range of 8-48 basis
points in 2017 (Table 1-10).

جدول  :10-1املتوسط املرجح ملعدالت الفائدة على التسهيالت
االئتمانية ()%

Table 1-10: Weighted Average Interest Rates on
)Credit Facilities (%

Loan Category

فئة القرض

الفترة

Period

More Than or
Equal to 3 Years

1 Year and Above but
Less Than 3 Years

Less Than
1 year

من سنة إلى ثالث سنوات

أقل من سنة
3.70

Dec-15
Dec-16

Credit Cards

Cars

البطاقات االئتمان ّية

الس ّيارات

ثالث سنوات أو أكثر

ديسمبر 2015

9.31

4.39

4.37

6.33

ديسمبر 2016

10.47

4.71

4.49

5.86

4.08

ديسمبر 2017
التغير خالل

10.55

5.19

4.91

6.36

4.89

Dec-17

1.16

0.32

0.12

-0.47

0.38

Change During 2016

التغير خالل 2017

0.08

0.48

0.42

0.50

0.81

Change During 2017

2016

مالحظات ختامية

Concluding Remarks

اســتمرت وتيــرة النمــو العاملــي فــي عــام  2017بشــكل أقــوى،
بفضــل التعافــي القــوي فــي االســتثمار والتجــارة فــي العديــد مــن
األســواق املتقدمــة والناميــة واالقتصــادات الناشــئة .وعلــى الرغم
مــن التطبيــع املســتمر للسياســة النقديــة فــي كل مــن الواليــات
املتحــدة وبعــض االقتصــادات املتقدمــة الكبــرى األخــرى ،فــإن
الظــروف املاليــة ظلــت مســتقرة ومالئمــة للغايــة مقارنــة باملعاييــر
التاريخيــة ،وذلــك رغــم مــا شــهدته أســعار الفائــدة مــن تغيــرات.
وقــد ظلــت املخاطــرة العامليــة فــي االســتقرار املالــي احمللــي
متوازنــة فــي عــام  ،2017ففــي حــن وفــر حتســن توقعــات النمــو
العاملــي وارتفــاع أســعار النفــط اخلــام العامليــة مجــاالً الســتمرار
عمليــات اإلصــاح املالــي فــي قطــر؛ فقــد أدى االنخفــاض فــي
العجــز املالــي وزيــادة الفائــض فــي رصيــد احلســاب اجلــاري
إلــى تعزيــز القــدرة علــى تعويــض أي مواطــن ضعــف محليــة
غيــر مرئيــة واملســاعدة فــي احلفــاظ علــى االســتقرار املالــي مــن
منظــور االقتصــاد الكلــي.

Global growth continued to strengthen further in 2017,
led by strong recovery in investment and trade in
many advanced and emerging market and developing
economies. Even with the ongoing normalization
of monetary policy in the US and few other major
advanced economies, financial conditions remained
highly accommodative compared to historic standards
but stable, notwithstanding some inching up of interest
rates. Global risk to domestic financial stability had
remained in balance in 2017, while improved global
growth outlook and rise in global crude oil prices
has provided scope for accommodating the ongoing
fiscal consolidation process in Qatar. The reduction
in fiscal deficit and increasing surplus in the current
account balance has strengthened the ability to offset
any unseen domestic vulnerabilities and help maintain
financial stability from the macroeconomic perspective.

وقــد أظهــر حتســن فــي منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
للهيدروكربونــات إلــى جانــب االنتعــاش الســريع للقطــاع غيــر
الهيدروكربونــي مــن احلصــار االقتصــادي مرونــة االقتصــاد
ضــد الصدمــات .وهــذا يشــير إلــى التأثيــر اإليجابــي للسياســة
العامــة الســتراتيجية التنويــع االقتصــادي التــي مت تنفيذهــا فــي
الســنوات األخيــرة.

Improvement in hydrocarbon GDP growth along with a
quick rebounding of the non-hydrocarbon sector from
the economic blockade has shown the resilience of the
economy against shocks. This suggest the favourable
impact of overall policy of economic diversification
strategy implemented in recent years.
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املقدّمة
شــهد القطــاع املصرفــي حتديــات مختلفــة فــي عــام  2017بســبب
غمــوض املوقــف االقتصــادي العاملــي والقضايــا اجليوسياســية
اإلقليميــة .ووســط بيئــة التشــغيل الصعبــة هــذه ،واصــل القطــاع
أدائــه الصحــي وخــرج ســاملا مــن االضطــراب الــذي حــدث
خــال العــام .كمــا لوحــظ فــي الفصــل األول حتســنت ظــروف
االقتصــاد الكلــي احملليــة حتســنا كبيرافــي نهايــة عــام 2017
واضعــة القطــاع املصرفــي فــي وضــع أفضــل فــي بدايــة عــام
 .2018وأدت الزيــادة فــي أســعار النفــط والفائــض املرتفــع فــي
احلســاب اجلــاري والفائــض التجــاري إلــى توفيــر قــوة دافعــة
لتحســن الســيولة فــي الربــع األخيرمــن العــام .2017 .إلــى جانب
حتســن الســيولة ،عــززت البنــوك هيــكل متويلهــا مــع تنويــع أعلــى
ملصادراألمــوال واإلســتحقاق.

ﻋﻼوة علــى ذﻟك ،ﻻ يــزال القطــاع املصرفــي يعكــس ﻣؤﺷرات
االســتقرار الســلمية والســائلة واملربحــة ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وظلــت
ﺟودة املوجودات في اﻟﺑﻧوك غير متأثرة ﻓﻲ ﻣﻌظم األحيان ،مما
يعكــس البيئــة االحترازيــة لإلقــراض التــي تبناهــا مصــرف قطــر
املركــزي واملعمــول بهــا مــن قبــل البنــوك .كان التنفيــذ التدريجــي
ملتطلبــات رأس املــال والســيولة فــي بــازل  3ضمــن األهــداف
احملــددة خــال العــام .ومــع وجــود مجموعــة مــن متطلبــات رأس
املــال التنظيمــي مبــا فــي ذلــك هامــش األمــان حلمايــة رأس
املــال ،والبنــوك ذات األهميــة النظاميــة علــى املســتوى احمللــي،
واملراجعــة اإلشــرافية لكفايــة رأس املــال ،حتســنت املخزونــات
الرأســمالية الكليــة خــال العــام وظلــت داعمــة للطلــب علــى
االئتمــان مــن القطاعــن العــام واخلــاص.
علــى الرغــم مــن أن املوجــودات العامــة كانــت معتدلــة خــال
العــام ،إال أن القطــاع املصرفــي ظــل مرنــاً .مبــا يعكــس خطــة
الرؤيــة الوطنيــة  2030واخلطــط اإلســتراتيجية للقطــاع املالــي
فــي املصــرف فيمــا يتعلــق بتعزيــز القطــاع اخلــاص احمللــي،
وقــد احتفــظ االئتمــان املصرفــي للقطــاع اخلــاص مبســتويات
النمواملســجلة فــي العــام املاضــي .وبقيــت الربحيــة مريحــة إلــى
حــد كبيــر ،علــى الرغــم مــن بعــض االعتــدال خــال العــام.
ويقــوم مصــرف قطــر املركــزي بتطبيــق مختلــف املتطلبــات
التحوطيــة للحفــاظ علــى االســتقرار املالــي .ويجــري تنفيــذ
تطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة  9بدعــم مــن
دراســات التأثيــر وعمليــات التقييــم.
فــي هــذا الفصــل ،نناقــش التطــورات فــي القطــاع املصرفــي
التجــاري بالتفصيــل وتقــدمي تقييــم ملخاطــر عملياتــه فــي
االقتصــاد احمللــي .ويشــمل التحليــل جميــع املصــارف التجاريــة
الســبعة عشــر التــي تتكــون مــن ســتة بنــوك تقليديــة وأربعــة بنــوك
إســامية وســبعة فــروع لبنــوك أجنبيــة.
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Introduction

Banking sector experienced various challenges in
2017 owing to global economic uncertainties and
regional geopolitical issues. Amid this challenging
operating environment, the sector continued its
healthy performance and came out unscathed from
the turbulence that arose during the course of the
year. As noted in Chapter 1, domestic macroeconomic
conditions substantially improved towards the end of
2017 positioning the banking sector at a better footing
in 2018. Firming up of oil prices and corresponding
higher current account and trade surplus provided
impetus for improved liquidity in the last quarter of
2017. Along with improvements in liquidity, banks
have strengthened their funding structure with higher
diversification of sources of funds and maturity.
Moreover, banking sector continue to portray sound,
liquid and profitable stability indicators in 2017. Asset
quality of the banks remained mostly unaffected,
reflecting the prudent lending culture promoted by
Qatar Central Bank (QCB) and adopted by the banks.
Gradual implementation of Basel III capital and liquidity
requirements were within the set targets during the
year. With an array of regulatory capital requirements
including capital conservation buffer, D-SIB and ICAAP,
the overall capital buffers improved during the year
and remained supportive to the demand for credit
both from public and private sector.
Even though overall assets moderated during the
year, banking sector remained resilient. Reflecting
the National Vision 2030 and QCB’s financial sector
Strategic Plans as regards to promoting domestic
private sector, bank credit to private sector retained
the growth levels recorded in the last year. Profitability,
largely stayed comfortable, notwithstanding some
moderation during the year.
QCB has been rigorously implementing various
prudential requirements for maintenance of financial
stability. Implementation of IFRS 9 is ongoing supported
by impact studies and evaluation processes.
In this chapter, we discuss the developments in the
commercial banking sector in detail and provide an
assessment of risk of their operations in the domestic
economy. The analysis includes all the 17 commercial
banks comprising of six conventional banks, four
Islamic banks and seven foreign bank branches.
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 1.2التطورات في القطاع املصرفي

2.1 Developments in Banking Sector

فــي خضــم القضايــا اجليوسياســية اإلقليميــة ،ســجلت موجــودات
Amidst the regional geopolitical issues, banking sector
فــي خضــم القضايــا اجليوسياســية اإلقليميــة ،ســجلت موجــودات
assets (average) recorded a growth of 12.1%, higher than
القطــاع املصرفــي (فــي املتوســط) منــواً بنســبة  ،٪12.1وهــو أعلــى
the growth registered in 2016. Growth in average assets
مــن النمــو املســجل فــي عــام  .2016وقــد كان النمــو فــي متوســط
was mainly supported by credit which posted an average
املوجــودات مدعومـاً بشــكل رئيســي مــن خــال االئتمــان الــذي حقــق
growth of 11.7%. Public sector credit demand which
متوســط منــو بنســبة  .٪11.7وقــد أعطــى الطلــب علــى االئتمــان مــن
averaged around 21.7% provided the impetus for the
قبــل القطــاع العــام والــذي بلــغ متوســطه حوالــي  ٪21.7قــو ًة دافعـ ًة
double digit growth in credit, while the average credit
للنمــو املــزدوج فــي االئتمــان ،فــي حــن بلــغ متوســط الطلــب علــى
demand from private sector stood at 6.8%. At the same
االئتمــان مــن القطــاع اخلــاص  .٪6.8فــي الوقــت نفســه ،جتــاوز
time, deposit surpassed the credit growth. Growth in
منــو الودائــع منــو االئتمــان .وبلــغ متوســط معــدل منــو الودائــع حوالــي
deposit averaged around 15.5%, almost double than the
 ،٪15.5أي ضعــف النمــو املســجل فــي عــام  .2016وقــد أدى النمــو
growth recorded in 2016. Higher deposit growth lowered
املرتفــع فــي الودائــع إلــى خفــض نســبة القــروض إلــى الودائــع إلــى
the loan to deposit ratio to a greater extent. As in the
ٍ
حــد كبيــر .وكمــا هــو احلــال فــي االئتمــان؛ ســاهم القطــاع العــام
case of credit, deposit growth was mainly contributed
فــي منــو الودائــع بشــكل أساســي حيــث حقــق منــوا ًبنحــو ٪29.9
by the public sector, which grew by around 29.9% on
فــي املتوســط خــال العــام .وتظهــر البيانــات الشــهرية ،باســتثناء
an average during the year. Monthly data shows, except
ديســمبر  ،2017أن النمــو فــي املوجــودات علــى مــدار العــام ســجل
for December 2017, the year on year growth in assets
رقم ـاً مزدوج ـاً علــى (شــكل  .)1-2ويعكــس االنخفــاض فــي النمــو
recorded double digit throughout the year (Chart 2-1).
فــي الشــهر األخيــر مــن الســنة بشــكل رئيســي التعديــات الهيكليــة
The decline in growth in last month of the year mainly
فــي امليزانيــة العموميــة.
reflects structural adjustments in the balance sheet.
)Chart 2-1: Balance sheet developments (YoY Growth
الشكل  :1-2تطورات الميزانية العمومية (النمو السنوي)

شكل  :1-2تطورات امليزانية العمومية
(النمو السنوي)

Chart 2-1: Balance Sheet Developments
)(YoY Growth

إلــى جانــب النمــو الصحــي فــي املوجــودات ،اســتمرت عمليــة
Along with the healthy growth in assets, banking
الوســاطة فــي القطــاع املصرفــي فــي مســار النمــو .حيــث
sector’s intermediation process continued to be in the
منــا عــدد حســابات الودائــع بحوالــي  ،٪7.8بينمــا منــا عــدد
growth trajectory. The number
of deposit
account grew
Chart
2-2: Banking
Sector’s Depth and Intermediation
ً
احلســابات االئتمانيــة بنســبة  ٪0.67فــي عــام  .2017وإدراكا
by around 7.8% while the number of credit accounts
مصرف
ألهميــة الشــمول املالــي فــي تعزيــز النمو املسـ
المصرفي
القطاع
ووساطة
أخذ عمق
ـتدام:2-2،
الشكل
grew by 0.67% in 2017. Recognizing the importance of
قطــر املركــزي الكثيــر مــن املبــادرات فــي مجــال الشــمول املالــي
financial inclusion in promoting sustainable growth QCB
(إطــار .)1-2
has been taking lot of initiatives in the area of Financial
Inclusion (Box 2-1).
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Box 2-1: Financial Inclusion Initiatives in
Qatar

 مبادرات الشمول املالي في قطر:1-2 إطار

Studies indicates (Han, Rui, and Martin Melecky.
20131) that Financial Inclusion initiatives create
employment opportunities, reduce inequality and
safeguarding financial stability. Lots of initiatives
are taken by QCB and Government in the area of
financial inclusion and literacy.

)1 2013. ومارتــن ميليكــي، روي،تشــير الدراســات (هــان
 وتقلــل،إلــى أن مبــادرات الشــمول املالــي تخلــق فــرص عمــل
 ويتــم اتخــاذ.مــن عــدم املســاواة وحتمــي االســتقرار املالــي
الكثيــر مــن املبــادرات مــن قبــل املصــرف واحلكومــة فــي مجــال
.الشــمول املالــي ومحــو األميــة

A national level strategy- Qatar National Financial
Inclusion and Financial Literacy Strategy is in the
fourth phase of development. The strategy envisage
to create regulatory space for innovation to include
unserved segments of the population, encourage to
develop appropriate financial products and services
to underserved, leveraging new information and
communication technology to allow serving marginal
segments among others. Innovations in technology
like mobile payments, mobile banking and borrower
identification using biometric data enabled easier
and less expensive use of financial services, while
increasing financial security. Demographic financial
inclusion as measured through the number of bank
branches per 100,000 persons increased by nearly
60% during 2009-2017, while geographic financial
inclusion, i.e., the number of bank branches per
1000 square kilometers, increased by roughly 10%
during the same period.

اســتراتيجية- هنــاك اســتراتيجية علــى املســتوى الوطنــي
قطــر الوطنيــة للشــمول املالــي ومحــو األميــة املاليــة فــي
 وتتوخــى االســتراتيجية إيجــاد.املرحلــة الرابعــة مــن التطويــر
حيــز تنظيمــي لابتــكار لتشــمل القطاعــات احملرومــة مــن
 وتشــجيع تطويــر املنتجــات واخلدمــات املاليــة،اخلدمــات
 واالســتفادة مــن تكنولوجيــا،املناســبة علــى اخلدمــات املقدمــة
املعلومــات واالتصــاالت اجلديــدة للســماح بتغطيــة القطاعــات
 إن االبتكارات في مجال التكنولوجيا مثل.الهامشــية وغيرها
الدفــع بواســطة الهاتــف احملمــول واخلدمــات املصرفيــة عبــر
 وحتديــد املقترضــن باســتخدام البيانــات،الهاتــف احملمــول
البيومتريــة مكنــت مــن االســتخدام األســهل واألقــل تكلفــة
 وارتفــع الشــمول. مــع زيــادة األمــن املالــي،للخدمــات املاليــة
املالــي الدميوغرافــي كمــا مت قياســه مــن خــال عــدد الفــروع
 خــال الفتــرة٪60 املصرفيــة لــكل مائــة ألــف شــخص بنســبة
، فــي حــن زاد الشــمول املالــي اجلغرافــي،2017-2009 مــن
 بنســبة، كيلومتــر مربــع1000 أي عــدد الفــروع املصرفيــة لــكل
. تقريب ـاً خــال الفتــرة نفســها٪10

In addition, to provide focused developments in the
area of financial inclusion and financial literacy QCB
has included “Promoting financial inclusion and
financial literacy” as one among the five core goals in
its Second Financial Sector Strategic Plan (SSP) 201722. To fulfill the strategic goals, key action areas have
defined including facilitating digital transactions to
ensure faster safer and efficient provision of financial
services as well as benchmarking pricing mechanism
within the financial sector among others.

 مــن أجــل توفيــر تطــورات مركــزة فــي،باإلضافــة إلــى ذلــك
 جعــل املصــرف،مجــال الشــمول املالــي ومحــو األميــة املاليــة
"تعزيــز الشــمول املالــي ومحــو األميــة املاليــة" أحــد األهــداف
األساســية اخلمســة فــي خطتــه االســتراتيجية الثانيــة للقطــاع
، ولتحقيــق األهــداف االســتراتيجية.)2022-2017( املالــي
مت حتديــد مجــاالت العمــل الرئيســية مبــا فــي ذلــك تســهيل
املعامــات الرقميــة لضمــان ســرعة أكبــر في توفيــر اخلدمات
 باإلضافــة إلــى حتديــد آليــة،املاليــة بشــكل أكثــر أما ًنــا وكفــاءة
.تســعير مرجعيــة داخــل القطــاع املالــي وغيــر ذلــك

1
“Financial Inclusion for Financial Stability: Access to Bank Deposits and the
Growth of Deposits in the Glob al Financial Crisis.” Washington, D.C.: World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/ handle/10986/16010.
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)Chart 2-1: Balance sheet developments (YoY Growth
الشكل  :1-2تطورات الميزانية العمومية (النمو السنوي)

ظــل عمــق القطــاع املصرفــي والوســاطة التــي يتــم قياســها مــن
خــال عــدد فــروع البنــوك إلــى الســكان واملنطقــة ثابت ـاً تقريب ـاً
فــي عــام  2017مقارنـ ًة بعــام ( 2016جــدول  .)1-2كمــا أظهــرت
إجــراءات الوســاطة األخــرى حتســينات فــي الســنة احلاليــة
(شــكل .)2-2

Banking sector’s depth and intermediation
measured through the number of bank branches
to population and area remained almost constant
in 2017 over 2016 (Table 2-1). Other measures of
intermediation also showed improvements in the
current year (Chart 2-2).

جدول  :1-2مقاييس عمق ووساطة
القطاع املصرفي

Table 2-1: Measures of Banking Sector’s
Depth and Intermediation

2015

2016

2017

0.14

0.09

0.09

29

20

20

الصراف اآللي لكل ألﻒ نسمة

0.59

0.51

0.51

الصراف اآللي لكل ألﻒ كيلومتر مربع

121

117

117

الفروع لكل ألﻒ نسمة
الفروع لكل ألﻒ كم مربع

Branches
/’000
Population
/’000

Branches
Sq.Km

/’000

ATM
Population

/’000

ATM
Sq.Km

Chart 2-2: Banking Sector’s Depth and Intermediation

شكل  :2-2عمق ووساطة القطاع املصرفي

Chart 2-2: Banking Sector's Depth and Intermediation

وبتحليــل النمــو فــي متوســط املوجــودات عبــر عــروض مجموعــة
البنــوك ،ال تــزال البنــوك احملليــة التقليديــة هــي املهيمنــة علــى
ارتفــاع معــدل النمــو مقارنــة بالعــام املاضــي ،فــي حــن أن منــو
موجــودات مجموعــة املصــارف اإلســامية قــد انخفــض خــال
عــام ( 2017شــكل  .)3-2وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،لــم تســتطع
البنــوك األجنبيــة احملافظــة علــى النمــو اإليجابــي املســجل خــال
العــام املاضــي .وانخفــض متوســط موجــودات البنــوك األجنبيــة
بشــكل كبيــر خــال العــام.

Analyzing the growth in average assets across
bank group shows, domestic conventional banks
continue to dominate with higher growth over last
year, while Islamic bank group’s growth in assets
declined during 2017 (Chart 2-3). Foreign banks on
the contrary could not sustain the growth recorded
last year. The average assets of the foreign banks
reduced considerably during the year.

الشكل  :2-2عمق ووساطة القطاع المصرفي
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شكل  :4-2التوزيع التكراري ملتوسط منو املوجودات

شكل  :3-2منو متوسط املوجودات ملجموعة البنوك ()٪

Chart 2-4:
Frequency Distribution of Average Asset growth
Chart 2-4: Frequency Distribution of Average Asset Growth

Chart 2-3: Bank Group wise Growth in Average Assets %

الشكل  :4-2التوزيع التكراري لمتوسط نمو الموجودات

الشكل  :3-2تصنيف نمو الموجودات حسب مجموعات البنوك %

)Chart 2-3: Bank Group wise Growth in Average Assets (%

وقــد ارتفــع التركــز فــي منــو املوجــودات ،حيــث ســجلت البنــوك
الثالثــة الرئيســية نســبة النمــو األعلــى فــي عــام  2017مقارنــة
بعــام  .2016ويشــير التوزيــع التكــراري لنمــو املوجــودات إلــى أن
االجتــاه نحــو منــو أقــل قــد انخفــض ممــا يشــير إلــى زيــادة عــدد
البنــوك التــي ســجلت منـ ًوا أكبــر برقمــن فــي متوســط املوجــودات
(شــكل.)4-2

Concentration of assets increased, where major three
banks registered a higher growth in 2017 as compared
لمتوسط نمو الموجودات
التوزيع التكراري
:4-2assets
 growthالشكل
to 2016. Frequency
distribution
of the
indicate skewness towards lower growth declined
indicating more number of banks recorded double
digit growth in average assets (Chart 2-4).

إن متوســط النمــو فــي االئتمــان والودائــع زاد علــى غــرار مــا
حــدث للموجــودات وســجلت .وقــد ســجلت مجموعــة البنــوك
التقليديــة منــوا أعلــى بالرغــم مــن أنهــا تباطــأت بشــكل طفيــف
فــي حالــة االئتمــان .وتباطــأ النمــو االئتمانــي بشــكل كبيــر
بالنســبة للمجموعــة املصرفيــة اإلســامية ،بينمــا انخفــض
االئتمــان والودائــع لــدى مجموعــة البنــوك األجنبيــة مبعــدل أعلــى
(جــدول .)2-2

Average growth in credit and deposit increased
on similar lines as that of assets. Conventional
bank group, recorded higher growth even though
it decelerated marginally in case of credit. Credit
growth decelerated substantially for Islamic bank
group while foreign bank group’s credit and deposit
both declined by a higher rate (Table 2-2).

جدول  :2-2النمو املتوسط لالئتمان والودائع في مجموعات
البنوك

Table 2-2: Bank Group Wise Growth (Average) in
Credit and Deposit

Chart 2-4: Frequency Distribution of Average Asset growth

االئتمان Credit

الودائع Deposit

Year
السنة

Foreign

Conventional
التقليدية

Islamic
اإلسالمية

Foreign
األجنبية

Conventional
التقليدية

Islamic
اإلسالمية

2.8

5.1

12.2

8.2

10.1

24.5

2015

3.2

8.4

7.5

4.0

14.7

14.7

2016

-7.7

20.3

7.6

-7.1

14.0

7.6

2017

األجنبية

 2.2امليزانية املجمعة للبنوك  -التطورات الهيكلية
1.2.2هيكل املوجودات/املطلوبات
خضــع هيــكل املوجــودات واملطلوبــات للقطــاع املصرفــي لبعــض
التغييــرات الهيكليــة ،وإن لــم تكــن كبيــرة حتــى نهايــة العــام.
وأظهــرت بيانــات نهايــة العــام علــى البنــوك أن املوجــودات
حتولــت أكثــر نحــو املوجــودات احملليــة علــى حســاب

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١7

 Balance Sheet of Banking SectorStructural Developments
Asset- Liability Structure

2.2
2.2.1

Assets and liability structure of the banking sector
underwent some structural change though not so
substantial towards the end of the year. The year-end
data showed, on asset side banks have shifted more
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املوجــودات األجنبيــة .ونتيجــة لذلــك ،ارتفعــت حصــة ســندات
اخلزينــة والســندات احلكوميــة التــي تســاهم بشــكل أساســي
فــي املوجــودات احملليــة ،فــي حــن انخفضــت املوجــودات لــدى
املؤسســات املاليــة األجنبيــة (شــكل  .)5-2وارتفعــت حصــة
موجــودات القــروض بشــكل طفيــف فــي حــن ارتفــع النقــد فــي
الصنــدوق والودائــع لــدى املصــرف بنســبة .٪0.5

towards domestic assets at the cost of foreign assets.
Consequently, the share of T-bills and G-bonds mainly
contributed by domestic assets increased while assets with
foreign financial Intuitions (FFI) declined (Chart 2-5). Share
of loan assets increased marginally while ‘cash in hand and
2-5: Assets
Structureend December
deposit Chart
’with QCB
increased
by 0.5 percent
points
الشكل  :5-2هيكل الموجودات بنهاية ديسمبر

ديسمبر
املطلوبات بنهاية
 :6-2هيكل
Chart 2-6:
Liability
Structureشكلend
December

املوجودات بنهاية
 endهيكل
شكل :5-2
ديسمبرChart
2-5: Assets
StructureDecember

الشكل  :6-2هيكل المطلوبات بنهاية ديسمبر

الشكل  :5-2هيكل الموجودات بنهاية ديسمبر

Chart 2-6: Liability Structure - End December

ومــن ناحيــة املطلوبــات ،لوحــظ نفــس االجتــاه ،حيــث خفضــت
البنــوك مــن اعتمادهــا علــى املؤسســات املاليــة األجنبيــة
باإلضافــة إلــى مطلوباتهــا للفــروع واملراكــز الرئيســية (شــكل
 .)6-2كمــا انخفضــت فــي عــام  2017حصــة "أوراق الديــن"
التــي تأتــي فــي معظمهــا مــن مصــادر خارجيــة .وانخفضــت
حصــة جميــع مصــادر املطلوبــات املذكــورة أعــاه مجتمعــة
بنحــو  4.3فــي املائــة .فــي الوقــت نفســه ،ارتفعــت مطلوبــات
الودائــع بشــكل ملحــوظ بنســبة  2.8فــي املئــة .وتشــير األدلــة
إلــى أن البنــوك جلــأت إلــى هــذه التغييــرات الهيكليــة كجــزء
مــن تدابيــر تخفيــف املخاطــر لديهــا الحتــواء أي زيــادة فــي
حساســية املصــادر اخلارجيــة للتغيــرات بســبب القضايــا
اجليوسياســية اإلقليميــة.

 2.2.2التوزيع القطاعي لالئتمان
فــي نهايــة ديســمبر  ،2017انخفــض منــو االئتمــان إلــى  ٪ 8.5مــن
 ٪ 12.1فــي ديســمبر  .2016ويعــزى انخفــاض منــو االئتمــان أساسـاً
إلــى انخفــاض االئتمــان عبــر احلــدود املقــدم لغيــر املقيمــن ()٪ 5.1
وكذلــك انخفــاض منــو االئتمــان للقطــاع العــام .وميكــن وصــف املقــدم
للقطــاع العــام بأنــه ذو التأثيــر األساســي األعلــى حيــث انخفــض منــو
ائتمــان القطــاع العــام مــن  ٪ 23.3فــي عــام  2016إلــى ٪ 16.2
فــي عــام ( 2017شــكل  .)2-7ورمبــا أدت القضايــا اجليوسياســية
اإلقليميــة إلــى قيــام البنــوك بتخفيــض تعرضهــا للبلــدان املشــاركة
فــي احلصــار .علــى الرغــم مــن النمــو فــي االئتمــان للقطــاع العــام
فــي عــام  ،2017إال أن حصتــه فــي إجمالــي االئتمــان ارتفعــت بنســبة
 2.5نقطــة مئويــة (شــكل  .)8-2وانخفضــت حصــة ائتمــان القطــاع
اخلــاص مبقــدار نقطــة مئويــة واحــدة ،بينمــا انخفضــت نســبة
االئتمــان عبــر احلــدود بنحــو  1.5نقطــة مئويــة.
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Chart 2-5: Assets Structure - End December

On liability side also same trend observed, where as banks
Chart 2-6: Liability Structure- end December
reduced their dependency on foreign financial institutions
as well as their
liability
HO/branches
ديسمبر
المطلوباتtoبنهاية
 :6-(Chartهيكل
2-6). Shareالشكل 2
of ‘debt
’securities
which are
mostly sourced
from external
Chart
2-6: Liability
Structureend December
sources also declined in 2017. Share of all the above
الشكل  :6-2هيكل المطلوبات بنهاية ديسمبر
sources of liability taken together declined by around
4.3 percent points. At the same time, deposit liability
increased considerably well by around 2.8 percent points.
Balance of evidence suggest that, banks resorted to these
structural changes as part of their risk mitigation measures
to contain any increase in vulnerability from external
sources due to the regional geopolitical issues.

2.2.2 Sectoral Distribution of Credit
As at end December 2017, credit growth declined to 8.5% from
12.1% in December 2016. Lower credit growth was attributed
mainly to the decline in cross-border credit provided to nonresident (5.1%) as well as lower credit growth to the public sector.
Lower public sector credit growth can be attributed to higher
base effect. Public sector credit growth declined from 23.3%
in 2016 to 16.2% in 2017(Chart 2-7). The regional geopolitical
issues might have resulted in, banks reducing their exposure to
those countries involved in the embargo. Even though growth in
credit to public sector moderated in 2017, its share to the total
credit increased by 2.5 percentage points (Chart 2-8). The share
of private sector credit decline by 1 percentage points while that
of cross-border credit declined by around 1.5 percentage points.
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Chart 2-8: Credit Structure- end December
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Chart 2-7: Credit Growth- end December

Chart 2-8: Credit Structure - End December

Chart 2-7: Credit Growth - End December

بقــي توزيــع االئتمــان بالعمــات األجنبيــة والعملــة احملليــة عند نفس
املســتوى بنهايــة ديســمبر  2017مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام
املاضــي .ومــع ذلــك ،ســجل إجمالــي االئتمــان بالعمــات األجنبيــة
منــواً بنســبة  ،٪5.7فــي حــن بلــغ معــدل النمــو فــي ائتمــان العملــة
احملليــة  ٪9.8فــي نهايــة ديســمبر  .2017واســتمر االرتفــاع فــي
Chart 2-9: Sector wise Trend in FC Credit
القطــاع العــام الــذي
الطلــب علــى االئتمــان بالعمــات األجنبيــة مــن
الشكل  :9-2التوزيع القطاعي لالئتمان بالعملة األجنبي
ـالة عــام  ،2017علــى
ظهــر فــي األشــهر األخيــرة مــن عــام  ،2016خـ
الرغــم مــن اعتدالــه بشــكل هامشــي فــي نهايــة العــام (شــكل .)9-2
وبناء علــى ذلك ،ارتفع اإلئتمــان بــالعمات األجنبيــة للقطــاع العام
بنسبة  ،٪23.9في حيــن انخفض الطلب علــى اإلئتمــان بالعمــات
األجنبيــة من القطاع اخلــاص ،وإن ﮐان ذلك بشﮐل طفيــف.

The distribution of credit in foreign currency (FC) and local
currency (LC) remained at same level by end December
2017 over
the2-8:
same
period
last end
year.December
However, overall
Chart
Credit
Structurecredit in FC recorded
a
growth
of
5.7%
while
the growth in
الشكل  :8-2هيكل اإلئتمان بنهاية ديسمبر
LC credit was 9.8% as at end December 2017.The increase
in demand for foreign currency credit from public sector
observed during the last few months of 2016 continued
in 2017, even though it moderated marginally toward the
end of the year (Chart 2-9). Accordingly, foreign currency
credit to public sector grew by 23.9%, while FC credit
demand from private sector declined, albeit, marginally.

وكان الطلــب علــى االئتمــان بالعملــة احملليــة مــن القطــاع العام شــبه
مســتقر خــال النصــف األول مــن العــام وارتفــع فــي النصــف الثاني
مــن العــام (شــكل  .)10-2وعلــى العكــس مــن ذلــك ،كان الطلــب مــن
القطــاع اخلــاص متزايــداً علــى مــدار العــام .وبنــاء علــى ذلــك ،منــا
ائتمــان القطــاع العــام بالعملــة احملليــة بنســبة  ٪12.7بينمــا منــت
قــروض القطــاع اخلــاص بالعملــة احملليــة بنســبة  .٪8.4وتظهــر
البيانــات املصنفــة لائتمــان القطاعــي أن الطلــب علــى االئتمــان
مــن القطــاع العــام ســاهم بشــكل أساســي فيــه االئتمــان املقــدم
للحكومــة (جــدول .)3-2

Demand for credit in LC from public sector was almost
stable during the first half of the year and increased in the
2nd half of the year (Chart 2-10). On the contrary, demand
from private sector was on an increasing linear trend
throughout the year. Accordingly, public sector credit in
LC grew by 12.7% while private sector credit in LC grew
by 8.4%. Disaggregated data on sectoral credit shows
credit demand from public sector was mainly contributed
by credit provided to Government (Table 2-3).

بالعمالت احمللية
شكل  :10-2التوزيع القطاعي لالئتمان
Chart 2-10: Sector wise Trend in LC Credit

بالعمالت األجنبية
القطاعي
التوزيع
لالئتمانChart 2-9:
Sector wise
Trend in FC
شكل Credit :9-2

الشكل  :7-2نمو اإلئتمان بنهاية ديسمبر

Chart 2-10: Sector Wise Trend in LC Credit
الشكل  :10-2التوزيع القطاعي لالئتمان بالعملة المحلية
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ازداد الطلــب علــى االئتمــان مــن املؤسســات شــبه احلكوميــة
بشــكل كبيــر خــال العــام باملقارنــة مــع انخفــاض بنســبة ٪25
فــي عــام  .2016ونتيجــة لذلــك ،ارتفعــت حصــة االئتمــان إلــى
احلكومــة إلــى أعلــى مســتوى بــن القطاعــات االقتصاديــة
املختلفــة .ومــن بــن القطــاع اخلــاص يســتمر االئتمــان العقاري
واالئتمــان لقطــاع اخلدمــات فــي تســجيل منــو كبيــر فــي حــن
تباطــأ منــو االئتمــان إلــى كل مــن التجــارة العامــة واالســتهالك
واملقاولــون إلــى حــد كبيــر.

Credit demand from semi Govt. Institution also increased
substantially during the year as compared to 25%
percentage point decline in 2016. Consequently, the share
of credit to government tops among various economic
sectors. Among private sector, real estate credit and credit
to services sector continue to record substantial growth,
”while credit growth to “General trade”, “consumption
and contractors decelerated considerably.

ويظهــر منــو االئتمــان للصناعــة إشــارات إيجابيــة وهــو مــا قــد
يكــون بســبب املبــادرات احلكوميــة فــي تطويــر قطــاع الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة .كمــا أظهــر مســح ربــع ســنوي لإلقــراض
املصرفــي حقيقــة أن شــروط اإلقــراض والطلــب علــى االئتمــان
آخــذة فــي التحســن (إطــار .)2-2

Pick up in credit to Industry shows positive signals and
might be on account of the government initiatives in
the development of SME sector. Quarterly bank lending
survey also revealed the fact that the lending conditions
and demand for credit are improving (Box 2-2).

جدول  :3-2توزيع االئتمان على
القطاعات االقتصادية

Table 2-3: Economic Sector Wise
Distribution of Credit

ديسمبر Dec 2017 - 2017

ديسمبر Dec 2016 - 2016

Share
احلصة

Growth
النمو

Share
احلصة

Growth
النمو

القطاع العام

37.5

16.2

35.0

23.3

Public Sector

احلكومة

19.3

26.6

16.5

80.5

Government

املؤسسات احلكومية

16.0

4.9

16.6

-0.5

Government Institution

املؤسسات شبه احلكومية

2.2

25.2

1.9

-25.8

Semi Govt. Institution

القطاع اخلاص

52.6

6.4

53.6

6.5

الصناعة

1.8

6.4

1.9

2.8

Industry

التجارة العامة

7.1

0.0

7.7

9.3

General Trade

اخلدمات

8.7

10.9

8.5

8.4

Services

املقاولون

4.2

0.4

4.5

1.6

Contractors

العقارات

16.2

13.2

15.5

7.7

Real Estate

األفراد

13.5

2.9

14.3

3.5

Consumption

أخرى

1.0

-7.0

1.2

28.0

Other

عبر احلدود

9.9

-5.1

11.4

8.5

ديسمبر 2017

ارتفــع حجــم االئتمــان املقــدم للقطــاع العقــاري بعــد تباطــؤ
منــوه فــي عــام  .2016وكان زخــم النمــو القــوي ملحوظ ـاً بعــد
الربــع األول مــن عــام ( 2017شــكل  .)11-2وفــي الربــع الثانــي
منــا االئتمــان العقــاري بشــكل حــاد وبعــد ذلــك ،حافــظ علــى
زخــم النمــو فــي الربعــن األخيريــن مــن عــام  .2017وفــي
حالــة االئتمــان االســتهالكي ،كان الطلــب مســتقراً تقريبـاً فــي
األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام  2017بينمــا تباطــأ بشــكل
كبيــر فــي الربــع الرابــع (شــكل .)12-2
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Private Sector

Cross-border

Volume of credit to real estate sector picked up after a
decelerated growth in 2016. Strong growth momentum
was visible after the first quarter of 2017 (Chart 2-11). In
the second quarter real estate credit grew steeply and
thereafter, it maintained the growth momentum in the last
two quarters of 2017. In case of consumption credit, the
demand was almost stable in the first three quarters of
2017 while it decelerated considerably in the last quarter
(Chart 2-12).
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إطار  :2-2مسح القروض املصرفية

Box 2-2: Bank Lending Survey

يتــم رصــد تصــورات كبــار موظفــي القــروض فــي البنــوك
املشــاركة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات في شــروط اإلقراض والطلب
علــى القــروض مــن خــال املســح الــذي يجريــه مصــرف قطــر
املركــزي كل ثالثــة أشــهر عــن اإلقــراض املصرفــي .وتلعــب
التغييــرات فــي معاييــر االئتمــان دوراً أساســياً فــي فهــم ســلوك
اإلقــراض لــدى البنــوك املشــاركة .ويتــم طلــب التصــور عــن
الربــع الســابق وكذلــك التوقعــات للربــع التالــي بعــد فترة املســح
مــن كبــار موظفــي القــروض مــن خــال هــذا االســتطالع .ثــم
يتــم متثيــل األرقــام املبلــغ عنهــا مبؤشــر االنتشــار ،وهــو الفــرق
فــي صافــي النســبة املرجحــة بــن االســتجابات اإليجابيــة
والســلبية 2للمشــاركني فــي االســتبيان.

Perceptions of senior loan officers in the participating
banks concerning the changes in lending conditions and
demand for loans are captured through the Bank Lending
Survey conducted by QCB every quarter. The changes
in the credit standards play a key role for understanding
the participating banks’ lending behavior. Perception on
the previous quarter as well as expectations on the next
quarter following the survey period are sought from the
senior loan officers through this survey. The reported
figures are then represented by a diffusion index, which is a
weighted net percentage difference between the positive
and negative responses2 of the survey participants.

وتشــير نتائــج املســوحات إلــى أن جميــع شــروط اإلقــراض قــد
تراجعــت بشــكل أكبــر بحلــول شــهر ديســمبر  .2017ووفقــا
للدراســة ،فــإن ظــروف اإلقــراض الشــاملة التــي ضعفــت فــي
نهايــة عــام  ،2016تراجعــت بعــد ذلــك خــال عــام .2017

The results of the surveys indicate over all the lending
conditions eased further by December 2017. According to
the survey the overall lending conditions which weakened
towards the end of 2016, eased thereafter during the
course of 2017.

وحتــول مؤشــر الطلــب إلــى محايــد ،ممــا يــدل علــى ارتفــاع فــي
ظــروف الطلــب ،بينمــا ارتفــع مؤشــر العــرض ممــا يــدل علــى
املزيــد مــن التيســير فــي شــروط االئتمــان مــن جانــب البنــوك.
وقــد أظهــر مؤشــر اإلقــراض القطاعــي أن كال مــن مؤشــري
الشــركات والعائلــي قــد ارتفعــا فــي عــام  ،2017ممــا يشــير
إلــى مزيــد مــن التيســير للعوامــل املتعلقــة بالطلــب والعــرض
لــكل مــن القطاعــن .كمــا أفــاد املســتجيبون أن هنــاك زيــادة
صافيــة فــي الطلــب علــى القــروض مــن قطــاع املؤسســات ومــن
القطــاع العائلــي منــذ ديســمبر  .2016وذكــرت جميــع البنــوك
التجاريــة تقريب ـاً تخفيــف السياســات ومعاييــر االئتمــان علــى
املوافقــة علــى القــروض لقطــاع املؤسســات .وارتفــع مؤشــر
التوقعــات 3أكثــر مــن العــام املاضــي ممــا يعنــي تغييــرات مؤاتيــة
فــي املوافقــة علــى خطــوط االئتمــان للقــروض.

Index for demand turned neutral indicating a pickup
in demand conditions, while supply index increased
indicating further easing of credit conditions by banks.
Sectoral lending index revealed that both corporate and
household index moved up in 2017 indicating further
easing of demand and supply side factors for both the
sectors. As reported by the respondents, there is a net
increase in the demand for loans on enterprises sector
over the household sector since Dec-2016. Almost all
commercial banks reported easing of policies and credit
standards on approval of loans to enterprises sector. The
expectation index3 increased more than last year implying
favorable changes in approval of credit lines for loans.

املؤشرات

الرقم العام
رقم الطلب
رقم العرض
رقم الوضع الراهن
رقم التوقعات

Dec-17

Sep-17

Jun-17

Mar-17

Dec-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Indices

13.90

10.64

10.81

10.44

10.87

11.97

12.66

12.75

Overall BLS Index

0.00

-4.07

-5.02

-3.11

-2.34

-5.28

-4.76

2.94

Index for Demand

20.85

17.99

18.73

17.21

17.47

20.59

21.37

17.65

Index for Supply

14.21

10.28

10.87

10.51

10.97

12.39

12.86

12.76

Current Situation Index

11.76

13.12

10.41

9.95

10.18

9.05

11.31

12.67

Expectation Index

 ٢تشــير القيمــة اإليجابيــة  /الســلبية للتغيــر فــي معاييــر االئتمــان إلــى تخفيــف  /تشــديد شــروط
االئتمــان الصافيــة .وباملثــل ،تعكــس القيمــة اإليجابيــة  /الســلبية للطلــب علــى القــروض زيــادة /
نقصــا صافيــا فــي الطلــب علــى القــروض.
 3هذا يلخص تصور موظفي اإلقراض عن العرض والطلب االئتماني ،وتوقعاتهم في املستقبل
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A positive/negative value for the change in credit standards denotes a net
easing / tightening of credit conditions. Similarly, a positive/negative value of the
demand for loans reflects a net increase/decrease in the demand for loans.
3
This summarizes the perception of lending officers on credit supply & demand,
and their expectations going forward
2
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Chart 2-12: Developments in Consumption Credit
ائتماناألفراد
في ائتمان
الشكل -2
األفراد
التطوراتفي
:12التطورات
:12-2
شكل

Chart 2-12: Developments in Consumption Credit

 3.2.2التوزيع القطاعي للودائع
ســاعدت زيــادة ودائــع القطــاع العــام التــي مت حشــدها
لتغطيــة ســحب الودائــع غيــر املقيمــة مــن دول احلصــار
علــى منــو اإليــداع احمللــي بوتيــرة أســرع .وبنــا ًء علــى ذلــك،
زاد إجمالــي الودائــع مبعــدل أكبــر مــن النمــو فــي االئتمــان
بنحــو  ٪ 13.2بحلــول ديســمبر  .2017وقــد أدت زيــادة معــدل
منــو الودائــع علــى معــدل منــو االئتمــان إلــى خفــض نســبة
القــروض إلــى الودائــع إلــى أقــل مــن  .٪ 110وتطــورت ودائــع
القطــاع العــام مــن انخفــاض بنســبة  ٪ 11.1فــي عــام 2016
إلــى منــو كبيــر بنســبة  ٪ 69.6بحلــول نهايــة ديســمبر 2017
(شــكل  .)13-2كمــا أظهــرت الودائــع مــن القطــاع اخلــاص
ارتفاعــاً ،وإن كان مبســتوى منخفــض ( )٪ 3.6فــي عــام
 2017مقارنــة بنســبة  ٪ 0.9فــي عــام  .2016وانخفضــت
قيمــة الودائــع غيــر املقيمــة بشــكل ملحــوظ بحوالــي 25.2
 ٪بنهايــة عــام  ،2017حيــث كان معظــم االنخفــاض ناجتــاً
عــن الودائــع اخلاصــة بــدول احلصــار .ونتــج عــن هــذه البنيــة
املتغيــرة للنمــو تغييــرات كبيــرة فــي مكونــات اإليــداع (شــكل
 .)14-2وارتفعــت حصــة ودائــع القطــاع العــام مــن ٪ 25.6
إلــى  ٪ 38.3فــي عــام  2017بينمــا انخفضــت نســبة الودائــع
عبــر احلــدود مــن  ٪ 25.2إلــى .٪ 16.7
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Chart 2-11:
in Real
Estate Credit
Developmentsالعقاري
التطورات في االئتمان
شكل :11-2
Chart 2-11: Developments in Real Estate Credit

الشكل  :11-2التطورات في اإلئتمان العقاري

2.2.3 Sectoral Distribution of Deposit
Chart 2-12: Developments in Consumption Credit
Higher
Public sector deposit mobilized to cover
األفرادthe withdrawal
ائتمان of
non-resident
 :depositsالتطورات في
 from theالشكل 12-2
blockading countries helped the domestic deposit to
grow at faster pace. Accordingly, the overall deposit
which grew at around 13.2% surpassed the credit
growth by December 2017. Higher deposit growth
over credit lowered the loan to deposit ratio to below
110%. Public sector deposits grew from a decline of
-11.1% in 2016 to a sizeable growth of 69.6% by end
December 2017(Chart 2-13). Deposit from Private
)sector also showed upswing albeit at lower level (3.6%
in 2017 as compared to 0.9% in 2016. Non-resident
deposit significantly declined by around -25.2%
by end 2017, where most of the decline was from
the deposits placed by blockading countries. These
varying growth structure resulted in considerable
changes to the composition deposit (Chart2- 14). The
share of public sector deposit increased from 25.6%
to 38.3% in 2017 while the share of cross-border
deposit declined from 25.2% to 16.7%.
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Depositديسمبر
الودائع بنهاية
 :14-2هيكل
Chart 2-14:
Structureشكلend
December

ديسمبر Chart
2-13: Deposit
Growthشكلend
December
الودائع بنهاية
 :13-2منو

الشكل  :14-2هيكل الودائع بنهاية ديسمبر

الشكل  :13-2نمو الودائع –بنهاية ديسمبر

Chart 2-14: Deposit Structure - End December

Chart 2-13: Deposit Growth - End December

ســاهمت التغييــرات فــي هيــكل الودائــع فــي معظــم األحيــان فــي النمــو
Chart 2-15:
Sector
wise Trend
in FC
Deposit
القطاع العام.
خاصة من
األجنبيــة،
بالعمــات
الودائــع
الكبيــر في
بنســبة  ،٪ 22في
ـة
ـ
األجنبي
ـات
ـ
بالعم
ـوك
ـ
للبن
ـة
ـ
اإلجمالي
ـع
ـ
الودائ
ومنــت
الشكل  :15-2اتجاه التوزيع القطاعي للودائع بالعملة األجنبية
حــن منــت ودائــع القطــاع العــام بالعمــات األجنبيــة بنســبة  ٪ 103فــي
( 2017شــكل  .)15-2ومت تغطيــة ســحوبات الودائــع مــن غيــر املقيمــن،
ومعظمهــا بالعمــات األجنبيــة بالكامــل مــن قبــل ودائــع مــن القطــاع
العــام .وارتفــع اإليــداع مــن القطــاع اخلــاص بالعمــات األجنبيــة -علــى
الرغــم مــن انخفاضــه فــي الشــهرين األولــن مــن احلصــار ومعــاودة
االرتفــاع فــي الربــع الرابــع مــن عــام  .2017وكمــا فــي نهايــة ديســمبر
 ،2017ارتفعــت ودائــع القطــاع اخلــاص بالعمــات األجنبيــة بنســبة منــو
كبيــرة بلغــت  .٪ 35.6وســجلت الودائــع بالعملــة احملليــة منــواً منخفضـاً
( )٪ 6.2مقارنــة بالعــام الســابق .وياحــظ أن منــو الودائــع بالعملــة
احملليــة قــد ســاهمت بــه بالكامــل مؤسســات القطــاع العــام مبــا فــي
ذلــك احلكومــة التــي منــت بنســبة  ٪ 41.1فــي ديســمبر ( 2017شــكل
 .)16-2وكــرد فعــل غيــر متوقــع للحصــار اجلائــر املفاجــئ ،انخفــض
إجمالــي الودائــع احملليــة بشــكل حــاد فــي الربــع الثانــي ،وخاصــة خــال
الفتــرة مــن يونيــو إلــى يوليــو  .2017بعــد ذلــك ،اكتســب النمــو زخم ـاً
عنــد تدفــق الودائــع مــن القطــاع العــام.

The changes in the deposit structure as observed above was
Chart 2-14: by
Deposit
Structuremostly contributed
significant
growth end
in FCDecember
deposit, mainly
from public sector.
بنهايةThe
overall
هيكل FC
deposit
grew
ديسمبر
الودائع
:14-2
by around 22%,الشكل
whereas public sector FC deposit grew by 103% in 2017(Chart
2-15). The outflow of deposit from non-residents, mostly in
foreign currency has been fully covered by FC deposit from
public sector. FC deposit form the private sector though declined
in the first two months of blockade picked up in fourth quarter of
2017. As at end December 2017 FC deposits from private sector
also stood high with a substantial growth of 35.6%. Deposits
in LC registered a lower growth (6.2%) over previous year. In
case of LC deposit, the growth was fully contributed by public
sector institutions including government which grew by 41.1%
in December 2017 (Chart 2-16). As a knee-jerk reaction to the
sudden unjust embargo, total deposit in LC declined sharply
in the second quarter, in particular during June-July 2017.
Thereafter it picked up the growth when deposit from public
sector flowed in.

شكل  :16-2اﲡاه التوزيع القطاعي للودائع احمللية

شكل  :15-2اﲡاه التوزيع القطاعي للودائع بالعمالت األجنبية

Chart 2-16: Sector wise Trend in LC Deposit
2-16:المحلية
Sectorللودائع
Wiseالقطاعي
التوزيع
in:16اتجاه
الشكل 2
Chart
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Chart 2-15: Sector wise Trend in FC Deposit
Chart 2-15: Sector Wise Trend in FC Deposit

الشكل  :15-2اتجاه التوزيع القطاعي للودائع بالعملة األجنبية
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Chart 2-16: Sector wise Trend in LC Deposit
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 4.2.2السيولة في القطاع املصرفي

2.2.4 Liquidity in the Banking Sector

أدى ارتفــاع معــدل منــو الودائــع عــن معــدل منــو االئتمــان إلــى
تقليــص فجــوة االئتمان/الودائــع فــي نهايــة العــام .وبنــا ًء علــى
ذلــك ،حتســنت ســيولة القطــاع املصرفــي بشــكل كبيــر بحلــول
نهايــة ديســمبر ( 2017شــكل .)١٧-٢

Higher deposit growth over credit reduced the creditdeposit gap towards the end of the year. Accordingly,
banking sectors liquidity improved considerably by
end December 2017(Chart 2-17).

Chart
2-17: Banking
Sector
Liquidity
املصرفي
سيولة القطاع
:١٧-2
شكل

Chart
2-17:
Banking
Sector
Liquidity
المصرفي
القطاع
 :17سيولة
الشكل -2

بلغــت الســيولة األوليــة فــي القطــاع املصرفــي فــي نهايــة ديســمبر
Primary liquidity4 in the banking sector as at end December
Chart 2-18:
Distribution
of Cross
Border
أعلــى
Asset-Domesticاألوليــة
 Banksمتوســطالســيولة
 2017حوالــي  18مليــار ريــال .وكان
2017 stood at around
QR18Geographical
billion. The average
primary
(13٫6
2016
الشكلـام
أيضــا خــال عــام  16٫2( 2017مليــار) مقارنــة بعـ
liquidity was also higher during 2017(16.2
)billion
over
الجغرافي 2016
المحلية عبر الحدود
البنوك
لموجودات
التوزيع
:18-2
مليــار) .وحتســنت نســبة ااملوجــودات الســائلة عاليــة اجلــودة 5إلــى
)(13.6 billion). Ratio of High Quality Liquid Assets5 (HQLA
إجمالــي املوجــودات بشــكل كبيــر طــوال العــام.
to total assets improved substantially throughout the year.
4

وفــي جانــب املطلوبــات ،حيــث أن معظــم الودائــع املتقلبــة قــد
خرجــت مــن النظــام بعــد احلصــار ،فــإن وضــع الســيولة أصبــح
مريحــا مــع نهايــة العــام .وتراجعــت مطلوبــات القطــاع املصرفــي
ً
اخلارجيــة قصيــرة األجــل ،وعوضــت بودائــع القطــاع العــام.
وخفضــت البنــوك مــن اعتمادهــا علــى ســندات الديــن والبنــوك
األجنبيــة بعــد احلصــار .وعــاوة علــى ذلــك ،تغيــر هيــكل
اســتحقاق مصــادر األمــوال بجانــب املطلوبــات بشــكل إيجابــي
للقطــاع املصرفي.علــى ســبيل املثــال ،ارتفعــت حصــة مصــادر
األمــوال طويلــة األجــل باملطلوبــات (أعلــى مــن ســنة) مــن حوالــي
 ٪ 11ﻓﻲ ﻋﺎم  2016إلــى ﺣواﻟﻲ  ٪ 18ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﻋﻼوة
علــى ذﻟك ،اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض إلــى إﺟﻣﺎﻟﻲ ودائــع
املصــارف التجاريــة إلــى  ٪ 110٫7ﻓﻲ ديســمبر.2017

 3.2التطورات في البنود خارج امليزانية العمومية
ينتــج عــن األنشــطة خــارج امليزانيــة العموميــة مصــدراً بدي ـ ً
ا للدخــل مــن
الرســوم للقطــاع املصرفــي .وقــد انخفضــت الرســوم مــن األنشــطة خــارج
 4إجمالي النقد وودائع سوق النقد القطري وفائض اإلحتياطي
 5السيولية األولية  +اإلحتياطي اإللزامي +أذونات/سندات اخلزانة
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On the liability side, as most of the volatile deposit
from the banking sector moved out of the system after
the embargo, the liquidity position turned comfortable
towards the end the year. Banking sectors external shortterm liability declined and was compensated with public
sector deposits. Banks reduced their dependence on debt
securities and foreign banks after the embargo. Moreover
the maturity structure of the funded liabilities changed
favorably for the banking sector. For instance, share of
Funded liabilities in the longer-term maturities (above one
year) increased from around 11% in 2016 to around 18% in
2017. Further, total loan to total deposit of the commercial
banks declined and stood at 110.7% in December 2017.

Developments in Off Balance Sheet
Exposure

2.3

Off Balance Sheet (OBS), activities generate an alternative source
of fee income for the banking sector. OBS activities declined
Sum of cash, QMR deposit and excess reserve
Primary liquidity plus Required Reserve and T Bills/Bonds

4
5
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امليزانيــة بنهايــة ديســمبر  2017مقارنــة بالعــام الســابق ،وحــدث االنخفــاض
فــي األنشــطة املســجلة عبــر جميــع املجموعــات املصرفيــة .إن املشــتقات
وااللتزامــات الطارئــة التــي تغطــي حصــة كبيــرة مــن البنــود خــارج امليزانيــة
انخفضــت كلتاهمــا بأكثــر مــن  .٪ 9والتزامــات املطلوبــات ،ومعظمهــا عبــارة
عــن خطابــات ضمــان ،انخفضــت بشــكل كبيــر ملجموعــات البنــوك اإلســامية
(جــدول  .)٤-٢وحتســنت االلتزامــات التــي هــي فــي معظمهــا مــن خطــوط
االئتمــان غيــر املســتخدمة .ومــع ذلــك ،لوحــظ النمــو فــي هــذا النــوع مــن
األنشــطة للبنــوك التقليديــة فقــط فــي حــن انخفضــت لــدى البنــوك األخــرى.
وبنــاء عليــه ،تراجعــت حصــة األنشــطة خــارج امليزانيــة إلــى إجمالــي موجــودات
القطــاع املصرفــي بشــكل كبيــر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم إلــى ﺣواﻟﻲ  % 42ﻣن ﺣواﻟﻲ ٪ 50
ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وكجــزء مــن إجمالــي املوجــودات ،تســتمر مجموعــة البنــوك
األجنبيــة ﻓﻲ احلصــول علــى حصــة أكبــر مــن األنشــطة خــارج امليزانيــة.

as at end December 2017 over previous year. The decline in the
activities recorded across all the bank groups. Derivatives and
contingent liabilities which cover a major share of the OBS, both
declined by above 9%. Contingent liabilities, majority of which is
Letter of Guarantee, declined substantially for Islamic bank groups
(Table 2-4). Commitments which are mostly of unutilized facilities
improved. However, the growth in this type of activities was observed
only for conventional banks while other bank groups reduced their
exposure. Accordingly, the share of OBS activities to total banking
sector assets declined considerably during the year to around 42 to
percent from around 50% in 2016.As a share of total asset, foreign
bank group continue to hold a larger share of OBS activities.

جدول  :4-2النمو في األنشطة خارج امليزانية
ملجموعات البنوك

Table 2-4: Bank Group Wise Growth in Off
Balance Sheet Activities

FB
األجنبية

All
CB
IB
التقليدية اإلسالمية اجلميع

FB
األجنبية

)%( Share

)%( Growth

الحصة %

املطلوبات احملتملة
التعهدات
املوجودات حتت
اإلدارة
عقود املشتقات
إجمالي خارج
امليزانية

CB
التقليدية

IB
اإلسالمية

All
اجلميع

النمو %

101.3

13.2

12.1

15.4

-9.9

-8.3

-14.3

-9.9

Contingent Liabilities

33.7

9.5

5.3

9.1

-14.3

10.2

-19.5

1.5

Commitments

0.0

1.2

0.0

0.9

-14.5

-14.5

34.2

18.6

10.3

16.9

33.0

-15.9

24.4

-9.4

169.2

42.5

27.7

42.2

-4.7

-8.7

-4.5

-7.5

 4.2االنكشاف عبر احلدود

Assets Under Management
Derivative Contracts
Total Off-Balance Sheet

2.4 Cross Border Exposure

فــي أعقــاب القضايــا اجليوسياســية اإلقليميــة ،خفــض القطــاع
املصرفــي بدرجــة كبيــرة مــن انكشــافاته عبــر احلــدود .نتيجــة
لذلــك ،انخفضــت املوجــودات املصرفيــة عبــر احلــدود بنســبة
 ٪ 14٫9بنهايــة ديســمبر ( 2017جــدول  .)٥-٢وباســتثناء
االســتثمار ،انخفضــت جميــع املوجــودات األخــرى املــدرة للدخــل
عبــر احلــدود .وقــد انخفضــت املوجــودات لــدى املؤسســات املالية
األجنبيــة انخفاضـاً كبيــراً ،وهــو مــا يظهــر أن البنــوك اســتجابت
لســحب األمــوال مــن بعــض دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بعــد
احلصــار اجلائــر مــن خــال تصفيــة موجوداتهــا مــع تلــك الــدول.

In the wake of the regional geopolitical issues, banking
sector has considerably reduced their exposure to
the rest of the world. Consequently, the banking
sector cross-border assets declined by 14.9% by end
December 2017 (Table 2-5). Except for investment,
all other earning cross-border assets reduced. Assets
with foreign financial institutions reflected major
decline among the asset classes. Banks appears
to have responded to the withdrawal of funds from
some of the GCC countries after the unjust embargo
by liquidating their assets with those countries.

إلــى جانــب املوجــودات ،ســجلت املطلوبــات عبــر احلــدود أيضــاً
انخفاضــاً مهمــاً .فــي الواقــع ،وكانــت وتيــرة االنخفــاض فــي
املطلوبــات عبــر احلــدود أعلــى مــن تلــك اخلاصــة باملوجــودات،
فقــد انخفضــت جميــع مصــادر املطلوبــات اخلارجيــة .وانخفــض
اإليــداع عبــر احلــدود بشــكل ملحــوظ بنســبة  ٪ 25٫2بنهايــة عــام
 ،2017حيــث كان معظــم االنخفــاض ناجتــاً عــن انخفــاض ودائــع
دول احلصــار .وأدى انخفــاض املوجــودات عبــر احلــدود إلــى تقلــص
حصتهــا إلــى  .٪ 16٫9وعلــى نفــس املنــوال ،انخفضــت حصــة
ااملطلوبــات عبــر احلــدود إلــى  ٪ 26٫5مــن إجمالــي املطلوبــات.

Along with asset, cross border liabilities also posted significant
decline. In fact, the pace of decline in cross border liabilities
was higher than that of assets. Among liability, all sources of
external liability declined. Cross-border deposit significantly
declined by around 25.2% by end 2017, where most of the
decline was from the deposits placed by blockading countries.
The decline in cross-border assets resulted in contraction of
its share to 16.9%. On similar line the share of cross-border
liability also reduced to 26.5% of the total liability.
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Table 2-5: Distribution of Cross-Border Assets

Share to Total Banking
احلصة إلى إجمالي موجودات القطاع
املصرفي

2017 Growth
)(Y-o-Y
النمو السنوي في عام
Dec-17
2017

ديسمبر 17

ديسمبر 16

Sector
Asset

-14.9

16.9

21.5

19.8

 1االئتمان عبر احلدود

-5.1

6.6

7.6

7.9

1. Cross-border credit

 .2املوجودات لدى املؤسسات املالية األجنبية

-49.2

3.0

6.5

4.1

2. Assets with Foreign Financial Institutions

1.0

4.3

4.6

4.6

3. Cross-Border Investments

إجمالي املطلوبات عبر احلدود

-19.0

26.5

35.4

24.5

Total cross-border liabilities

 .1الودائع عبر احلدود

-25.2

10.1

14.5

6.9

1. Cross-border deposit

 .2املطلوبات للمؤسسات املالية األجنبية

-9.0

8.1

9.6

8.2

2. Liabilities to FFI

 .3قروض خارجية أخرى

-6.2

3.6

4.2

3.0

3. Other external Borrowings

إجمالي املوجودات عبر احلدود

 .3االستثمارات عبر احلدود

بيانــات التوزيــع اجلغرافــي للموجــودات عبــر احلــدود
مــن البنــوك احملليــة تكشــف أن القطــاع املصرفــي خفــض
موجوداتــه عبــر احلــدود فــي جميــع أنحــاء املنطقــة وخاصــة
فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وكان االنخفــاض فــي
املوجــودات مــع دول مجلــس التعــاون اخلليجــي هــو األعلــى
( ،)٪ 39فــي حــن انخفضــت املوجــودات مــع الــدول األوروبية
وأمريــكا الشــمالية بنســبة  ٪ 19و ٪ 22علــى التوالــي .ومــع
نهايــة ديســمبر  2017شــهدت املوجــودات مــع "البلــدان
األخــرى" مبــا فــي ذلــك الــدول اآلســيوية منــواً كبيــراً بنســبة
 ٪ 30وبالتالــي زادت حصتهــا إلــى إجمالــي املوجــودات عبــر
احلــدود إلــى ( ٪ 21٫1شــكل  .)١٨-٢وانخفــض االئتمــان
عبــر احلــدود بشــكل كبيــر بالنســبة ملنطقــة دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي واملنطقــة األوروبيــة ،بينمــا منــا فــي
منطقــة "بلــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا"
و"بلــدان أخــرى" .وانخفضــت املوجــودات مــع املؤسســات
املاليــة األجنبيــة فــي جميــع املناطــق ،حيــث ســجلت أعلــى
نســبة انخفــاض فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وفــي
الوقــت نفســه ،منــت املوجــودات االســتثمارية بنســبة 10
 ٪فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي و( ٪ 69مــن
قاعــدة منخفضــة) فــي منطقــة أمريــكا الشــمالية .وبالتالــي،
فــإن توزيــع املوجــودات عبــر احلــدود ،خاصــة لدى املؤسســات
املاليــة األجنبيــة تغيــرت بشــكل كبيــر فــي عــام .2017
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Dec-16

Total cross-border assets

Data on geographical distribution of cross border
assets from domestic banks disclosed, banking
sector lowered their cross-border assets across the
region and in particular from the GCC region. The
decline in assets with GCC countries was the highest
(39%), while assets with European countries and N.
America also lowered by 19% and 22% respectively.
As at end December 2017, however, assets with
‘other countries’ including Asian countries grew
considerably by 30% thereby increasing their share
to total cross-border asset to 21.1% (Chart 2-18).
Cross-border credit declined considerably for GCC
and European region, while it grew for “Other
MENA” region and “other countries”. Assets with
foreign financial institutions (FFI) declined across all
the regions, where the highest decline recorded for
GCC. At the same time investment assets grew by
10% in GCC region and 69% (from a low base) in
N. American region. Thus, the distribution of crossborder assets, especially assets with FFIs changed
considerably in 2017.
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Chart 2-18: Geographical Distribution of Cross Border Asset-Domestic Banks

الشكل  :18-2التوزيع الجغرافي لموجودات البنوك المحلية عبر الحدود

بجانــب االنخفــاض فــي املوجــودات عبــر احلــدود ،انخفضت
أيض ـاً املطلوبــات عبــر احلــدود للقطــاع املصرفــي .وتظهــر
البيانــات مــن البنــوك احملليــة أن االلتزامــات املمولــة مــن
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي و"بلــدان أخــرى فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا" قــد انخفضــت بحــد
أقصــى قــدره  ٪ 55و ٪ 58علــى التوالــي .وانخفضــت
الودائــع مــن منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بحوالــي
 ،٪ 63وانخفضــت مطلوبــات املؤسســات املاليــة بهــا بنســبة
 .٪ 39وعلــى العكــس مــن ذلــك ،حشــدت البنــوك احملليــة
ودائــع ومتويــل مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األوربيــة
بشــكل أكبــر .نتيجــة للتطــورات املذكــورة أعــاه ،خضــع
التكويــن اجلغرافــي جلميــع مصــادر املطلوبــات املاليــة لتغيــر
واضــح (شــكل  ،)١٩-٢حيــث زادت حصــة الودائــع مــن
أوروبــا و"الــدول األخــرى" بشــكل ملحــوظ ،وارتفعــت حصــة
التمويــل مــن املؤسســات املاليــة األوروبيــة بنســبة  13نقطــة
مئويــة ،فــي حــن انخفــض ذلــك مــن منطقــة دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي بنحــو  11٫4نقطــة مئويــة .وظــل توزيــع
"املطلوبــات األخــرى أكثــر أو أقــل بنفــس التكويــن املالحــظ
فــي عــام .2016
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Along with decline in cross-border assets, the crossborder liabilities of the banking sector also declined.
Data from the domestic banks shows that that the
funded liabilities from GCC countries and “Other
MENA’ countries declined the maximum at around
55% and 58% respectively. From GCC region,
deposit liability declined by around 63%, and liability
with financial institutions declined by 39%. On the
contrary, from European countries, domestic banks
mobilized higher deposits as well as higher funds
from the financial institutions. Consequent to the
above developments, the geographical composition
of all the sources of funded liabilities underwent a
visible change (Chart 2-19). The share of deposit
liability to Europe and “other countries” increased
significantly. Share of funds sourced from European
financial institutions increased by 13 percentage
points while that from GCC region declined by
around 11.4 percentage points. The distribution of
‘other borrowing liabilities remained more or less at
the same composition as observed in 2016.
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شكل  :19-2التوزيع اجلغرافي ملطلوبات البنوك احمللية عبر احلدود

Chart 2-19:
Geographical Distribution Cross Border Liabilities-Domestic Banks
Chart 2-19: Geographical Distribution Cross Border Liabilities-Domestic Banks
الشكل  :19-2التوزيع الجغرافي لمطلوبات البنوك المحلية عبر الحدود

 5.2الدخل والنفقات والربحية

2.5 Income, Expense and Profitability

Chart 2-20: Distribution of Income
ســجل إجمالــي دخــل القطــاع املصرفــي منــواً أفضــل فــي عــام
Total income of the banking sector registered better
الشكل  :20-2توزيع الدخل
 2017مقارنــة بعــام  ،2016فــي حــن كان منــو إجمالــي النفقــات
growth in 2017 over 2016, while, growth in total
علــى نفــس املســتوى تقريبـاً .وهكــذا ،فــإن منــو الدخــل الصافــي
expenses was more or less at same level. Thus, the
قــد عــاد موجبــاً فــي الســنة احلاليــة (جــدول  .)٦-٢تباينــت
net income growth turned back positive in the current
العوامــل التــي أدت إلــى حــدوث منــو إجمالــي الدخــل ،حيــث منــت
year (Table 2-6). The factors leading to the growth in
إيــرادات الفوائــد التــي متثــل أكثــر مــن  ٪ 80مــن إجمالــي الدخــل
total income had mixed response. Interest income
بشــكل جيــد .وقــد يكــون الســيناريو األعلــى لســعر الفائــدة فــي
which covers more than 80% of the total income grew
الســوق احملليــة أحــد أســباب النمــو فــي دخــل الفائــدة ،باإلضافــة
considerably well. Higher interest rate scenario in the
إلــى النمــو الصحــي إلــى حــد كبيــر فــي االئتمــان .وقــد انخفضت
domestic market might have been one of the reasons
إيــرادات االســتثمار فــي عــام  ،2017فــي حــن أن منــو اإليــرادات
for the higher growth in interest income in addition
مــن العمــوالت والــذي يعتبــر هــو املســاهم الرئيســي اآلخــر فــي
to the considerably healthy growth in credit assets.
إجمالــي الدخــل قــد تباطــأ .وفــي الوقــت نفســه ،منــا الدخــل
Investment income receipts declined in 2017, while
مــن جتــارة العمــات بشــكل معتــدل ،بينمــا انخفــض الدخــل مــن
growth in income from commission, another major
املصــادر األخــرى.
contributor to the total income decelerated. At the
same time income from Forex trading grew moderately
well, while income from other sources declined.

وأدى ســيناريو ارتفــاع معــدل الفائــدة كمــا ذكــر أعــاه إلــى
ارتفــاع تكلفــة االقتــراض ،وبالتالــي زيــادة وتيــرة النمــو فــي
نفقــات الفائــدة .وميكــن أن يكــون العامــل الرئيســي الــذي أبطــأ
وتيــرة النمــو فــي النفقــات اإلجماليــة هــو االنخفــاض الهامشــي
فــي التكلفــة اإلداريــة للبنــوك .وارتفعــت املخصصــات فــي عــام
 2017بحوالــي  ٪ 83٫8مقارنـ ًة بعــام  .2016وقــد يســاهم النهــج
األكثــر حتفظـاً مــن جانــب بعــض البنــوك والزيــادة الهامشــية فــي
مســتويات القــروض غيــر العاملــة فــي زيــادة املخصصــات.
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Higher interest rate scenario as mentioned above resulted
in higher cost of borrowing and accordingly the pace of
growth in interest expense increased. A major factor, which
slowed down the pace of growth in total expense, can be
attributed to a marginal decline in administrative cost of
the banks. Provisions in 2017 increased more than three
fourth of that posted in 2016. More conservative approach
by some of the banks and a marginal increase in NPL levels
might have contributed to the increase in provisions.
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جدول  :6-2التطورات في الدخل والنفقات
)(2017 over 2016 %

( ٢٠١٧على )٢٠١٦

البند

إجمالي الدخل
دخل الفائدة
دخل االستثمارات
دخل جتارة العمالت
دخل العمالت المستلمة

أخرى
إجمالي النفقات
نفقات الفوائد املدفوعة
النفقات اإلدارية والعمومية
نفقات املخصصات
العموالت املدفوعة
أخرى
الدخل الصافي

Growth
الحصة %

Table 2-6: Developments in Income and Expense

2017

2016

Share
النمو %

Item
Total income

18.3

100

100

22.9

85.4

82.3

Interest income

-42.7

1.2

2.5

Investment income

15.8

2.9

3.0

Forex income

2.2

8.9

10.2

Commission received

-7.2

1.6

2.0

Others

28.8

100

100

37.0

62.3

58.5

Interest expense

-0.2

20.8

26.9

General & administrative expense

83.8

11.7

8.2

Provisions for loans

11.3

2.5

2.9

Commission paid

1.2

2.7

3.4

Others

4.0

Total expense

Net Income

يشــير ارتفــاع حصــة الفائدة/العائــد مــن إجمالــي الدخــل إلــى
انخفــاض التنــوع فــي مصــادره .وكمــا فــي الســنة الســابقة ،فــإن
البنــوك اإلســامية والبنــوك احملليــة التقليديــة لديهــا تركــز
أعلــى فــي حــن أن البنــوك األجنبيــة لديهــا تنويــع أكبــر للدخــل
(شــكل  .)٢٠-٢وعليــه ،فــإن مؤشــر تنويــع الدخــل أعلــى بالنســبة
للبنــوك األجنبيــة ( )0٫491عــن البنــوك اإلســامية ()0٫3
والبنــوك التقليديــة ( .)0٫372وانخفــض املؤشــر اإلجمالــي
بشــكل طفيــف مــن ( )0٫392إلــى ( )0٫364خــال العــام احلالي
مقارنــة بالعــام املاضــي ممــا يشــير إلــى انخفــاض تنويــع الدخــل.

Higher share of income from interest sources indicate
lower diversification of income flow. As in the previous
year Islamic banks and conventional domestic banks
have higher concentration while Foreign banks have a fair
diversification of income (Chart 2-20). Accordingly, the
index of income diversification is higher for foreign banks
(0.491) over Islamic banks (0.3) and conventional banks
(0.372). The overall index marginally reduced from 0.392
to 0.364 during the current year over last year indicating
a lower diversification on income.

ظــل هيــكل النفقــات أقــل أو أكثــر كمــا فــي العــام الســابق عبــر
مجموعــات البنــوك .وقــد اســتحوذت مصروفــات الفوائد/العوائــد
علــى حوالــي  ٪ 60مــن إجمالــي املصروفــات للمصــارف التقليديــة
واإلســامية فــي حــن تغطــي املصروفــات اإلداريــة  ٪ 50من إجمالي
املصروفــات علــى مجموعــات البنــوك األجنبيــة (شــكل .)٢١-٢

The structure of expense remained more or less
same as in previous year across the bank groups.
Interest expense accounted for nearly three-fifths of
the total expense for conventional and Islamic banks
while administrative expense cover 50% of the total
expense for foreign bank groups (Chart 2-21).

وكمــا لوحــظ ،فإنــه علــى الرغــم مــن أن الدخــل الصافــي ســجل
منــواً إيجابيـاً إال أن نســبة العائــد علــى متوســط املوجــودات قــد
انخفضــت مــن  ٪ 1٫62فــي  2016إلــى  ٪ 1٫51فــي عــام 2017
نتيجـ ًة لزيــادة متوســط املوجــودات (مقــام النســبة) مبعــدل أعلى.
ومــع ذلــك ،حتســن صافــي الفائــدة 6بشــكل هامشــي إلــى ٪ 1٫86
مــن  ٪ 1٫88بســبب زيــادة وتيــرة إيــرادات الفوائــد.

As noted, even though net income recorded positive
growth over a decline from last year, a higher base
)effect reduced the return on average asset (RoAA
from 1.62% in 2016 to 1.51% in 2017. However Net
interest margin (NIM)6 improved albeit marginally
from 1.86% from 1.88% due to higher pace increase
in interest income.

 6يقاس كصافي دخل الفائدة *  / 100متوسط املوجودات
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:22زيــادة
املصرف-ــي
الثانــي مــن العــام ،حيــث خــرج مــن احلصــار االقتصــادي اجلائــر
مــن قبــل بعــض البلــدان فــي املنطقــة .وقــد عــزز املصــرف
املركــزي مــن رقابتــه واتخــذ إجــراءات اســتباقية للتخفيــف مــن
التحديــات (إطــار  :٣-٢احلصــار االقتصــادي اجلائر-التدابيــر
التــي اتخذتهــا الســلطات) .وتشــير محصلــة األدلــة إلــى أن
التأثيــر علــى القطــاع املصرفــي كان محــدوداً وقصيــر األجــل.
وشــهدت الفتــرة األوليــة للحصــار ســحب بعــض األمــوال وبعــض
االنعكاســات علــى القطــاع املصرفــي .ومــع ذلــك ،مت تخفيــف
التأثيــر الســلبي احملتمــل مــن خــال زيــادة الودائــع احملليــة،
وإدارة للســيولة االســتباقية .واســتجاب املصــرف املركــزي
مبرونــة للتطــورات الناشــئة التــي يدعمهــا التقييــم األوثــق
واملســتمر للنظــام املالــي .وقــد وفــر التبنــي املبكــر ملتطلبات رأس
املــال والســيولة فــي بــازل  3مســاندة كافيــة الســتيعاب نقــاط
الضعــف .وســمح هامــش األمــان القــوي لــرأس املــال للقطــاع
املصرفــي باالســتمرار فــي توفيــر االئتمــان .وأســفر انخفــاض
معــدالت التخلــف عــن الســداد وكفايــة مخصصــات الديــون عــن
جعــل النظــام أكثــر قــوة .ومتكنــت البنــوك مــن احتــواء تكلفــة
االقتــراض إلــى حــد كبيــر ممــا ســهل عليهــا حتســن هامــش
الفائــدة الصافــي بحيــث ظلــت الربحيــة ســليمة .وســاعدت
مجموعــة املوجــودات الســائلة القطــاع علــى التخفيــف مــن
أثــر ســحب الودائــع املفاجــئ .وخفضــت نقــاط الضعــف مــن
املصــادر اخلارجيــة احلظــر فــي مرحلــة مــا بعــد احلصــار حيــث
قلصــت البنــوك بدرجــة كبيــرة مــن تعرضهــا للقطــاع اخلارجــي
فــي جانــب املوجــودات واملطلوبــات فــي امليزانيــة العموميــة.
وبنــاء علــى ذلــك ،فقــد حتســنت الســيولة وهيــكل التمويــل
فــي القطــاع املصرفــي لتعــود األمــور إلــى مســارها الطبيعــي.
وقــد ســحبت جميــع الودائــع املتقلبــة تقريب ـاً مــن النظــام ،ممــا
ســهل علــى القطــاع املصرفــي تنقيــة مصــادر متويلــه واملخاطــر
املصاحبــة لهــا .واســتعاد القطــاع املصرفــي ثقــة املســتثمرين
الدوليــن كمــا يتضــح مــن منــو مصــادر األمــوال املســتمدة مــن
مناطــق جغرافيــة أخــرى.
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Chart 2-20: Distribution of Income

2.6 Assessment of Risk & Stress Testing
Banking sector endured increase in vulnerabilities in the second
half of the year, emerged from the unjust economic blockade
by some countries in the region. QCB has strengthened the
oversight and took proactive measures to mitigate challenges
(Box 2-3:Unjust Economic Embargo - Measures taken by the
authorities). The balance of evidence suggests that the impact
on the banking sector was small and short-lived. The initial
period of the blockade witnessed some withdrawal of funds
and some reverberations on the banking sector. However,
the potential negative impact was mitigated by an increase in
domestic deposits and proactive liquidity management. QCB
responded flexibly to the evolving developments supported by
a closer and continuous assessment of the financial system. The
early introduction of Basel III capital and liquidity requirements
provided sufficient cushion to absorb the vulnerabilities. Strong
capital buffer allowed banking sector to continue provide credit.
Lower delinquency rates and sufficient provisioning made the
system more robust. Banks were able to contain the cost of
borrowing to a greater extent facilitating the banking sector to
improve the net interest margin so that the profitability remained
intact. The pool of liquid asset helped the sector to mitigate
sudden deposit withdrawals. Vulnerabilities from external
sources reduced post embargo as the banks considerably
reduced their exposure to the external sector both on asset
and liability side of balance sheet. Accordingly, liquidity and
the funding structure of the banking sector has improved and
attained normalcy. Almost all the volatile deposits have moved
out of the system, which facilitated the banking sector to clean
up their funding sources and the attendant risks are lower. The
banking sector has regained the confidence of the international
investors as evident from the growth in funds sourced from
other geographical areas.

Financial Stability Review 2017

Qatar’s Banking Sector Developments

إطــار  :3-2احلصــار االقتصــادي اجلائر-التدابيــر التــي
اتخذتهــا الســلطات

 Box 2-3: Unjust Economic EmbargoMeasures Taken by the Authorities

فــي  5يونيــو  ،2017فرضــت اململكة العربية الســعودية واإلمارات
العربيــة املتحــدة والبحريــن ومصــر حظــراً جائــراً علــى قطــر.
وقــد فــرض احلصــار بعــض التحديــات فــي البدايــة ،ولكــن
النهــج االســتباقي للســلطات فــي رصــد األثــر ،قــد خفــف مــن
اآلثــار فــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة .وشــملت التدابيــر التــي
اتخذتهــا الســلطات :إنشــاء مصــادر بديلــة للــواردات والقنــوات
التجاريــة ،وتعزيــز التصنيــع احمللــي لألغذيــة ،وتدعيــم التجــارة
فــي املنطقــة ،وتنويــع مصــادر التمويــل اخلارجــي وحقــن الســيولة
فــي النظــام املصرفــي وغيــر ذلــك.

On June 5, 2017, Saudi Arabia, United Arab
Emirates, Bahrain and Egypt (SUBE) enforced an
unjust embargo on Qatar. The blockade posed some
challenges initially, authority’s proactive approach in
monitoring the impact, mitigated the effects within
a short duration of time. The measures taken by
authorities include; establishing alternative sources
for imports and trade channel, enhancing domestic
food processing, bolstering trade in the region, and
diversifying sources of external financing and injecting
liquidity into the banking system among others.

وفــي خطــوة لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي ،ازداد اإلنتــاج احمللــي
لألغذيــة ،وقدمــت احلكومــة حوافــز متنوعــة للقطــاع اخلــاص
وال ســيما قطــاع املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم لتطويــر
القطــاع الزراعــي وقطــاع األلبــان .ومت تقــدمي اإلعانــات الزراعيــة
والقــروض بشــروط ميســرة مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة .وقــد
وفــر القطــاع العــام الســيولة فــي النظــام مــن خــال زيــادة ودائعــه
لــدى البنــوك ،كمــا وفــر مصــرف قطــر املركــزي ســيولة كبيــرة مــن
العمــات األجنبيــة واحملليــة مــن خــال نوافــذ الســيولة مبــا فــي
ذلــك الريبــو .ومــن أجــل مراقبــة التطــورات فــي النظــام املالي عن
كثــب ،مت تشــكيل جلنــة مهــام خاصــة جتتمــع علــى أســاس يومــي.
ومت جتميــع املعلومــات عاليــة التــردد لتقييــم التأثيــر علــى صحــة
القطــاع املالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مت إخطــار البنــوك بتقــدمي
تقاريــر دوريــة عــن اإلطــار الداخلــي لتخفيــف املخاطــر لديهــا مبــا
فــي ذلــك خطــط وأمــوال الطــوارئ املتوفــرة لديهــا .واســتخدمت
قنــوات االتصــال ملنــع هجمــات املضاربــة علــى العملــة .وقــد
مت اســتيعاب اإلضطــراب األولــي مــن التدفقــات اخلارجــة مــن
الودائــع غيــر املقيمــة بشــكل جيــد مــن قبــل البنــوك مــن خــال
إدارة ســيولة اســتباقية بتوجيــه ودعــم مــن املصــرف املركــزي.
وعــززت تســهيالت الســيولة ،مثــل إقــراض الريبــو واإلقــراض مــن
خــال ســوق النقــد القطــري ،إدارة الســيولة مــن قبــل البنــوك،
وقــد انخفــض االعتمــاد علــى هــذه التســهيالت مبــرور الوقــت،
ممــا يشــير إلــى عــودة األوضــاع الطبيعيــة للســيولة بالســوق.
كمــا أجريــت اختبــارات الضغــط لتقييــم قــدرة القطــاع املصرفــي
علــى حتمــل ســيناريوهات الضغــط املعقولــة ولوحــظ أن القطــاع
املصرفــي مــرن مبــا يكفــي الحتــواء املخاطــر

In a move to attain self-sufficiency, domestic food
production was increased, Government introduced
various incentives for private sector in particular SME
sector to develop agricultural sector and diary sector.
Agricultural subsidies and concessional lending
was provided by Qatar Development Bank. Public
sector infused liquidity into the system by increasing
their deposits with banks, QCB provided ample
foreign and local currency liquidity through Liquidity
windows including REPO. To closely monitor the
developments in the financial system a special task
committee was formed which met on a daily basis.
High frequency information were collated to assess
the impact on the health of the financial sector. In
addition, banks were advised to report periodically,
their internal risk mitigating framework including the
contingency plans and emergency funds available
with them. Communication channels used to ward off
speculative and motivated attacks on the currency.
The initial disturbance from outflows of non-resident
deposits was well absorbed by the banks through
proactive liquidity management with the guidance
and support of QCB. Liquidity facilities like Repo and
QMR lending reinforced liquidity management by
banks and usage of these liquidity facilities has been
declined over time, indicating normalcy in market
liquidity. Stress tests have also been conducted to
assess the ability of the banking sector to withstand
plausible stress scenarios and observed that the
banking sector is resilient enough to contain the risks.
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 1.٦.2مؤشر االستقرار املصرفي

2.6.1 Banking Stability Index

يشــير مؤشــر االســتقرار املصرفــي الشــهري 7إلــى حتســن
اســتقرار القطــاع املصرفــي فــي عــام  2017مقارنــة بالعــام
الســابق .ومــع االجتــاه املتزايــد فــي نهايــة عــام  ،2016ظــل
املؤشــر مرتفعــاً خــال الربــع األول مــن عــام  .2017وفــي
الربــع الثانــي ،انخفــض املؤشــر قليـ ً
ا ممــا يــدل علــى انخفــاض
مســتويات املخاطــر ،ولكنــه ارتفــع أكثــر فــي الربــع الثالــث مــن
يونيــو إلــى أغســطس ( 2017الفتــرة األولــى للحصــار اجلائــر).
ومبجــرد خفــض مســتوى املخاطــرة فــي الربــع الرابــع ،حتســن
املؤشــر (شــكل  .)22-2وكان املؤشــر دون متوســط عــام 2016
فــي جميــع شــهور عــام  2017تقريبــاً.

Monthly Banking Stability Index (BSI)7 indicates, the
stability of the banking sector improved in 2017 over last
year. Reflecting the increasing trend towards the end of
2016, the index remained elevated during the first quarter
of 2017. In the second quarter, the index lowered a bit
implying lower risk levels, but further inched up in the third
quarter covering June to August 2017, the initial period of
embargo. Once the risk level lowered in the fourth quarter,
the index improved
(Chart
2-22). Theofindex
was ranging
Chart 2-21:
Distribution
Expense
below 2016 average in almost all the months in 2017.

ويظهــر حتليــل تفصيلــي حــول املؤشــرات الفرعيــة انخفــاض
مخاطــر الســيولة ،وعــدم الكفــاءة مــع زيــادة مخاطــر الهشاشــة فــي
عــام  2017مقارنــة مــع عــام ( 2016شــكل  .)23-2وقــد أدى ارتفــاع
محفظــة املوجــودات الســائلة بجانــب انخفــاض التكلفــة اإلداريــة
إلــى حتســن مؤشــرات الســيولة وعــدم الكفــاءة خــال العــام.
وعلــى الرغــم مــن زيــادة مخاطــر الهشاشــة ،فــإن نســبة القــروض
املتعثــرة ال تــزال منخفضــة وأقــل مــن  .٪ 2وبالنظــر إلــى هوامــش
احلمايــة القويــة للقطــاع املصرفــي ،يبــدو أن املخاطــر املصاحبــة
قــد انخفضــت.

A detailed analysis on the sub-indices shows risk from
liquidity, inefficiency reduced while risk from fragility
increased in 2017 as compared to 2016(Chart 2-23). Larger
pool of liquid assets as well as decline in administrative
cost have improved the liquidity and inefficiency indices
during the year. Even though risk from fragility increased,
non-performing loan ratio are still low and below 2%.
Given the banking sector’s strong capital buffer, attendant
risk is appears to be low.

شكل  :23-2خارطة االستقرار املصرفي

شكل  :22-2مؤشر االستقرار املصرفي الشهري

Chart 2-23: Banking Stability Map

الشكل  :21-2توزيع النفقات

Chart 2-22: Monthly Banking Stability Index

Chart 2-23: Banking Stability Map

Chart 2-22: Monthly Banking Stability Index

الشكل  :23-2خارطة االستقرار المصرفي

الشكل  :22-2مؤشر االستقرار المصرفي الشهري

Chart 2-24: Credit Risk - Stress to break even
الشكل  :24-2مخاطر االئتمان  -الضغط إلى نقطة التعادل

7موؤ�صر املخاطر مبني على خم�صة عوامل خطر يف القطاع امل�صريف مبا يف ذلك ال�صالمة واله�صا�صة وال�صيولة
والربحية وعدم الكفاءة.
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توفــر مؤشــرات االســتقرار املالــي املزيــد مــن املدخــات
للتغيــرات فــي بيــان مخاطــر القطــاع املصرفــي .ولقــد حتســنت
نســب كفايــة رأس املــال بشــكل أكبــر فــي عــام ( 2017جــدول
 )٧-٢ممــا يعكــس التنفيــذ اجليــد املخطــط ملصــرف قطــر
املركــزي ألفضــل املمارســات الدوليــة .وكانــت نســب رأس املــال
تتحســن منــذ عــام  2016بعــد اعتدالهــا فــي عــام  2015مــع
إدخــال متطلبــات رأس املــال مــن بــازل  .3وأدى ارتفــاع مســتوى
رأس املــال للقطــاع املصرفــي إلــى متكــن البنــوك مــن مواجهــة
نقــاط الضعــف غيــر املتوقعــة ،ومواصلــة تقــدمي االئتمــان
للتنميــة االقتصاديــة .وعلــى الرغــم مــن أن نســبة القــروض غير
العاملــة قــد ارتفعــت بشــكل هامشــي ،فــإن نســبة املخصصــات
للبنــوك حتســنت ،ممــا زاد مــن قــدرة امتصــاص الصدمــات
لــدى البنــوك .ومــع ارتفــاع رأس املــال ،تراجعــت نســبة صافــي
القــروض غيــر العاملــة إلــى رأس املــال أكثــر فــي عــام .2017

لــم يكــن تراكــم الربــح متناســباً مــع الزيــادة فــي رأس املــال
واملوجــودات فــي القطــاع املصرفــي احمللــي .وبالتالــي ،انخفــض
العائد على متوسطاملوجودات والعائد على حقوق املساهمني
فــي عــام  .2017ومــع ذلــك ،كان االنخفــاض هامشــياً وال يشــكل
أي زيــادة كبيــرة فــي املخاطــر .فــي الوقــت نفســه ،حتســنت
معــدالت الربحيــة األخــرى .وعلــى ســبيل املثــال ،حتســن هامش
الفائــدة إلــى إجمالــي الدخــل ،إلــى جانــب قيــاس كفــاءة أفضــل.
وانخفضــت املوجــودات الســائلة إلــى إجمالــي املوجــودات
بشــكل طفيــف فــي حــن ظلــت تغطيــة املوجــودات الســائلة إلــى
املطلوبــات غيــر املســتقرة عنــد مســتويات مريحــة.
إن تصــورات القطــاع املصرفــي بشــأن نقــاط الضعــف
احملتملــة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى القطــاع املالــي تــؤدي
إلــى صياغــة سياســة االســتقرار املالــي .لهــذا الغــرض ،مت
ً٨
إجــراء مســح إدراك املخاطــر بــن البنــوك العاملــة محليــا
اخلاضعــة لســلطة املصــرف .واســتناداً إلــى الــردود الــواردة،
يجمــع التحليــل مــدركات وتوقعــات القطاعــات املصرفيــة
حــول عوامــل اخلطــر فــي عــام  ،2017وعــام  2018والســنة
املقبلــة ( .)2019ومت وصــف النتائــج الرئيســية لالســتطالع
أدنــاه( :إطــار .)٤-٢

8ت�شمل بنك قطر للتنمية
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Financial stability indicators (FSIs) provide further
input to the changes in risk profile of the banking
sector. Capital adequacy ratios have further
improved in 2017(Table 2-7) reflecting QCB’s well
planned implementation of international best
practices. Capital ratios have been improving since
2016 after moderating in 2015 with the introduction
of Basel III capital requirements. Higher capital level
of the banking sector equips the banks to withstand
unforeseen vulnerabilities and to continue provide
credit for the economic development. Even though
NPL ratio inched up marginally, the provision ratio
of the banks improved, augmenting the shock
absorbing capacity of the banks. With higher
amount of capital, Net NPL to capital ratio also
improved further in 2017.
Accumulation of profit was not commensurate with
increase in asset and equity capital for the domestic
banking sector. Accordingly, Return on average assets
and Return on Equity declined, in 2017. However,
the decline was marginal and does not pose any
significant increase in risk. At the same time other
profitability ratios improved. For instance, Interest
margin to gross income improved, along with better
efficiency measure. Liquid assets to total assets
marginally reduced while the coverage of liquid asset
to volatile liabilities remained at comfortable levels.
The banking sector’s perceptions regarding the
potential vulnerabilities that can affect the financial
sector provide leads to financial stability policy
formulation. For the purpose, a Risk Perception
Survey (RPS) was conducted among the domestically
operating banks8 under the jurisdiction of QCB. Based
on the received responses, the analysis collates the
banking sectors’ expectations and perception about
the risk factors in the last year (2017), current year
(2018) and the year ahead (2019). The major findings
of the survey are depicted below: (Box 2-4).

Including Qatar Development Bank
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جدول  :7-2مؤشرات االستقرار املالي الرئيسية

Table 2-7: Financial Stability Core Indicators

مؤشرات االستقرار المالي الرئيسية

2017

2016

2015

* مؤشر كفاية رأس املال

FS- Core Indicator

16.23

15.76

14.99

* Capital Adequacy Ratio

16.11

15.57

14.73

* Regulatory Tier 1 Capital to RWA

13.12

12.48

13.62

* Common Equity Tier 1/Risk Weighted Assets

10.70

10.69

11.27

Capital to Assets

1.65

1.67

1.87

Net NPL to Capital

1.57

1.33

1.55

NPL Ratio

83.23

79.88

79.83

NPL-Provision to NPL

العائد على متوسط املوجودات
العائد على حقوق املساهمني
هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل

1.54

1.67

1.96

RoAA

13.87

14.49

16.15

RoE

78.12

75.13

74.61

Interest Margin to Gross Income

املصروفات غير الفائدة إلى إجمالي الدخل

26.76

28.78

28.00

Non- Interest Expense to Gross Income

املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات

28.18

29.57

28.49

Liquidity Assets to Total Assets

املوجودات السائلة إلى املطلوبات قصيرة األجل

54.23

54.69

47.11

Liquid Assets to Short term Liabilities

* رأس املال األساسي بالشريحة األولى إلى
املوجودات املرجحة للمخاطر
* فئة األسهم العادية بالشريحة األولى إلى
املوجودات املرجحة للمخاطر
رأس املال إلى املوجودات
صافي القروض غير العاملة إلى رأس املال
نسبة صافي القروض غير العاملة
مخصصات صافي القروض غير العاملة إلى
صافي القروض غير العاملة

إطار  4-2مسح إدراك املخاطر 2018 -

Box 2-4 Risk Perception Survey- 2018

عبــر أكثــر مــن  ٪ 90مــن املشــاركني فــي االســتطالع (البنــوك)
عــن أن الثقــة فــي االســتقرار املالــي للقطــاع املصرفــي قــد زادت.
كمــا يشــير املســح إلــى أن املخاطــر االئتمانيــة اإلجماليــة قــد
انخفضــت أو بقيــت علــى حالهــا فــي عــام  2017كمــا هــو موضــح
فــي أكثــر مــن  ٪ 50مــن البنــوك .ومــع ذلــك ،فــإن نســبة كبيــرة مــن
البنــوك أظهــرت زيــادة فــي مخاطــر االئتمــان فــي عــام ،2018
لكنهــا ســتنخفض مــرة أخــرى فــي عــام  .2019قــد تنخفــض
املخاطــر النظاميــة ومخاطــر الســوق فــي عامــي  2018و2019
علــى النحــو الــذي أبدتــه غالبيــة البنــوك .وفيمــا يتعلــق مبخاطــر
الســيولة ،فــإن نســبة أعلــى مــن البنــوك قــد أبــدت اجتاهــاً
معاكســاً لعــام  .2018ومــع ذلــك ،فــإن أكثــر مــن ثلثــي البنــوك
أبــدت انخفــاض مخاطــر الســيولة فــي عــام .2019

)More than 90% of the survey respondent (banks
expressed that, the confidence in the financial
stability of the banking sector has increased. The
survey also suggest that overall credit risk either
decreased or remained the same in 2017 as
opined by more than 50% of the banks. However,
a large percentage of banks opined an increase in
credit risk in 2018, but would lower again in 2019.
Systemic risk and market risk may decline in 2018
and 2019 as opined by a majority of banks. As
regards to liquidity risk,a higher percentage of
banks opined the reverse for 2018. However,
more than two third of the banks opined the risk
from liquidity well reduce in 2019.

كمــا ســعى املســح إلــى تصنيــف البنــوك لعوامــل املخاطــر العامليــة
الرئيســية واالقتصاديــة الكليــة التــي أثــرت علــى النظــام املالــي
فــي قطــر مــن قائمــة معينــة مــن نقــاط الضعــف الرئيســية .يتــم
توفيــر النتائــج فــي اخلريطــة احلراريــة التاليــة .تعتبــر القضايــا
اجليوسياســية مــن املخاطــر الرئيســية كمــا رأتهــا الغالبيــة
العظمــى مــن البنــوك فــي عــام  ،2017كمــا أنهــم يرون أن مســتوى
املخاطــر مــن هــذا الضعــف قــد يســتمر فــي عــام  2018أيض ـاً.
ومــن املتوقــع أن تنخفــض املخاطــر الناجمــة عــن انخفاض أســعار

The Survey also sought the banks to rank the key
global and macro-economic risks factors that have
impacted Qatar financial system from a given list of
major vulnerabilities. The results is provided in the
following heat map. Geopolitical issues is considered
as the major risk as opined by a good majority of
banks in 2017. They also opined that the risk level
from this vulnerability may continue in current year
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النفــط التــي جــاءت فــي مقدمــة املخاطــر فــي الســنة األخيــرة فــي
الســنوات القادمــة .تعتبــر جميــع أحــداث املخاطــر األخــرى ذات
أهميــة أقــل نســبياً مــن جانــب املســتجيبني.

as well. Risk from lower oil prices which came as
the top most risk in the last year survey is expected
to be reduced in the coming years. All other risk
events are considered to have comparatively lower
significance by the respondents.

كمــا رصــدت الدراســة إدراك البنــوك ألحــداث املخاطــر
الرئيســية مــن مجموعــة معينــة مــن األحــداث املتعلقــة باالئتمــان
والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية .ورأى مــن  ٪ 60إلــى
 ٪ 80مــن البنــوك يــرون أن املخاطــر مــن املطوريــن العقاريــن/
املقاولــن مبثابــة اخلطــر الرئيســي مــن قائمــة محــددة مــن نقــاط
الضعــف االئتمانــي .ومــع ذلــك ،أجابــت أغلبيــة البنــوك أن
مســتوى املخاطــر ســوف ينخفــض أو يظــل كمــا هــو فــي عــام
 .2019وفيمــا يتعلــق بالســيولة ومخاطــر الســوق ،يختلــف رأي
البنــوك فــي اختيــار أعلــى املخاطــر؛ فقــد يــزداد الضعــف بســبب
"انخفــاض تدفــق الســيولة مــن الســوق الدوليــة" فــي عــام 2018
كمــا يتضــح مــن عــدد أكبــر مــن البنــوك.

The survey also captured banks perception on the major
risk events from the given set of events pertaining to
credit, liquidity, market and operational risks. 60 to 80%
of the banks opined, they consider risk from real estate
developers/contractors as the major risk from the given
list of credit vulnerabilities. However, a majority banks
responded that risk level will decrease or remained
the same in 2019. As regards to liquidity and market
risk, banks opinion differ in choosing the top most risk.
Increase in vulnerability on account of on ‘reduced
liquidity flow from international market’ may increase
in 2018 as opined by a larger number of banks.

2019

2018

2017

الفئة أ :المخاطر العالمية

Panel A : Global Risk

املخاطر االقتصادية الكلية العاملية

Global Macroeconomic Risks

خطر من األسواق الناشئة

Risk from Emerging Markets

قضايا تخفيض الديون من الصني

Deleveraging Issues from China

انخفاض أسعار النفط

Lower Oil Prices

عدم االستقرار اجليوسياسية

Geopolitical Instability

تشديد سياسة بنك االحتياط الفيدرالي

US FED Policy Tightening

مخاطر السوق والسيولة العاملية

Global Market and Liquidity Risk

الفئة ب :المخاطر االقتصادية الكلية

Panel B: Macroeconomic Risk

ارتفاع التضخم
التقلبات في سوق األسهم احمللية
انخفاض في الرصيد اخلارجي احلالي

Higher Inflation
Volatility in Domestic Equity Market
Decline in External current A/c Balance

انخفاض في امليزان املالي

Decline in Fiscal Balance

منو محلي أقل

Lower Domestic Growth

أسعار عقارات أقل

Lower Real Estate Prices
% of respondents ranked the risk as top 2

 ٪من املستجوبني صنفوا املخاطر كفئة ٢

below 20

ال تــزال املخاطــر التــي يشــهدها عالــم اإلنترنــت فــي صــدارة
املخاطــر الرئيســية فــي مســح هــذا العــام أيضــا ضمــن قائمــة
املخاطــر التشــغيلية.
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Risk form cyber world continue to top as the
major risk in this year’s survey also among the list
of operational risk.
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2017

2018

2019
مخاطر االئتمان

Credit Risk
Default from Real Estate Developers/Contractor
Default from Households (Expatriates)
Default from Households (Nationals)
Default from Credit Given to Top Borrowers
Default from Credit Given Outside Qatar
Default on Credit Card Payments
Defaults from Credit to Infrastructure Sector

 املقاولني/إعسار املطورين العقاريني
)إعسار األفراد (املغتربني
)إعسار األفراد (القطريني
إعسار من اإلئتمان املمنوح ألكبر املقترضني
إعسار املقترضني خارج قطر
إعسار بطاقات اإلئتمان
إعسار أصحاب قروض قطاع البنية التحتية
مخاطر السيولة

Liquidity Risk

Deposit Withdrawal by Retail Depositors
Deposit Withdrawal by Wholesale Depositors
Rollover Risk in Demand Deposits
Liquidity Dry-up in Domestic Inter-Bank Market
Reduced Liquidity Inflows from Foreign Inter-Bank
Market
Deposit Withdrawal from Non-Resident Depositors

سحب الودائع من جانب صغار املودعني
سحب الودائع بواسطة كبار املودعني
مخاطر تدوير الودائع حتت الطلب
جفاف السيولة في سوق ما بني البنوك احمللي
تراجع تدفقات السيولة من سوق ما بني البنوك
األجنبي
سحب الودائع من املودعني غير املقيمني
مخاطر السوق

Market Risk

Domestic Equity Market Shock
Equity Market Shocks in Other Countries (MENA
Countries/ Global)
Domestic Interest Rate Shock
Interest Rate Shocks in Developed Countries

صدمة من سوق األسهم احمللي
صدمة في أسواق األسهم في دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا األخرى
صدمة معدل الفائدة احمللية
صدمة أسعار الفائدة في الدول املتقدمة
مخاطر سعر الصرف

Exchange Rate Risk

مخاطر التشغيل

Operational Risk

مخاطر االحتيال

Risk Due to Frauds

مخاطر من عالم اإلنترنت

Risk from Cyber World
Risk from Weaknesses in Internal Control Systems

مخاطر من ضعف الرقابة الداخلية

Risk Due to Corporate Governance Issues

مخاطر من قضايا حوكمة الشركات

% of respondents ranked the risk as top 1

١  من املستجوبني صنفوا املخاطر كفئة٪
above 80

60-80

40-60

20-40
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 2.6.2حتليل مخاطر االئتمان واختبار الضغط

2.6.2 Credit Risk Analysis and Stress Test

يتمتــع القطــاع املصرفــي فــي قطــر بأقــل نســبة قــروض غيــر
منتظمــة بــن نظرائــه فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وإلــى
جانــب النســب املنخفضــة للقــروض غيــر املنتظمــة ،فــإن نســبة
تغطيتهــا مرتفعــة ،ممــا يشــير إلــى أن املخاطــر الناشــئة عــن
التخلــف عــن ســداد االئتمــان ميكــن تخفيفهــا دون أن يكــون لهــا
أي تأثيــر علــى املــاءة .وفــي خضــم هــذه األوضــاع اإليجابيــة،
شــهدت الســنة احلاليــة بعــض الزيــادة فــي القــروض غيــر
املنتظمــة علــى مســتوى إإلجمالــي .ولوحــظ انخفــاض اجلــودة
االئتمانيــة مبقــدار هامشــي فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة،
باســتثناء القطــاع العــام (جــدول  .)٨-٢وفــي قطــاع األفــراد زادت
نســبة القــروض غيــر املنتظمــة بشــكل ملحــوظ خــال العــام.
وارتفعــت نســبة االنــزالق (النمــو اجلديــد إلــى القــروض املتعثــرة
خــال العــام إلــى االئتمــان القياســي فــي بدايــة العــام) مــن ســالب
 ٪ 0٫04إلــى  ٪ 0٫37فــي عــام  .2017إن الزيــادة فــي النمــو
االســمي فــي القــروض غيــر املنتظمــة ونســبة االنــزالق تتطلــب
مــن البنــوك إدارة اســتباقية للقــروض غيــر املنتظمــة.

Qatar banking sector enjoys the lowest Non-Performing
Loan (NPL) ratio among its GCC peers. Along with low
NPL ratios, the sector’s coverage ratio is high, indicating
risk from credit default can be mitigated without having
any impact on its solvency. Amidst this positive footing,
the current year experienced some increase in nonperforming loans at an aggregate level. Decline in credit
quality though marginal, observed across all the economic
sectors, except from the public sector (Table 2-8). NPL
from individuals increased significantly during the year.
The Slippage ratio (fresh accretion to NPLs during the
)year to standard credit at the beginning of the year
increased from (-0.04%) to 0.37% in 2017. Increase in
nominal growth in NPL as well as slippage ratio warrants
banks to proactively manage their NPLs.

جدول  :8-2القرو�ض غري املنتظمة -ح�سب
القطاعات االقت�صادية

Table 2-8: Non-Performing
Loan -Economic Sector

القطاع

القطاع العام
القطاع اخلاص
الشركات
األفراد
عبر احلدود

2017

2016

2015

0.0

0.0

0.0

Public sector

2.6

2.1

2.2

Private Sector

1.9

1.7

1.9

Corporate

3.9

2.8

2.7

Individual

1.9

1.7

2.6

Cross-Border

كمــا نوقــش ســابقاً ،اســتحوذ االئتمــان للقطــاع العقــاري علــى
حصــة كبيــرة مــن ائتمــان القطــاع اخلــاص .ويتــم قيــاس تغيــرات
األســعار فــي العقــارات مــن خــال مؤشــر أســعار العقــارات.
ويوفــر مؤشــر أســعار العقــارات نظــرة ثاقبــة فــي جانــب الطلــب
لســوق العقــارات .ومــع التغيــرات الدميوغرافيــة والتغيــرات
فــي ديناميكيــات جانــب العــرض ،أظهــر ســوق قطــر العقــاري
تراجعــاً فــي مســتوى األســعار خــال عــام  .2017وفــي هــذا
الســياق ،يتــم إجــراء تقييــم علــى محفظــة االئتمــان العقــاري
للبنــوك (إطــار .)٥-٢
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Sector

As discussed earlier, credit to real estate sector holds a
major share of the private sector credit. The price changes
in the real estate are measured through Real Estate Price
Index (REPI). REPI provides an insight into the demand
side of the real estate market. With demographical
changes and changes in supply side dynamics, Qatar’s
real estate market showed decline in price level during
2017. In this context, an assessment on the real estate
credit portfolio of banks is made (Box 2-5).
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إطار  :5-2مخاطر االئتمان لقروض الرهن العقاري

Box 2-5: Credit Risk from Mortgage Loan

تنشــأ مخاطــر االئتمــان اخلاصــة بالقــروض الرهــن العقــاري
عندمــا ال يســتطيع املقتــرض ســداد القــرض املمنــوح مقابــل
العقــارات التــي مت أخذهــا كضمــان .إن االنخفــاض فــي
قيمــة الضمانــات العقاريــة التــي حتتفــظ بهــا البنــوك يعــرض
البنــوك للقــروض املكشــوفة .فــي مثــل هــذا الســيناريو ،يُطلــب
مــن البنــوك وضــع مخصــص إضافــي ،ممــا يؤثــر علــى كفايــة
رأس املــال .وقــد بلغــت نســبة مخاطــر صافــي قــروض الرهــن
العقــاري إلــى إجمالــي رأس املــال واالحتياطــات للبنــوك
احملليــة كمــا فــي ديســمبر  ،2017نحــو  ٪ 114٫17مقابــل
احلــد األقصــى املســموح بــه مــن مصــرف قطــر املركــزي 150
 .٪هــذا يشــير إلــى أن البنــوك لديهــا ســعة كافيــة الســتيعاب
املزيــد مــن االئتمــان العقــاري.

Credit risk from mortgage loan arise, when the
borrower is unable to repay the credit extended
where real estate properties as taken as collateral.
A fall in the value of real estate collateral held
by the banks exposes the banks to uncovered
loans. In such a scenario, banks are required to
make additional provision, which impacts their
capital adequacy. The Net Mortgage Risk Ratio,
calculated as ‘net mortgage as a proportion of
the bank’s total capital and reserve’, for Local
Banks as on December 2017, stood at 114.17% as
against QCB stipulated maximum limit of 150%.
This indicate banks have sufficient cushion to
accommodate further real estate credit.

ومــن أجــل حتليــل املخاطــر ،أجــري اختبــار الضغــط بافتــراض
ســيناريوهات متشــددة مثــل انخفــاض قيمــة الضمانــات
مبختلــف املســتويات املئويــة فــي حــن أن البنــوك ســوف تعمــل
علــى توفيــر مخصــص بنفــس املبلــغ .يشــير مســتوى القــروض
غيــر املنتظمــة الــذي انخفضــت عنــده نســبة كفايــة رأس املــال
إلــى أقــل مــن احلــد األدنــى إلــى مســتوى املرونــة التــي تتمتــع
بهــا محفظــة االئتمــان فــي البنــوك .وفــي املقارنــة علــى أســاس
ســنوي ،لوحــظ أن البنــوك كانــت أكثــر مرونــة وأن مراكــز رأس
املــال اخلاصــة بهــا ســمحت لهــا مبقاومــة االنخفــاض فــي
قيمــة الضمانــات بنســبة أعلــى فــي ديســمبر  2017مقارنــة
بشــهر ديســمبر .2016

In order to analyze the risk, stress test were conducted
by assuming stressed scenarios like fall in value of
collateral by various percentage levels while banks
would require to make provision for the same.
The NPL Level at which CAR fell below threshold
)indicated the level of resiliency (or vulnerability
of the credit portfolio of the banks. On a year-onyear comparison, it was observed that banks were
more resilient and their respective capital positions
allowed them to withstand fall in the collateral value
by a higher percentage in December 2017 compared
to December 2016.

مــن أجــل تقييــم أثــر املخاطــر احملتملــة بســبب حــاالت الضغــط
علــى أرصــدة االئتمــان لقطــاع الشــركات والقطــاع العائلــي؛ مت
فــرض ســيناريوهات ضغــط علــى محفظــة االئتمــان للقطــاع
املصرفــي مــن خــال ضغــط أعلــى علــى ائتمــان قطــاع
االســتهالك مقارنــة بالقطاعــات األخــرى ،فــي حــن أن جميــع
القطاعــات األخــرى باســتثناء القطــاع العــام تعانــي مــن حــاالت
ضغــط معتــدل .٩وتظهــر نتائــج اختبــار الضغــط أن نســب رأس
املــال للبنــوك تتراجــع بنســب تتــراوح بــن  ٤-٢نقــاط مئويــة.
وعلــى املســتوى الفــردي ،حتتــاج بعــض البنــوك إلــى زيــادة
مســتوى رأســمالها للوفــاء باحلــد األدنــى ملتطلبــات كفايــة رأس
املــال احملــددة.
ومــن أجــل فحــص حــدود احلــد األدنــى للقــروض غيــر املنتظمــة
إلــى نســبة ،ميكــن للقطــاع املصرفــي أن يتحملهــا دون التأثيــر
ســلباً علــى كفايــة رأس املــال ،فقــد مت إجــراء حتليـ ً
ا للضغــط
يبينــه اشــكل التالــي( .10شــكل .)٢٤-٢
 ٩القرو�ض غري املنتظمة بن�سبة  ٪5لكل القطاعات االقت�صادية با�ستثناء اال�ستهالك حيث يفرت�ض �أنها مبعدل �أعلى  .٪10والقطاع العام
حيث يفرت�ض �أنه ال توجد قرو�ض غري منتظمة.
 10ال تخ�ضع فروع البنوك الأجنبية الختبارات ال�ضغط
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In order to assess the impact of a probable risk due
to stress on corporate and household sector balances,
we have stressed the banking sector’s credit portfolio
by assuming high NPL levels from private sector. We
assumed stress on consumption sector credit is higher
as compared to other sectors while all other sectors
except public sector experience moderate stress9. The
stress test results shows the capital ratios of the banks
decline by anywhere between 2-4 percentage points.
Individually some of the banks need to augment their
capital level to meet the prescribed minimum level of
capital requirements.
In order to examine the threshold limits of NPLs the
banking sector can withstand without adversely impinging
on its capital ratios below the threshold minimum, we
conduct a “stress to break-even” analysis10 (Chart 2-24).
9
NPL at 5% each for all economic sectors except for consumption where it is assumed at a higher rate of
10%. From Public Sector no NPL is assumed.
10
Foreign bank branches are not considered for stress testing
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Chart 2-24: Credit Risk - Stress to break even
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Chart 2-24: Credit Risk - Stress to Break Even

وباعتبــار إن احلــد األدنــى لنســبة كفابــة رأس املــال التــي يُطلــب
مــن البنــوك 11اإلحتفــاظ بهــا هــي ٪ 12.5؛ فــإن التحليــل يظهــر
بشــكل عــام أن مخالفــة هــذا احلــد األدنــى يتحقــق عندمــا
يتحــول مــا ال يقــل عــن  ٪ 20مــن القــروض املقدمــة لشــركات
القطــاع اخلــاص إلــى قــروض غيــر منتظمــة.

The analysis suggest, considering 12.5% as the
benchmark minimum CRAR required to be maintained
by the banks11, at least 20% of the performing loan of
domestic private corporate sector as at December 2017
has to turn non performing for the minimum CRAR
requirement to breach over all.

وبالتالــي ،فــإن اختبــارات الضغــط االئتمانــي تشــير إلــى أنــه
علــى الرغــم مــن أنــه ميكــن حتديــد آثــار املخاطــر علــى مســتوى
كل بنــك ،فــإن القطــاع املصرفــي فــي وضــع مريــح بفضــل توفــر
رأس املــال الكافــي.

Thus, the credit stress tests indicate, even though at
individual bank level traces of risk can be identified,
overall, the banking sector is at comfortable position
owing to the availability of sufficient capital.

 11اإن احلد االأدنى املطلو Üمن البنوك لن�صبة كفاية راأ�س املال يختل∞ بني البنوك اآخòين بعني االإعتبار متطلبات راأ�س املال للبنوك ذات
التاأKري الهام على النظام واالإجراءات الداخلية واالإ�صرافية اتقييم كفاية راأ�س املال
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11
Minimum CRAR required to be maintained by the banks varies across banks taking in to account capital
requirements for DSIB and ICAAP.
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 3.6.2مخاطر السيولة واختبار الضغط

2.6.3 Liquidity Risk and Stress Test

حتســنت مؤشــرات الســيولة 12فــي عــام ( 2017جــدول  )٩-٢ممــا
يشــير إلــى ســهولة ضغــوط الســيولة فــي ظــل الســحب الكبيــر
مــن ودائــع غيــر املقيمــن .وكمــا لوحــظ ،يبــدو أن حجم ـاً كبيــراً
مــن الســيولة املتقلبــة قــد خــرج مــن القطــاع املصرفــي ممــا ســهل
على القطاع تبســيط هيكله التمويلي .وحتســنت الســيولة بشــكل
تدريجــي علــى مــدار العــام ووصلــت إلــى وضــع مريــح بنهايــة
العــام .وحتســنت الســيولة الضيقــة حتســناً كبيــراً فــي النصــف
األول مــن العــام وأصبحــت معتدلــة فــي النصــف الثانــي ،ولكنهــا
بقيــت عنــد مســتوى مرتفــع مقارنــة بالعــام املاضــي .ومــع ذلــك،
فــإن الســيولة علــى املــدى املتوســط التــي تعتبــر مقياس ـاً ملــدى
تغطيــة التدفقــات النقديــة للموجــودات قصيــرة إلــى متوســطة
األجــل للتدفقــات النقديــة للمطلوبــات قصيــرة إلــى متوســطة
األجــل قــد انخفضــت خــال الســنة احلاليــة .ومــع ارتفــاع الودائع
احملليــة حتســنت نســبة االئتمــان إلــى الودائــع بشــكل كبيــر خــال
العــام .وبالتالــي ،تشــير مختلــف مقاييــس مخاطــر الســيولة إلــى
انخفــاض مســتويات املخاطــر فــي عــام .2017

)Liquidity indicators12, improved in 2017 (Table2-9
indicating an ease in liquidity pressures amidst large
withdrawal of deposit liquidity from the Non-resident
depositors. As observed, a large volume of volatile
liquidity seems to have gone out of the banking sector
facilitating the sector to streamline its funding structure.
Broad liquidity gradually improved throughout the year
and reached at a comfortable position by end of the
year. Narrow liquidity improved substantially in the first
half and moderated marginally in the second half, but
remained at elevated level as compared to last year.
However, Medium term liquidity, a measure of coverage
of short to medium term asset side liquidity available
to short to medium term liability side liquidity declined
through the course of the current year. With higher inflow
of domestic deposit, loan to deposit ratio improved
substantially during the year. Thus, various measures of
liquidity risk indicates, risk levels declined in 2017.

جدول  :9-2م�ؤ�شرات ال�سيولة

Table 2-9: Liquidity Indicators

Dec-17
ديسمبر١٧-

Sep-17
سبتمبر١٧-

Jun-17
يونيو١٧-

Mar-17
مارس١٧-

Dec-16
ديسمبر١٦-

السيولة الواسعة

15.4

15.0

14.1

13.1

12.9

Broad Liquidity

السيولة الضيقة

4.0

4.0

4.3

3.9

3.5

Narrow Liquidity

السيولة متوسطة األجل

39.7

38.3

38.8

44.6

43.0

Medium Term Liquidity

القروض إلى الودائع

110.7

112.2

113.8

113.6

115.5

Loan to Deposit

تقلصــت الفجــوة بــن االئتمــان والودائــع خــال الســنة كمــا لوحــظ
فــي الســابق ،علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت شــديدة التقلــب خــال
العــام (شــكل  .)٢٥-٢وفــي النصــف األول مــن العــام ،انخفضــت
الفجــوة بشــكل كبيــر بســبب ارتفــاع معــدل منــو الودائــع علــى منــو
االئتمــان .ومــع ذلــك ،خــال الشــهر األول مــن احلصــار؛ ارتفعــت
الفجــوة مــرة أخــرى ولكنهــا انخفضــت أكثــر فــي ديســمبر 2017
مــع تدفــق املزيــد مــن الودائــع احملليــة لتغطيــة الســحوبات علــى
الودائــع غيــر املقيمــة .وبالتزامــن مــع انخفــاض فجــوة اإلئتمــان
إلــى الودائــع ،انخفــض اعتمــاد القطــاع املصرفــي علــى األمــوال
مــن املؤسســات املاليــة األجنبيــة ،ممــا قلــل مــن مخاطــر جتديــد
الودائــع اخلارجيــة .وكمــا لوحــظ فــي نهايــة العــام ،فــإن التقلبــات
فــي مصــادر األمــوال اخلارجيــة قــد تراجعــت ممــا أدى إلــى احلــد
مــن جوانــب الضعــف فــي املطلوبــات.
� 12سيولة عري�ضة = �إجمايل (نقد ،االحتياطي الإلزامي ،احتياطي �آخر لدى امل�صرف و�أذونات و�سندات اخلزينة) � /إجمايل املوجودات
ال�سيولة ال�ضيقة = �إجمايل (النقد ،االحتياطي الإلزامي ،احتياطي �آخر لدى امل�صرف) � /إجمايل املوجودات
ال�سيولة متو�سطة الأجل = املوجودات <� 3أ�شهر  /املطلوبات <� 3أ�شهر
القرو�ض �إىل الودائع = �إجمايل القر�ض� /إجمايل الودائع
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The credit and deposit wedge narrowed during the year
as observed earlier, though it was highly volatile during
the year (Chart 2-25). In the first half of the year the gap
reduced considerably, owing to higher deposit growth over
the credit growth. However, during the initial month of the
blockade the gap inched up again but moderated further
towards December 2017 as more domestic deposits flowed
in to cover the outflow of non-resident deposits. In tandem
with lower credit-deposit wedge, the reliance of banking
)sector to funds from foreign financial institutions (FFI
declined reducing the rollover risk from external liquidity.
As observed towards the end of the year the volatility in
such funds declined reducing liability side vulnerabilities.
12
Broad liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB and T-Bills/Bonds)/Total Assets
Narrow liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB)/Total Assets
Medium Term Liquidity = Assets < 3 months / Liability < 3 months
Loan to Deposit = Total Loan / Total Deposit
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شكل  :25-2االنكشاف على املؤسسات املالية األجنبية

Chart 2-25: Exposure to foreign financial institutions
Chart 2-25: Exposure to Foreign Financial Institutions

جدول  :25-2اإلنكشاف على المؤسسات المالية األجنبية بالمليار لاير

توفر فجوة تمويــل العماء مؤشراً احترازيــاً كليــاً آخر The customer-funding gap1 provides another macro
للمخاطــر من مخاطــر التمويــل .فجــوة التمويــل الســلبية في prudential indicator of vulnerability from funding risk.
Chart 2-26: Movements in deposit rate
اآلجــال الزمنيــة قصيــرة األجــل ،ممــا يــدل علــى انخفــاض Negative funding gap in the in the short-term time
ـطة إلــى
املتوسـ
أو عــدم وجــود خطــر .وفــي اآلجــال الزمنيــة
التحركات في سعر
:26
الشكل -2
الودائعbuckets, indicating low or zero risk. In
فائدة the
medium
ـوة
ـ
الفج
ـبة
ـ
نس
ـبب
الطويلــة األجــل ،توجــد نقــاط ضعــف بسـ
to long-term time buckets, vulnerabilities exist owing
التمويليــة اإليجابيــة .ومــع ذلــك ،يبــدو أن الهشاشــة قــد to positive funding gap ratio. However, vulnerability
انخفضــت مقارنــة بالســنة الســابقة (اجلــدول .)2-10
appears to have reduced as compared to previous
year (Table 2-10).
13

لتقييــم تأثيــر مخاطر ســحب املودعن في جميع القطاعات
االقتصاديــة جن ًبــا إلــى جنــب مــع املخاطــر مــن املؤسســات
املاليــة األجنبيــة ،أكدنــا علــى جانــب املطلوبــات فــي امليزانية
العموميــة للقطــاع املصرفــي .تختلــف االفتراضات المتعلقة
بوزن السحب عبــر مســتوى اإلســتحقاق حيــث يكــون أجــل
االســتحقاق األدنــى ذو وزن مخاطــر أعلــى .14وتشــير
نتائــج الضغــط إلــى أن جميــع البنــوك لديهــا مــا يكفــي مــن
الســيولة املتاحــة لتحمــل املخاطــر .وحتتــاج غالبيــة البنــوك
إلــى اســتخدام  30إلــى  40فــي املائــة فقــط مــن ســندات
وأذونــات اخلزينــة لتغطيــة هــذه الســحوبات  ،بالنظــر إلــى
أن املوجــودات الســائلة اخلارجيــة يتــم اســتخدامها مــع
خصــم بنســبة .٪ 50

( 13االئتمان  -الودائع) *  / 100االئتمان
 14القطاع العام  ،٪ 10 - ٪ 2 -قطاع ال�صركات اخلا�صة  -من  ٪ 5اإىل  ،٪ 20القطاع اخلا�س  -من  ٪ 5اإىل  ،٪ 25املوؤ�ص�صات املالية غري
امل�صرفية  ٪50-٪5املوؤ�ص�صات املالية االأجنبية  ،٪25-بني البنوك املحلية ٪50-
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To assess the impact of withdrawal risk from the
depositors across all the economic sectors along with
roll over risk from foreign financial institutions, we
have stressed the liability side of balance sheet of the
banking sector. Assumptions on withdrawal weight
vary.across the maturity level where lower maturity
bucket having higher risk weight2. The stress results
indicate that, all the banks have sufficient cushion of
liquidity available to withstand the risk. Majority of the
banks needs to use only 30 to 40% of their T-bills/
bonds to cover such withdrawals, given that external
liquid assets are utilized with a haircut of 50%.

(Credit-deposit)*100/credit
Public sector- 2%- 10%, Private corporate sector - 5% to 20%, Private individual – 5% to 25%, non-bank
financial institutions 5%- 50%, FFI - 25%, Domestic interbank – 50%
13
14
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جدول � :١0-2لفéوة �لتمويلية �لف�سلية
( %من �Eقر��ص �لعم)AÓ

Table 2-10: Quarterly funding gap
)(Percent to Customer Lending

Dec-17
ديسمبر17-

Sep-17
سبتمبر17-

Jun-17
يونيو17-

Mar-17
مارس 17-

Dec-16
ديسمبر16-

السحب على املكشوف

-167.9

-209.3

-426.9

-404.3

-343.6

Overdraft

أقل من شهر

-330.5

-354.5

-280.1

-279.4

-239.6

<1 Month

 3-1شهور

-240.2

-205.6

-106.0

-62.0

-161.9

1 to 3 Months

 6-3شهور

-65.2

-218.0

-106.8

-122.5

-19.0

3 to 6 Months

 12-6شهر

-84.5

-33.5

6 to 2-25:
12 Months
-103.6 financial
-175.8
-107.3
Chart
Exposure to foreign
institutions

 2-1سنة

47.1

-26.8

لاير1
بالمليار to
المؤسسات المالية األجنبية2 Years
اإلنكشاف على 68.9
70.9
 -31.4جدول :25-2

أكثر من  2سنة

90.5

96.2

Above 2 year

الفﺠوة التمويلية

97.5

 4.٦.2مخاطر معدل الفائدة
بالنظــر إلــى الربــط الثابــت بــن الريــال القطــري والــدوالر
األمريكــي ،فــإن سياســات مصــرف قطــر املركــزي بشــأن
أســعار الفائــدة قصيــرة األجــل تتبــع فــي الغالــب إجــراءات
السياســة التــي يتخذهــا االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي.
ولكــن علــى الرغــم مــن قيــام بنــك االحتياطــي الفيدرالــي
برفــع الفائــدة ثــاث مــرات خــال العــام (زيــادة إجماليــة
قدرهــا  75نقطــة أســاس) ،فــإن املصــرف املركــزي رفــع
ســعر الفائــدة علــى الودائــع مرتــن فقــط (نســبة  50نقطــة
أســاس) فــي  .2017وقــد أثــرت الزيــادة فــي ســعر الفائــدة
مــن قبــل املصــرف املركــزي علــى الودائــع .فضـ ً
ا عــن ســعر
الفائــدة علــى االئتمــان ،حيــث زاد ســعر الفائــدة على اإليداع
ملختلــف آجــال االســتحقاق (شــكل .)26-2
Chart 2-27: Movements in interest rate on credit

االقتراض
في سعر
:27-2
شكل
فائدةاإلقتراض
أسعار فائدة
التحركاتعلى
 :27التحركات
الشكل -2

Chart 2-27: Movements in Interest Rate on Credit

98.0

98.0

Funding Gap

2.6.4 Interest Rate Risk
Given the fixed parity between the Qatari riyal
and the US dollar (USD), QCB’s short-term interest
rates policies mostly followed the policy actions
by US Fed Reserve. However even though Fed
raised the interest three times during the year (a
total increase of 75 basis points) QCB increased
its deposit rate only two times (a total of 50 basis
points) in 2017. The increase in interest rate by
QCB had impacted both deposit as well as credit
rate of interest. Rate of deposit increased across
all the maturity bucket (Chart 2-26).

2-26:الودائع
سعر فائدة
in:26-2التحركات في
 rateشكل
Chart
Movements
deposit
Chart 2-26: Movements in Deposit Rate

الشكل  :26-2التحركات في سعر فائدة الودائع

Chart 2-28: Monthly movements in banking sector investments
الشكل  :28-2التحركات الشهرية في استثمارات القطاع المصرفي
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ارتفــع معــدل الفائــدة الســتحقاق متوســط األجــل ( 6أشــهر
وســنة واحــدة) مبــا يقــارب  ٦٩-٦٥نقطــة أســاس خــال
الســنة ،بينمــا ارتفــع املعــدل الســتحقاق فــوق ســنة واحــدة
بشــكل هامشــي فقــط.

The rate for medium term maturity (6 months and 1
year) increased by around 65-69 basis points during the
year, while rate for above one year maturity increased
only marginally.

وفــي حالــة االئتمــان ،كانــت الزيــادة فــي معــدل الفائــدة
بهامــش بــن  42إلــى  81نقطــة أســاس ،حيــث ارتفــع أجــل
االســتحقاق علــى املــدى الطويــل (فــوق  3ســنوات) مبعــدل
أقــل .فــي نفــس الوقــت ارتفــع معــدل الفائــدة لالســتحقاق
ملــدة ســنة واحــدة بأعلــى معــدل (شــكل .)٢٧-٢

In case of credit, the increase in rate of interest was in
the rage of 42 to 81 basis points, where the long term
maturity bucket (above 3 years) increased at a lower
rate. At the same time 1 year maturity increased at the
highest rate (Chart 2-27).

أدت إعــادة تســعير الودائــع واالئتمــان إلــى ارتفــاع متوســط
تكلفــة اإليــداع مبقــدار  27نقطــة أســاس ،بينمــا ارتفــع
متوســط الفائــدة علــى االئتمــان مبقــدار  35نقطــة أســاس
(جــدول  .)١١-٢وبنــا ًء علــى ذلــك ،ارتفــع معــدل الفائــدة
فــي الســنة احلاليــة إلــى أعلــى باملقارنــة مــع االنخفــاض
املســجل فــي العــام الســابق

Re-pricing of deposit and credit resulted in higher
average cost of deposit by 27 basis points (bps), while
the average return on credit increased by 35 bps (Table
2-11). Accordingly, the interest spread increased in the
current year higher as compared to a decline recorded
in the previous year

جدول  :11-2هام�ش �سعر فائدة العميل
(ن�سبة مئوية)

Table 2-11: Spread on Customer Interest Rate
)(Percent

السنة

Spread
المدى

Return on Credit
العائد على االئتمان

Cost of Deposit
تكلفة الودائع

Year

2015

2.717

3.79

1.07

2015

2016

2.266

3.78

1.51

2016

2017

2.346

4.13

1.78

2017

التغير في نقاط األساس

Change in basis points

2016 - 2015

-0.452

-0.006

0.446

2015-16

2017 - 2016

0.080

0.348

0.268

2016-17

مبــا أن البنــوك لديهــا فائــض أمــوال فــي األجــل األقصــر فــي ســلم
االســتحقاق ،فمــن املتوقــع أن يكــون الرتفــاع ســعر الفائــدة تأثيــر
ســلبي علــى الربحيــة بســبب تســريع إعــادة تســعير االلتزامــات
مقارنــة باملوجــودات فــي حالــة حــدوث حتــول مــوازٍ تتبنــاه البنــوك.
ومــع ذلــك ،يبــدو أن القطــاع املصرفــي قــد قــام بتعديــل معــدل
الفائــدة اخلــاص بــه مــن أجــل حتســن انتشــاره وبالتالــي الربحيــة.

Since banks have surplus funds at shorter end of the maturity
ladder, an increase in interest rate expected to have a
negative impact on profitability due to faster re-pricing of
liabilities as compared to assets in case of a parallel shift
adopted by the banks. However, banking sector appears to
have suitability adjusted their interest rate so as to improve
their spread and accordingly profitability.

ومــع ذلــك ،وبالنظــر إلــى ارتفــاع نســبة القــروض إلــى الودائــع
ومتطلبــات القطــاع املصرفــي مــن أجــل حتســن حصــة املــوارد
الثابتــة فــي مزيــج التمويــل ،فقــد حتفــز البنــوك العمــاء علــى
حتســن قاعــدة ودائعهــم علــى املــدى الطويــل .هــذا ،بــدوره ،قــد
يضغــط هامــش الفائــدة ،مــع وجــود تأثيــر مرتبــط علــى الربحيــة.
مــن أجــل دراســة تأثيــر احلركــة املعاكســة فــي أســعار الفائــدة،
مت إجــراء اختبــار لألربــاح مــع املخاطــر ،١٥حيــث تبــن إن ارتفــاع
أســعار الفائــدة مبقــدار  100نقطــة أســاس ،علــى املســتوى
اإلجمالــي ،يــؤدي إلــى انخفــاض صافــي دخــل الفوائــد للبنــوك
مبقــدار  4٫1مليــار ريــال.

Nonetheless, given the high loan-to-deposit ratio and
the banking sector’s requirements to improve the share of
stable resources in its funding mix, banks might incentivize
customers to improve their deposit base in the long run.
This, in turn, might squeeze the interest spread, with an
associated impact on profitability. In order to examine the
impact of an adverse movement in interest rates, Earnings
at Risk (EAR) exercise has been conducted15. For a 100 bps
increase in interest rates, at the aggregate level, net interest
income (NII) of banks was found to decline by QR 4.1 billion.

 15الأرباح املعر�ضة للمخاطر ،والتي توفر ر�ؤية ق�صرية الأجل (عادة ما ت�صل �إىل � 1سنة) ملخاطر �سعر الفائدة ،تقي�س مدى تغري �صايف
الدخل يف حالة حدوث تغري معاك�س يف �أ�سعار الفائدة.
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15
Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually up to 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.
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 ٥.٦.2مخاطر السوق

2.6.5 Market Risk

ارتفعــت املوجــودات االســتثمارية للقطــاع املصرفــي بشــكل
ملحــوظ خــال العــام بحوالــي  .٪ 20.7وبالنظــر إلــى
حقيقــة أن أكثــر مــن  ٪ 50مــن املوجــودات االســتثمارية فــي
الســندات احلكوميــة وأذون اخلزانــة ،فــإن مخاطــر الســوق
مــن محفظــة االســتثمار محــدودة .ومنــت االســتثمارات
قصيــرة األجــل بنحــو  ،٪ 39.7وبالتالــي ارتفعــت حصتهــا
إلــى إجمالــي االســتثمارات مــن  ٪ 16.2فــي عــام  2016إلــى
 ٪ 18.8فــي ( 2017شــكل  .)28-2ومــع ذلــك ،انخفضــت
حصــة القطــاع املصرفــي فــي االســتثمارات قصيــرة األجــل
األكثــر خطــورة (االســتثمار فــي األســهم) بشــكل ملحــوظ
بنســبة  .٪ 13.4تبعــاً لذلــك ،انخفضــت حصــة فئــة هــذه
املوجــودات إلــى  ٪ 8.3فــي ديســمبر  2017مــن ٪ 13.4
بنهايــة ديســمبر ( 2016شــكل .)29-2

Investment assets of the banking sector increased
considerably well during the year (20.7%). Given
the fact that more than 50% of the investment
assets are in Government bond/T-bills, market risk
from investment portfolio is limited. Short-term
investment
grewMovements
by around
39.7% rate
andon
accordingly
Chart 2-27:
in interest
credit
its share increased from 16.2% in 2016 to 18.8%
الشكل  :27-2التحركات على أسعار فائدة اإلقتراض
’in 2017 (Chart 2-28). However, banking sectors
 investments in riskier short-term investmentsinvestment in shares – dropped significantly by
13.4%. Accordingly, the share of this asset class
lowered to 8.3% in 2017 from 13.4% by end
December 2016(Chart 2-29).

وفــي الســياق ،فــإن الضغــط املفتــرض املتمثــل فــي انخفــاض
 ٪ 75فــي ســوق األســهم لــه تأثيــر مباشــر ال يذكــر ،ويتــراوح
االنخفــاض فــي القيمــة املعرضــة للمخاطــر مــن  ٪ 0.02إلــى
 ٪ 0.53فــي نســبة كفايــة رأس املــال للبنــوك احملليــة.

Contextually, an assumed stress of 75% decline
in the equity market is found to have a negligible
direct impact (decline of CRAR ranges from 0.02%
- 0.53%) on the capital position of domestic banks.

marketقصيرة
االستثمارات
سوق األسهم إلى
:29-2investment
شكل
األجل2-29
: Equity
investment
استثماراتto
short-term
Chart 2-29: Equity Market Investment to Short-term Investment

الشكل  :29-2استثمارات سوق األسهم إلى اإلستثمارات قصيرة األجل بالمليار لاير

ـرفBox:
قــد يؤثــر تقلــب أســعار الصـ2-6
أيضـاً علــى ربحيــة البنــوك
فــي حالــة وجــود فجــوات فــي هيــكل موجوداتهــا ومطلوباتهــا
بالعمــات األجنبيــة .فــي نهايــة ديســمبر  ،2017ارتفعــت
ااملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة بينمــا انخفضــت املوجــودات
بالعمــات األجنبيــة ممــا أدى إلــى وجــود فجــوة ســالبة فــي
هيــكل املوجــودات واملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة .إن زيــادة
املطلوبــات بالعمــات األجنبيــة تزيــد مــن مخاطــر الســوق
فــي حالــة انخفــاض قيمــة الريــال القطــري مقابــل العمــات
األخــرى .ومــع ذلــك ،فــإن معظــم املوجــودات واملطلوبــات
فــي القطــاع املصرفــي بالــدوالر األمريكــي ،وبالنظــر إلــى
ربــط الريــال بالــدوالر ،فــإن اإلنكشــاف ملخاطــر الســوق مــن
تقلبــات أســعار الصــرف محــدود.
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شكل  :2٨-2التحركات الشهرية في استثمارات القطاع املصرفي

Chart
Chart
2-28: Monthly movements in banking sector investments
Chart 2-28: Monthly Movements in Banking Sector Investment
الشكل  :28-2التحركات الشهرية في استثمارات القطاع المصرفي

Exchange rate fluctuation can also impact the
profitability of the banks in case the banks have
adverse position in their FC asset-liability structure.
As at end December 2017 FC liabilities have
increased while FC assets have declined leading
to a negative gap in foreign currency asset–liability
structure. Higher liability in FC increases the market
risk in case of depreciation of QR against other
currencies. However, most of banking sectors
assets and liability are in USD, and given the Dollar
peg, exposure to market risk from exchange rate
volatility is limited.
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كمــا لوحــظ ،فإنــه لــدى البنــوك فجــوة ســالبة فــي املوجــودات
واملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة ،وســيكون ارتفــاع الــدوالر
مقابــل العمــات األخــرى إيجابيـاً للقطــاع املصرفــي والعكس
فــي حالــة االنخفــاض .ومــع ذلــك ،فــإن التأثيــر يكــون ضئيـ ً
ا
حتــى فــي ســيناريو الضغــط األعلــى املفتــرض .فــي هــذا
الســياق ،مت إجــراء اختبــار تقلبــات أســعار الصــرف للــدوالر
مقابــل الريــال فــي الســوق اخلارجــي مباشــرة بعــد احلصــار
(إطــار .)٦-٢

As observed, banks had negative gap in the foreign
currency assets and liabilities, an appreciation of
dollar against other currencies will be positive
for the banking sector while the reverse for
depreciation. However, the impact is minimal even
at a higher assumed stress scenario. In this context,
a speculative USD/QAR exchange rate fluctuation
immediately after the embargo in the off-shore
)market is examined (Box 2-6

إطــار  :6-2تقلــب أســعار الصــرف -قاعــدة املضاربــة علــى
التــداول الفعلــي

Box 2-6: Exchange Rate Fluctuation- Speculation
Rule Over Actual Trade

اعتمــد املصــرف سياســة ســعر الصــرف ،مــن خــال حتديــد
قيمــة الريــال القطــري مقابــل الــدوالر األمريكي مبعــدل 3.64
ريــال قطــري لــكل دوالر أمريكــي كمؤشــر اســمي لسياســته
النقديــة .وكان الربــط دائ ًمــا يتمتــع مبصداقيــة عاليــة .ومت
اعتمــاد الربــط املســتهدف بشــكل رســمي مبوجــب املرســوم
األميــري رقــم  34لعــام  2001الصــادر فــي يوليــو ،ليحــل محــل
سياســة ســعر الصــرف القانونــي املرتبطــة بالربــط إلــى حقوق
الســحب اخلاصــة الســارية منــذ عــام .1975

QCB has adopted the exchange rate policy, through
fixing the value of the Qatari Riyal (QR) against the US
dollar (USD) at a rate of QR 3.64 per USD as a nominal
anchor for its monetary policy. 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.

تقــوم البنــوك التجاريــة بالتــداول محلي ـاً بالــدوالر األمريكــي
علــى أســاس الســعر احملــدد مــن قبــل املصــرف .ومــع ذلــك،
تضيــف البنــوك التجاريــة هامشـاً صغيــراً إلــى الســعر الثابــت
ملصــرف قطــر املركــزي عنــد التعامــل مــع اجلمهــور .وبخــاف
ذلــك ،تقــوم البنــوك التجاريــة بتــداول العمــات األخــرى بنــا ًء
علــى ســعر الصــرف احملــدد ملصــرف قطــر املركــزي والــذي
حــدده مقابــل الــدوالر األمريكــي والســعر احملــدد للســوق
لعملــة معينــة مقابــل الــدوالر األمريكــي.

Commercial banks domestically trade the USD on basis
of price determined by QCB. Nonetheless, commercial
banks add a small margin 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.

وكان الريــال القطــري عرضــة لهجــوم املضاربــة فــي الســوق
اخلارجيــة منــذ احلصــار .وفقــاً للبيانــات التــي قدمتهــا
رويتــرز ،وصــل ســعر الصــرف إلــى أعلــى مســتوى عنــد 3.865
فــي نوفمبــر .2017

Qatari Riyal was subject to speculative attack in the
offshore market since the embargo. As per the data
provided by Reuters, the exchange rate reached highest
of 3.865 in November 2017.
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Box: 2-6

مــن املفهــوم مــن مــزودي البيانــات أن بيانــات ســعر الصــرف ال
تعكــس ســوى الســعر اإلرشــادي املقــدم إلــى نظامهــم ويتوافــق
ّ
مؤشــر مــن
فــي الغالــب مــع آخــر معــدل تداولــي أو آخــر
املتعاملــن .وبالتالــي ،فــإن احتمــال عــرض معــدل مضاربــة أعلــى
مرتفــع والــذي يكشــف عنــه مــن خــال فحــص البيانــات الفعليــة
املتداولــة علــى الــدوالر األمريكــي /الريــال القطــري (اجلــدول).
وقــد أظهــرت بيانــات رويتــرز عــن التجــارة الفعليــة بالــدوالر
األمريكــي /ريــال قطــري خــال الفتــرة مــن ينايــر  2017إلــى
مــارس  ،2018أن أكثــر مــن  ٪ 93مــن التــداول الفعلــي خــال
الفتــرة مــن يونيــو  2017إلــى نوفمبــر  2017مت تنفيــذه فــي
نطــاق معــدل  3.6إلــى  3.7فــي نطــاق معــدل مرتبــط (جــدول).

It is understood from the data providers that, the exchange
rate data reflects only an indicative rate provided to their
system and mostly corresponds to the last traded or
last indicative rate given by the contributors. Thus, the
probability of displaying a higher speculative rate is high
which is revealed by examining the actual traded data on
USD/QAR (Table). Reuters data on actual USD/QAR trade
from January 2017 to March 2018 reveals that more than
93% of the actual trade during June 2017 to November
2017 executed in the range of 3.6 to 3.7 range that is
)within the limit of pegged rate (Table

Count

Volume

Price

1

258.5200M

3.67 - 3.66

--

--

3.66 - 3.65

99

22.3653B

3.65 - 3.64

3

963.0900M

3.64 - 3.63

2

200.6900M

3.90 - 3.85

4

107.3800M

3.85 - 3.80

8

519.6400M

3.80 - 3.75

7

391.6300M

3.75 - 3.70

65

10.4268B

3.70 - 3.65

40

5.7806B

3.65 - 3.60

11

1.2774B

3.69 - 3.68

10

833.9700M

3.68 - 3.67

20

1.5812B

3.67 - 3.66

30

1.8222B

3.66 - 3.65

13

799.5600M

3.65 - 3.64

العدد

السعر

الحﺠﻢ

امل�صدر

 84تقرير اال�صتقرار املايل 2017

Jan’17 to May’17

17يناير 17 -مايو

Jun’17-Nov’17

17يونيو 17-نوفمبر

Dec’17- Mar’18

17ديسمبر 18-مارس

توم�صون رويرتز Source : Thomson Reuters

Financial Stability Review 2017

Qatar’s Banking Sector Developments

مــن خــال إســتراتيجية االتصــال املناســبة ،مت اســتعادة
الثقــة فــي الســوق وعــاد ســعر الســوق اخلارجــي إلــى الوضــع
الطبيعــي منــذ ديســمبر  .2017ويتــداول الريــال القطري اآلن
بالقــرب مــن ســعر الربــط الثابــت ،فــي كل مــن ســوق تبــادل
العمــات الداخلــي واخلارجــي.

 6.6.2مخاطر عبر احلدود
كمــا نوقــش فــي القســم الســابق ،انخفــض انكشــاف القطــاع
املصرفــي مبوجوداتــه ومطلوباتــه عبــر احلــدود بشــكل كبيــر
فــي عــام  ،2017ممــا قلــل مــن املخاطــر الناجتــة عــن جوانــب
الضعــف اخلارجيــة بشــكل عــام .وبشــكل أكثــر حتديــداً ،أدى
انخفــاض املطلوبــات املتقلبــة إلــى تقليــل مخاطــر الســحب
الناجتــة عــن تركــز الســيولة فــي الســوق الدوليــة .وعــاوة
علــى ذلــك ،انخفــض تركــز املوجــودات عبــر احلــدود مبنطقــة
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،ممــا أدى إلى خفض املخاطر
املتعلقــة بالقضايــا اجليوسياســية .وفــي مقابــل انخفــاض
االعتمــاد علــى التمويــل مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي،
فقــد زاد االعتمــاد علــى املنطقــة األوروبيــة .وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎع
اﻤﻟﺼﺮﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ كبيــر ﻋﻠﻰ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺣﻮاﻟﻲ
 ٪48٫6ﻣﻦ اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺎت اﻤﻟﻤﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﺤﻟﺪود هﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ.
وكان أكثــر مــن نصــف املطلوبــات للمؤسســات املاليــة األجنبية
والتــي متثــل حوالــي  ٪ 19مــن إجمالــي املطلوبــات مــن هــذه
املنطقــة .وفــي هــذا الســياق ،فــإن ضيــق املعامــات فــي
ســوق مــا بــن البنــوك األجنبيــة ينشــأ بســبب عــدم اليقــن،
مبــا فــي ذلــك ارتفــاع ســعر الفائــدة الفيدراليــة األمريكيــة
والــذي قــد يؤثــر ســلباً علــى وضــع الســيولة احملليــة للــدوالر
باإلضافــة إلــى الربحيــة .وللحــد مــن املخاطــر الناجتــة عــن
جوانــب الضعــف هــذه ،يحتــاج القطــاع املصرفــي إلــى تصميــم
اســتراتيجيات متويــل مبتكــرة جلــذب ودائــع محليــة أعلــى.
وتشــير االجتاهــات احلديثــة فــي النمــو املرتفــع فــي الودائــع
احملليــة إلــى أن البنــوك مجهــزة بشــكل جيــد للتخفيــف مــن
مثــل هــذه املخاطــر الســلبية.

 7.6.2مخاطر الترابط

Through appropriate communication strategy, the
confidence in the market is regained and the offshore
market rate came back to normalcy since December 2017.
The Qatari riyal is now trading close to its fixed peg rate, in
both the off-shore and on-shore forex market.

2.6.6 Cross-Border Risk
As discussed in the earlier section, banking sector
exposure, both assets and liability cross border
declined considerably in 2017, thereby reducing the
risk from external vulnerabilities in general. More
specifically, the decline in volatile liabilities reduced
the risk from rollover on account of tightening liquidity
in the international market. Further, the concentration
of cross border assets to GCC region declined,
thereby lowering the risk from geopolitical issues.
In case of funded liabilities dependencies to GCC
countries declined, but the dependencies to European
region increased. Banking sector depends heavily on
European region as around 48.6% of the cross border
funded liabilities are from this region. More than half
of the liabilities to foreign financial institutions (around
19% of the total liabilities) were from this region. In this
context, any tightness in the foreign interbank market
arise from uncertainties including higher US Fed policy
rate may negatively impact the domestic dollar liquidity
position as well as profitability. To mitigate the risk from
these vulnerabilities banking sector needs to design
innovative funding strategies to attract higher domestic
deposit. Recent trends in the higher growth in domestic
deposit indicate banks are well equipped to mitigate
such downside risks

2.6.7 Interconnectedness Risk

ينعكــس الترابــط بــن قطــاع البنــوك فــي الغالــب مــن خــال
أنشــطته فــي ســوق مــا بــن البنــوك احملليــة .وتعكــس الســوق
النشــطة عمــق تطــور الســوق ،فــي حــن أنهــا تــؤدي إلــى
جوانــب الضعــف إذا كان واحــداً أو أكثــر مــن املشــاركني فــي
الســوق مرتفع ـاً باملقارنــة مــع اآلخريــن.

Banking sector’s interconnectedness is mostly reflected
through their activities in the domestic interbank market.
An active market reflect the depth of the development
of the market , while it leads to vulnerabilities if one
or more of the market participants exposure is high as
compared to others.

وخــال عــام  ،2017ظــل متوســطحجــم التــداول اليومــي
( 2٫75مليــار ريــال قطــري) بنفــس املســتوى تقريب ـاً مقارنــة
بالعــام املاضــي .ومــع مــرور الوقــت ،تبايــن حجــم ت ل ــك
املعامــات ،وقبــل احلصــار ،حتــى  31مايــو  ،2017بلــغ
متوســط حجــم التــداول اليومــي نحــو  2٫4مليــار ريــال،
وارتفــع إلــى  4٫4مليــار ريــال خــال الفتــرة مــن يونيــو إلــى
أغســطس  .2017ثــم انخفــض إلــى  1٫9مليــار ريــال حتــى
 31ديســمبر ( 2017شــكل . )٣٠-٢

)During 2017, daily average volumes(QR 2.75 billion
remained more or less at the same level as compared
to last year. However, across the months the volume
of transactions varied. Prior to the embargo, till 31st
May 2017, the daily average volume was around QR
2.4 billion which increased to QR 4.4 billion during the
period June to August 2017. Thereafter it declined to
QR 1.9 billion till 31st December 2017 (Chart 2-30).
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وباســتخدام البيانــات اخلاصــة مبتوســط  االقتــراض
واإلقــراض بــن البنــوك فــي ســوق مــا بــن البنــوك احملليــة،
مت رســم خريطــة تبــن ترابطهــم خــال عــام  .2017فــي
حالــة ســوء إدارة الســيولة مــن قبــل عــدد أقــل مــن البنــوك،
قــد يــؤدي الترابــط العالــي فــي ســوق مــا بــن البنــوك إلــى
بعــض جوانــب الضعــف .وبالتالــي ،يجــب دراســة التطــورات
فــي الترابــط والعمــق والتركيــز واحلجــم لتحديــد
املخاطــر ،إن وجــدت .لفحــص عمــق الترابــط ،يتــم بتحليــل
طوبولوجيــا الشــبكة اخلاصــة بســوق مــا بــن البنــوك لليلــة
واحــدة (إطــار .)٧-٢

Using the data on average borrowing and lending
between the banks in the domestic interbank market,
we tried to map their interconnectedness during 2017.
In the event of poor liquidity management by a fewer
banks higher interconnectedness of these banks in the
interbank market may pose some vulnerabilities. Thus,
developments in the interconnectedness, the depth,
concentration and volume needs to be examined
to identify the risk, if any. To examine the depth of
interconnectedness, we analyze the network topologies
of the overnight interbank market (Box 2-7).

واحدة
البنوك
سوق ما بني
 :٣٠-2حجم
شكل
لليلةChart
2-30:
Overnight
Interbank
volume
Chart 2-30: Overnight Interbank Volume

الشكل  :30-2حجم سوق ما بين البنوك لليلة واحدة

Box: 2-7

إطــار  :7-2شــبكة طوبولوجيــا ســوق مــا بــن البنــوك
ا حملليــة

Box 2-7: Network Topology of Domestic
Interbank Market

إن زيــادة حجــم وعمــق الســوق مــا بــن البنــوك متكــن البنــوك
مــن إدارة الســيولة اليوميــة لتحســن العائــدات وحتســن
الربحية.واملعامــات التــي يتــم تداولهــا مــن قبــل ســوق مــا بــن
البنــوك احملليــة منخفضــة نســبياً وهنــاك حــدود للمخاطــر
الناجمــة عــن الترابــط .ومــع ذلــك ،وكمــا لوحــظ ،فــي أوقــات
التوتــر ،تعتمــد البنــوك بشــكل كبيــر علــى ســوق مــا بــن
البنوك.وعلــى ســبيل املثــال خــال الفتــرة يونيــو إلى أغســطس
 2017زاد حجــم الســوق احمللــي .وفــي ظــل الظــروف العاديــة،
يــؤدي الترابــط العالــي فــي الشــبكة إلــى حتســن الوصــول إلــى
الســيولة؛ لكــن فــي حالــة الضغــط ،ميكــن أن يــؤدي الترابــط

Increase in volume and depth in interbank market enable
banks to manage their daily liquidity to optimize returns
and improve profitability. The transactions handled by
the domestic interbank market are comparatively low
and there by limits the risk from interconnectedness.
However as observed, at times of stress, banks depends
heavily on the interbank market. For instance during the
period June to August 2017 the volume in the domestic
market increased. Under normal circumstances, a high
interconnectedness in the network improves access
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to liquidity; during a stressed situation however, the
interconnectedness can amplify shocks and engender
sudden disruptions if not monitored and managed well.

إلــى تضخيــم الصدمــات وإحــداث اضطرابــات مفاجئــة إذا
.لــم تتــم مراقبتــه وإدارتــه بشــكل جيــد

To examine this carefully, the interconnectedness of the
overnight market during 2017 was mapped. Following
well-defined measures of the network structure,
we have examined the topology of the domestic
interbank structure of Qatari bank. After mapping the
directed graph of the network topology16 (Chart), the
characteristics17 of the network structure such as indegree, out-degree are examined for the domestic
interbank market (Table).

 مت وضــع خريطــة لترابــط ســوق مــا،ولتفحــص ذلــك بعنايــة
 وبعــد إجــراءات.2017 بــن البنــوك لليلــة واحــدة خــال عــام
 متــت دراســة طوبولوجيــا،محــددة جيــداً لبنيــة الشــبكة
 وبعــد رســم اخلرائــط.البنيــة الداخليــة للبنــوك القطريــة
 مت فحــص،) (الشــكل16للشــكل املوجــه لطوبولوجيــا الشــبكة
 هيــكل الشــبكة مثــل الدرجــة الداخلــة واخلارجــة17خصائــص
.)لألنظمــة فــي الســوق احملليــة فيمــا بــن البنــوك (اجلــدول

٢٠١٧  خريطة الشبكة ملعدل تعرض ما بني البنوك لعام:شكل

Box:Box:
2-7 Interbank
Chart: Network Map of Average
Exposure 2017
2-7

The network map suggested that the interbank market
diversified during the year. There more than one major
lender (colored Red) and a major borrower were few
(Red, with inward arrows). Major lenders appears to
have distributed their exposure to many banks thereby
reducing the interconnectedness risk. Other significant
lender banks (Orange and Blue in that order) have

Refer 2011 FSR for detailed methodology
In- degree - Number of exposure to an individual bank
Out-Degree – Number of liability of an individual bank
Cluster coefficient- Clustering in networks measures how interconnected each node is
Eigenvector centrality - Measure of the importance of a node in a network. It assigns relative score to all
nodes in the network based on the principle that connections to high-scoring nodes contribute more to the
score of the node in question than equal connections to low-scoring nodes.
16
17
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تقتــرح خريطــة الشــبكة أن ســوق مــا بــن البنــوك متنوعــة
 هنــاك أكثــر مــن مقــرض رئيســي واحــد (أحمــر.خــال العــام
 مــع الســهام،اللــون) وكان املقتــرض الرئيســي قليــل (األحمــر
 يبــدو أن املقرضــن الرئيســيني قامــوا بتوزيــع.)الداخليــة
انكشــافهم علــى العديــد مــن البنــوك وبالتالــي تقليــل مخاطــر
 وقــد قامــت بنــوك مقرضــة مهمــة أخــرى (برتقالــي.الترابــط
وأزرق بهــذا الترتيــب) بتوزيــع تعرضهــا عبــر العديــد مــن
 ملزيد من التف�صيل ب�ش�أن املنهجية2011  ميكن العودة �إىل تقرير الإ�ستقرار املايل لعام16
بالدرجة عدد ـ االنك�شاف مل�صرف فردي17
خارج درجة ـ عدد املطلوبات عن بنك فردي
املعامل العنقودي ـ التج ّمع يف ال�شبكات يقي�س مدى الرتابط بني كل عقدة
 يقوم بتخ�صي�ص النتيجة الن�سبية لكل العقد يف ال�شبكة ا�ستنادًا �إىل مبد�أ �أن التو�صيالت �إىل النقاط ذات.قيا�س �أهمية عقدة يف ال�شبكة
النقاط العالية ت�ساهم بدرجة �أكرب يف درجة العقدة املعنية من الروابط املت�ساوية مع العقد ذات النقاط املنخف�ضة
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العقــد ممــا يعنــي أن املخاطــر أقــل تركزي ـاً .وتشــير مقاييــس
خصائــص طوبولوجيــا الشــبكة أيضــاً إلــى نفــس الشــيء.
وتوزيــع درجــة داخــل ودرجــة خــارج هــي معتــادة فــي الطبيعــة.
وفــي املتوســط ،لــدى البنــوك مطلوباتها/واإلنكشــافات
الناجتــة عــن أكثــر مــن  7بنــوك حتــد مــن مخاطــر العــدوى.

جدول :خ�صائ�ص طوبولوجيا �شبكة ما بني البنوك

distributed their exposure across many nodes implying
that the risk is less concentrated. The measures of
characteristics of the network topology also suggested
the same. The distribution of in-degree as well as out
degree is normal in nature. On an average, banks have
their liabilities/exposures stemming from more than 7
banks limiting the contagion risk.

Table Characteristics of Interbank Network Topology

Median

Average

Maximum

Minimum

بالدرجات الداخلة

7.0

7.2

12.0

1.0

In-Degree

بالدرجات اخلارجة

7.0

7.2

14.0

0.0

Out-Degree

الوسيط

المتوسط

مالحظات ختامية

الحد األقصى
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Concluding Remarks

ظــل القطــاع املصرفــي فــي قطــر يتمتــع باملتانــة والســيولة
والربحيــة ،وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال أعلــى مــن احلــد
األدنــى مــن املتطلبــات احملــددة مــن قبــل املصــرف ،بينمــا
ظلــت نســبة القــروض غيــر املنتظمــة منخفضــة ،وهــي األقــل
بــن نظيراتهــا فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وبقيــت
الربحيــة ســليمة عنــد نفــس مســتوى العــام الســابق .وقــد
حتســن هيــكل الســيولة والتمويــل فــي هــذا القطــاع ،الــذي
توتــر فــي بدايــة احلصــار اجلائــر ،وفــي وقــت الحــق عــاد
إلــى مســاره الطبيعــي .وقــد اســتعاد القطــاع املصرفــي ثقــة
املســتثمرين الدوليــن كمــا يتضــح مــن منــو األمــوال الــواردة من
املؤسســات املاليــة الدوليــة واملســتثمرين مــن آســيا ومنطقــة
أوروبــا .وبشــكل عــام ،جنــح القطــاع املصرفــي فــي التغلــب
علــى احلصــار االقتصــادي املفاجــئ واجلائــر بشــكل ملحــوظ،
وهــو دليــل علــى مرونــة النظــام وأساســياته القويــة .ومــع ذلك،
ال ميكــن اســتبعاد التحديــات التــي تواجــه القطــاع املصرفــي
بشــكل كامــل ويجــب مراقبتهــا بعنايــة فائقــة .ويرتبــط مســتوى
املخاطــر بانخفــاض أســعار الطاقــة لفتــرات طويلــة ،وضغــوط
الســيولة املرتبطــة بهــا .ومــع ذلــك ،فــإن االجتاهــات احلديثــة
فــي ارتفــاع أســعار النفــط تعطــي إشــارات إيجابيــة للقطــاع.
عــاوة علــى ذلــك ،قــد تشــكل االجتاهــات فــي معــدالت
السياســة األمريكيــة بعــض نقــاط الضعــف التــي قــد تؤثــر
علــى ربحيــة البنــوك مــن خــال زيــادة تكلفــة التمويــل .ومــن
شــأن اســتراتيجيات التمويــل املبتكــرة املصممــة جلــذب ودائــع
محليــة أعلــى متكــن القطــاع املصرفــي مــن تعزيــز الســيولة
وصافــي هامــش الفائــدة .وتشــير االجتاهــات احلديثــة فــي
النمــو املرتفــع فــي الودائــع احملليــة إلــى أن البنــوك مجهــزة
جيــداً للتخفيــف مــن مثــل هــذه املخاطــر الســلبية.

Banking sector in Qatar remained sound, liquid and
profitable. Capital adequacy ratio stood well above the
minimum requirement prescribed by QCB while NPL ratio
remained low, lowest among its GCC peers. Profitability
remained intact at around the same level as previous
year. Liquidity and funding structure of the sector, which
was strained at the beginning of the embargo, improved
subsequently and attained normalcy. The banking sector
has regained the confidence of the international investors as
evident from the growth in funds sourced from international
financial institutions and investors from Asia and European
region. On balance, the banking sector has weathered the
sudden and unjust economic blockade remarkably well,
which is a testimony to the resilience of the system and
its strong fundamentals. Nevertheless, challenges to the
banking sector cannot be ruled out completely and has
to be monitored with utmost care. Downside risk include,
prolonged low energy prices and associated liquidity
tightening. However, recent trends in oil price upticks
provide positive signals to the sector. Further, the trends
in US policy rates may also pose some vulnerabilities that
may impact bank’s profitability through higher funding
cost. Innovative funding strategies designed to attract
higher domestic deposit would enable the banking sector
to strengthen the liquidity and net interest margin. Recent
trends in the higher growth in domestic deposit indicate
banks are well equipped to mitigate such downside risks.

ومــن املتوقــع أن يــزداد الطلــب مــن القطاعــن العــام واخلــاص
بســبب السياســات التــي تســتهدف تعزيــز قطــاع املشــاريع

Going forward, demand from both public and private
sector is expected to increase due to policies targeted
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الصغيــرة واملتوســطة ومشــاريع البنيــة التحتيــة .مــن خــال
مشــروع املوازنــة ،تركــز احلكومــة علــى إكمــال املشــاريع الكبــرى
فــي القطاعــات واملشــاريع الرئيســية املتعلقــة بــكأس العالــم
 .2022ومــن املتوقــع أن يوفــر هــذا الزخــم الــازم للطلــب علــى
االئتمــان مــن القطاعــن العــام واخلــاص فــي عــام  .2018إن
تخصيــص ميزانيــة املــوارد املاليــة لتطويــر قطــع األراضــي
الســكنية ودعــم املشــروع املتعلــق باألمــن الغذائــي وقطــاع
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة وقطــاع الســياحة وتنميــة البنيــة
التحتيــة فــي املناطــق احلــرة ،ســوف يعمــل علــى إعــادة طلــب
القطــاع اخلــاص للحصــول علــى االئتمــان .وبالتالــي ،فــإن
القطــاع املالــي ،علــى وجــه اخلصــوص ،القطــاع املصرفــي لــه
دور أكبــر يلعبــه ،مبــا يتفــق مــع األنشــطة اإلمنائيــة والطلــب
املقابــل .ويبــدو أن احتمــال زيــادة مســتوى املخاطــر صغيــر
فــي هــذا املنعطــف .عــاوة علــى ذلــك ،تعــزز هوامــش األمــان
الرأســمالية الزائــدة ونوعيــة املوجــودات عاليــة اجلــودة قــدرة
البنــوك علــى حتمــل مســتويات أعلــى مــن الضغــط.
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to strengthen SME sector and the infrastructure projects.
Taking cue from the draft budget, Government is focusing
on completing major projects in key sectors and projects
related to 2022 World Cup. This is expected to provide
required momentum for credit demand from both private
and public sector in 2018. The budget allocation of
financial resources for the development of housing plots
and support of project related to food security, SME
sector, tourism sector and infrastructure developments in
free zones would rejuvenate the private sector demand for
credit. Thus, the financial sector, in particular, the banking
sector has a greater role to play, in consistence with the
developmental activities and the corresponding demand.
The probability of crystallization of downside risks seem to
be small at this juncture. Moreover, excess capital buffers
and high asset quality of banks strengthen the ability of
banks to withstand much higher levels of stress.
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املقدّمة
رغــم أن حجــم القطــاع املالــي األوســع فــي قطــر صغيــر مقارنــة
بحجــم القطــاع املصرفــي ،لكنــه يلعــب دوراً مهمــاً فــي تلبيــة
االحتياجــات املختلفــة للوســاطة املاليــة .وفــي حــن أن هنــاك
حاجــة لتوســيع هــذه اخلدمــات ،فــإن عملياتهــا لهــا آثــار علــى
االســتقرار املالــي .ومــن ثــم ،فــإن مصــرف قطــر املركــزي وهيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال يشــجعان عــن كثــب النمــو الســليم لهــذا
القطــاع بينمــا يراقبــان عــن كثــب املخاطــر الناجتــة عنــه .ويشــمل
القطــاع املالــي األوســع فــي قطــر شــركات التأمــن ،وبنــك
قطرللتنميــة ،وشــركات التمويــل ،وشــركات االســتثمار ،ومحــال
الصرافــة ،ومؤسســات مركــز قطــر املالــي .ويركــز هــذا الفصــل
علــى التطــورات فــي هــذه القطاعــات مــن القطــاع املالــي األوســع
لتقييــم املخاطــر التــي تهــدد االســتقرار املالــي.

Introduction

The size of the broader financial sector in Qatar is
small in comparison to the banking sector but it
plays an important role in meeting different needs for
financial intermediation. While there is a requirement
for expansion of these services, their operations have
implications for financial stability. Hence, QCB and
)Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA
have been closely promoting prudent growth of the
sector while closely monitoring risks emanating from
it. The broader financial sector in Qatar includes
insurance firms, Qatar Development Bank (QDB),
finance companies, investment companies, exchange
houses and Qatar Financial Centre (QFC) institutions.
This Chapter focuses on the developments in these
segments of broader financial sector to assess the risks
to financial stability arising from them.

ويركــز اجلــزء األول مــن الفصــل علــى املؤسســات املاليــة غيــر
البنكيــة املرخــص لهــا بالعمــل مــن مصــرف قطــر املركــزي ،أي
كشــركات التأمــن ،وبنــك قطــر للتنميــة ،وشــركات التمويــل،
وشــركات االســتثمار ،ومحــال الصرافــة .ويحلــل اجلــزء الثانــي
مــن الفصــل التطــورات فــي املؤسســات املاليــة مبــا فــي ذلــك
قطــاع التأمــن فــي مركــز قطــر للمــال ،والتــي تخضــع لســلطة
هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.1

The first part of the Chapter focuses on QCB regulated
non-bank financial institutions (NBFIs), viz., insurance
firms, Qatar Development Bank, finance companies,
investment companies and exchange houses. The
second part of the Chapter analyses developments in
the financial institutions including insurance sector in
the QFC, which are under the jurisdiction of QFCRA1.

 1 .3املؤسســات املاليــة غيــر البنكيــة املرخصــة مــن
مصــرف قطــر املركــزي

3.1.

ســجلت موجــودات املؤسســات املاليــة املرخصــة مــن مصــرف
قطــر املركــزي فــي قطــر منــواً صحيـاً بنســبة  %12.8خــال عــام
 2017علــى الرغــم مــن تباطــؤ االقتصــاد واملشــكالت السياســية
وانخفــاض أســعار األســهم .أمــا التأمــن ،الــذي ميثــل %76مــن
هــذا القطــاع ،فقــد ســجل منــواً بنســبة  .%13.7كمــا ســجل بنــك
قطــر للتنميــة ومحــال الصرافــة منــواً صحي ـاً.
وخــال ﻋﺎم  ،2017طــرأت تغييــرات صغيــرة علــى تركيبــة
املوجــودات للشــرائح املختلفــة مــن املؤسســات املاليــة املرخصــة
مــن مصــرف قطــر املركــزي .وقــد انعكــس النمــو املســتدام فــي
قطــاع التأمــن فــي الزيــادة املســتمرة فــي حصتهــا .كمــا اســتمرت
الزيــادة الهامشــية فــي حصــة بنــك قطر للتنمية ومحــال الصرافة
خــال العــام .وكمــا فــي العــام الســابق ،انخفضــت حصــة شــركات
التمويــل واالســتثمار فــي عــام ( 2017شــكل .)1-3

 ١قدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مدخالت حول التطورات يف امل�ؤ�س�سات املالية وقطاع الت�أمني يف مركز قطر للمال
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QCB Regulated Non- Bank Financial
Institutions

The assets of QCB regulated NBFI sector in Qatar
recorded healthy 12.8 percent growth during 2017
notwithstanding the slowdown of the economy,
diplomatic rift and low equity prices. Insurance, which
accounts for 76 percent of this sector, recorded 13.7
percent growth. QDB and Exchange Houses also
recorded healthy growth.
During 2017, there were minor changes in the assetwise composition of different segments of the QCB
regulated NBFI. The sustained growth of insurance
segment was reflected in continued rise in its share.
Marginal increase in the share of QDB and Exchange
Houses also continued during the year. As in the
previous year, the share of finance and investment
companies declined in 2017 (Chart 3-1).

QFCRA has provided inputs on the developments in QFC financial institutions and insurance sectors
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شكل  :1-3حجم القطاعات اخلاضعة لتنظيم مصرف قطر
Chart 3-1: Size of QCB Regulated NBFI Segments Chart 3-1
املركزي حسب املوجودات
by Assets

 1 .1 .3التطورات في قطاع التأمن

Chart 3-2

3.1.1 Developments in Insurance Sector

اســتمر قطــاع التأمــن فــي تســجيل معــدل منــو جيــد خــال
عــام  .2017وقــد زادت املخاطــر النظاميــة التــي الناشــئة عــن
قطــاع التأمــن مبــرور الوقــت ،وإن كانــت أقــل بكثيــر مــن مخاطــر
البنــوك ،ومــن املتوقــع أن تســتمر فــي ذلــك.

The insurance sector continued to record healthy growth
during 2017. The systemic risks posed by the insurance sector,
though substantially smaller than that of banks, have been
growing over time and are expected to continue doing so.

لذلــك ،قــام مصــرف قطــر املركــزي بتعزيــز اإلشــراف والرقابــة
علــى هــذا القطــاع لتســهيل منــوه املســتدام .وقــد مت تعزيــز أنظمة
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب فــي قطــاع التأمــن ومت
تنفيــذ توصيــات فريــق العمــل املالــي خــال عــام  .2017وأصــدر
مصــرف قطــر املركــزي عــدداً مــن التعليمــات حــول التأمــن علــى
الســيارات ،مــن أجــل توفيــر الوضــوح وحتســن حمايــة العمــاء؛
حيــث أن التأمــن علــى الســيارات هــو النشــاط الرئيســي للتأمــن
املقــدم لألفــراد .وقــد ركــزت هــذه التعليمــات علــى النزاعــات
بــن العمــاء وشــركات التأمــن ،ووضــع قواعــد لكيفيــة التعامــل
مــع العمــاء وأســس التعويضــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم
املصــرف املركــزي بجمــع بيانــات فــي الوقــت احلقيقــي عــن
وثائــق التأمــن علــى املركبــات مــن شــركات التأمــن الســتخدام
إدارة املــرور أثنــاء جتديــد تســجيل املركبــات.

Therefore, QCB has been strengthening the supervision and
regulation of the sector to facilitate its sustained growth AML/
CFT Regulations in the Insurance Sector was strengthened
and implementation of FATF recommendations was taken up
during 2017. The Central Bank issued a number of circulars
on motor insurance, in order to provide clarity and to improve
customer protection as motor insurance is the main line of
insurance that individuals purchase. These circulars focused
on disputes between customers and the insurance companies,
setting rules for how companies must deal with complaints and
rules for compensation to the customer. In addition, the Central
Bank has been collecting real-time data on motor policies from
the insurance companies for use of Traffic Department during
renewal of vehicle registration.

ظــل الهيــكل املؤسســي لقطــاع التأمــن اخلاضــع لرقابــة مصــرف
قطــر املركــزي دون تغييــر خــال عــام  .2017ويضــم هــذا القطاع
أثنــي عشــر شــركة ،منهــا ثمانيــة شــركات محليــة وأربعــة فــروع
لشــركات عامليــة .ومــن بــن الشــركات احملليــة هنــاك خمســة
شــركات مســاهمة عامــة فــي بورصــة قطــر ،وشــركتن مســاهمة
خاصــة ،وشــركة واحــدة ذات مســئولية محــدودة .وتتضمــن
شــركات التأمــن األثنــي عشــر ثمانيــة شــركات تقليديــة وأربعــة
شــركات تكافــل ،وال يشــمل قطــاع التأمــن السماســرة وشــركات
إعــادة التأمــن والوســطاء (جــدول .)1-3

The institutional structure of the insurance sector
under the regulatory jurisdiction of QCB remained
unchanged during 2017. The sector comprised of 12
firms, of which 8 are domestic and 4 are branches of
international companies. Among the 8 domestic firms,
5 were publicly traded, 2 are privately held and 1 is LLC.
There are 8 conventional firms and 4 takaful firms. The
insurance sector is exclusive of brokers, reinsurance
firms and intermediaries (Tables 3-1).
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جدول  1-3أنواع التراخيص
نوع الترخيص

شركات عامة متداولة
شركات خاصة
شركات ذات مسؤولية محدودة
فرع
الهيكل
تقليدي
تكافل

Table 3-1: Type of Licensees
2017

2016

5

5

Publicly traded

2

2

Privately Held

1

1

LLC

4

4

Branch

8

8

Conventional

4

4

Takaful

Structure

اســتمر قطــاع التأمــن فــي تســجيل منــو قــوي خــال عــام 2017
جتــاوز منــو القطــاع املصرفــي .وســاهم منــو األعمــال الدوليــة
ألكبــر شــركة تأمــن فــي زيــادة أقســاط التأمــن .ومنــت امليزانيــة
اإلجماليــة املجمعــة لشــركات التأمــن احملليــة بنســبة %13.7
لتصــل إلــى  50.6مليــار ريــال فــي نهايــة عــام  2017مقارنــة مــع
 44.5مليــار ريــال فــي نهايــة الســنة الســابقة (جــدول  .)2-3وفي
ضــوء التوجــه االحتــرازي فــي االســتثمارات ،واصــل االســتثمار
فــي األدوات ذات اآلجــال الثابتــة فــي تســجيل منــو حــاد فــي
حــن انخفضــت االســتثمارات فــي األســهم والعقــارات خــال
العــام .وســجلت املبالــغ املســتحقة القبــض ،واألقســاط املســتحقة
القبــض زيــادات قويــة خــال العــام .وفــي جانــب املطلوبــات ،مت
تســجيل زيــادة حــادة فــي املخصصــات الفنيــة (جــدول .)2-3
جدول  :2-3بنود مختارة من امليزانيات العمومية لشركات
التأمني احمللية ،بنهاية ديسمبر (باملليون ريال)
إجمالي املوجودات
النقد واملوجودات السائلة
إجمالي االستثمارات
املستحقات الثابتة   
استثمارات األسهم    
   
العقارات
استثمارات أخرى    
مستحقات إعادة التأمني
األقساط املستحقة القبض
موجودات ثابتة
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
إجمالي املطلوبات
املخصصات الفنية   
أقساط غير محصلة
إعادة التأمني املستحقة الدفع
مطلوبات أخرى
إجمالي حقوق املساهمني
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The insurance sector continued to recorded robust growth
during 2017 and outpaced the banking sector. Growing
international business of the largest insurer contributed to
the increase in insurance premiums. The aggregate balance
sheet of the domestic insurance firms grew by 13.7 percent
to QR 50.6 billion as at end-2017 compared to QR 44.5
billion at the end of the previous year (Table 3-2). In view of
the emphasis on prudence in investments, fixed maturity
instruments investments continued to record sharp growth
while those in equity and real estate declined during the year.
Reinsurance receivable and premium receivable recorded
robust increases during the year. On the liabilities side, a sharp
increase in technical provisions was recorded (Table 3-2).
Table 3-2: Select Balance Sheet Items of Domestic
)Insurers, end-December (QR million

∆%

2017

2016

13.7

50,613

44,511

9.3

9,346

8,549

Cash & Liquid Assets

10.2

25,000

22,685

Total Investments

30.5

11,207

8,589

Fixed Maturities

)(8.7

5,676

6,218

Equity Investments

)(5.0

7,000

7,365

Real Estate

118.0

1,116

512

Other Investments

31.6

5,605

4,258

Reinsurance Receivable

19.8

9,005

7,515

Premiums Receivable

92.8

438

227

Fixed assets

)(0.3

416

417

Intangible Assets

)(6.6

803

860

Other Assets

18.8

31,505

26,513

Total Liabilities

32.1

14,081

10,660

Technical Provisions

15.4

6,881

5,962

Unearned Premiums

61.2

2,100

1,303

Reinsurance Payable

)(1.7

8,442

8,588

Other Liabilities

6.1

19,091

17,998

Total Assets

Total Equity
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فــي ضــوء النمــو اجليــد فــي التأمــن ،تســارع النمــو فــي إجمالــي
األقســاط املكتتبــة بنســبة  %14.5خــال العــام مقارن ـ ًة بارتفــاع
قــدره  %11.8فــي العــام الســابق .وبلــغ إجمالــي األقســاط
املكتتبــة  14.4مليــار ريــال فــي نهايــة ديســمبر ( 2017جــدول
 .)3-3وبلغــت مســاهمة شــركات التأمــن احملليــة فــي قطــر
 12.3مليــار ريــال ،بينمــا بلغــت مســاهمة الفــروع الدوليــة 0.3
مليــار ريــال .ومنــا صافــي األقســاط املكتتبــة بنســبة .%10.7

Reflecting the healthy growth in insurance, gross written
premium (GWP) accelerated by 14.5 percent during the year
on top of 11.8 increase in the previous year. GWP stood
at QR 14.4 billion at end-December 2017 (Table 3-3). The
contribution of domestic insurers in Qatar was QR 12.3 billion
and that of international branches was QR 0.3 billion. NWP
grew by 10.7%.

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع إجمالــي الدخــل بنســبة  % 6٫4خــال
عــام  2017مقارنــة بالعــام الســابق ،إال أن صافــي الربــح ،علــى
الرغــم مــن أنــه إيجابــي ،قــد ســجل انخفاضـاً حــاداً .ويرجــع هــذا
إلــى حــد كبيــر بســبب األعاصيــر فــي الواليــات املتحــدة والزلــزال
فــي املكســيك ممــا أدى إلــى مطالبــات التأمــن وإعــادة التأمــن
علــى أكبــر شــركة تأمــن .وبالتالــي ،كان هنــاك انخفــاض حــاد
فــي العائــد علــى حقــوق املســاهمني والعائــد علــى املوجــودات.
وزادت حصــة دخــل االســتثمار فــي إجمالــي الدخــل بشــكل
هامشــي خــال نفــس الفتــرة.

Though the gross income increased by 6.4 percent
during 2017 as compared to the previous year,
the net profit, albeit positive, recorded a sharp
decline. This was largely due to hurricanes in the
US and earthquake in Mexico leading to insurance
and reinsurance claims on the largest insurer.
Consequently, there was a sharp fall in the return
on equity and the return on assets. The share
of investment income in total income increased
marginally during the same period.

وظلــت تغطيــة املــاءة املاليــة لشــركات التأمــن أعلــى بكثيــر مــن
املتطلبــات التنظيميــة .وبلــغ متوســط معــدل املــاءة  271فــي
املائــة علــى أســاس فــردي ومجمــع .وظلــت نســبة الرافعــة املاليــة
مســتقرة تقريب ـاً حــول مســتوى العــام الســابق.

Solvency coverage of insurance firms remained
much above the regulatory requirement.
Average Solvency ratio stood at 271 percent on
consolidated basis. Leverage Ratio remained
almost stable around the previous year level.

جدول  :3-3مؤشرات مختارة

Table 3-3: Select Indicators

(نهاية ديسمبر ،املبالغ باملليون ريال)

)(End-December, Amount in QR Million

2017

2016

إجمالي األقساط املكتتبة

14,440

12,610

GWP

صافي األقساط املكتتبة

11,099

10,027

NWP

إجمالي الدخل

15,262

14,349

Total Income

صافي الربح /اخلسارة

1,020

1,692

Net Profit / Loss

العائد على حقوق املساهمني

5.2%

9.2%

Return on Equity

العائد على املوجودات

2.4%

3.8%

Return on Assets

دخل االستثمار /إجمالي الدخل

10.9%

10.7%

Investment Income / Total Income

نسبة الرافعة

54.5%

54.4%

Leverage Ratio

متوسط نسبة املالءة  -على أساس فردي

271%

228%

Average Solvency Ratio - Solo Basis

متوسط نسبة املالءة  -أساس موحد

271%

237%

Average Solvency Ratio - Consolidated Basis

املخصصات الفنية  /صافي األقساط املكتتبة

135.4%

108.9%

Technical Provisions / Net Earned Premium

نسبة السيولة

129.6%

132.5%

Liquidity Ratio

رأس املال املؤهل ــ على أساس فردي

5,153

5,582

Eligible Capital - Solo Basis

رأس املال املؤهل ــ على أساس موحد

16,346

13,733

Eligible Capital - Consolidated Basis
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أدى االرتفــاع احلــاد فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة بالنســبة
إلــى صافــي األقســاط املكتتبــة إلــى انخفــاض طفيــف فــي نســبة
االحتفــاظ باحلصــص ،لكنــه اســتمر فــي االرتفــاع إلــى مســتوى
 ٪77تقريبــاً (شــكل .)2-3
شكل  :2-3إجمالي األقساط املكتتبة وصافي األقساط
املكتتبة ،ونسبة االحتفاظ

Chart 3-2

كمــا انخفضــت نســبة املصروفــات خــال عــام  2017مقارنــة
بالعــام الســابق ،لكــن نســبة اخلســارة ســجلت زيــادة حــادة بســبب
مطالبــات الكــوارث الطبيعيــة مــن العمليــات الدوليــة ألكبــر شــركة
تأمــن .ونتيجــة لذلــك ،ســجلت النســبة املجمعــة زيــادة كبيــرة
خــال العــام (شــكل  .)3-3علــى الرغــم مــن أن النســبة املجمعــة
كانــت أكبــر مــن  ،٪100كان الســوق مربحـاً ألن شــركات التأمــن
حصلــت أيض ـاً علــى دخــل مــن عمولــة إعــادة التأمــن ،وكذلــك
دخــل اســتثماري ،مبــا عــوض خســائر التأمــن.

شكل  :3-3اخلسارة ،والنفقات ،والنسب املجمعة
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Sharp rise in GWP relative to the NWP resulted in
modest decline in retention ratio but it continued to
rule high at almost 77 percent (Chart 3-2).

Chart 3-2: GWP, NWP and Retention Ratio

The expense ratio also declined during 2017 as
compared to the previous year but the loss ratio
recorded a sharp increase mainly due to natural
calamity claims from the global operations of the
largest insurer. Consequently, the combined ratio
also recorded significant increase during the year
(Chart 3-3). Despite the combined ratio being greater
than 100% the market was profitable because the
insurers also earned commission income from
reinsurers, as well as investment income, which
offset the insurance losses.

Chart 3-3

Chart 3-4

Chart 3-3: Loss, Expense and Combined Ratios
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فــي ضــوء الزيــادة فــي األعمــال ،ســجلت املخصصــات الفنيــة
أيضــاً قفــزة حــادة خــال  2017ملواجهــة الزيــادة احملتملــة
فــي املطالبــات املســتقبلية (شــكل  .)4-3كمــا ارتفعــت نســبة
املخصصــات الفنيــة إلــى صافــي األقســاط املكتتبــة.
شكل  :4-3املخصصات الفنية

Reflecting the increase in business, the technical
provisions also recorded sharp jump during 2017 to
take care of potential increase in future claims (Chart
3-4). The ratio of technical provisions to net earned
premium also increased.

Chart 3-4

 2 .1 .3بنك قطر للتنمية

Chart 3-4: Technical Provisions

3.1.2 Qatar Development Bank

واصــل بنــك قطــر للتنميــة املســاهمة فــي تنويــع االقتصــاد
القطــري ،مــن خــال تســهيل تطويــر املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة .والبنــك مملــوك بالكامــل مــن قبــل احلكومــة،
وهــو غيــر موجــه نحــو الربــح .ويهــدف إلــى جعــل الشــركات
القطريــة الصغيــرة واملتوســطة قــادرة علــى املنافســة عامليــاً
مــن خــال التمويــل وتطويــر املهــارات والقــدرات وتعزيــز
الصــادرات وتســهيل التنميــة العقاريــة والقــروض الســكنية
للمواطنــن ،وتوفيــر الفــرص محليــاً وعامليــاً.

Qatar Development Bank (QDB) continued to contribute
to the diversification of the Qatari economy, through
facilitation of development of small and medium-sized
enterprises (SMEs). Fully owned by the government,
QDB is not profit oriented. It aims to make Qatari SMEs
globally competitive through financing, developing skills
and capabilities, promoting exports, facilitating real estate
development and housing loans to citizens, and providing
opportunities domestically and globally.

ومــع التوجــه نحــو التركيــز علــى تنويــع االقتصــاد ومنــو الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة ،ســجلت امليزانيــة العموميــة لبنــك قطــر
للتنميــة توســعا ســريعا فــي الســنوات القليلــة املاضيــة (شــكل
 .)5-3ومت احلفــاظ علــى زخــم التوســع خــال عــام .2017
وارتفــع إجمالــي موجــودات بنــك قطــر للتنميــة مــن  9مليــار ريــال
فــي نهايــة عــام  2016إلــى  10.2مليــار ريــال بنهايــة عــام .2017
وكمــا فــي العــام الســابق ،كانــت الزيــادة فــي إجمالــي املوجــودات
خــال عــام  2017بســبب النمــو فــي التســهيات االئتمانيــة
وزيــادة إيداعاتهــا لــدى البنــوك.

With renewed thrust on diversification of the economy
and growth of SMEs, the balance sheet of QDB has been
recording rapid expansion in the past few years (Chart 3.5).
The momentum of expansion was maintained during 2017.
The total assets of QDB increased from QR 9.0 billion at end
2016 to QR 10.2 billion by the end of 2017. As in the previous
year, the increase in total assets during 2017was largely due
to growth in credit facilities and increase in placements of its
funds with the banks.
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شكل  :5-3منو موجودات بنك قطر للتنمية

Chart 3-5

Chart 3-5: Growth in Assets of QDB

QR bn
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شــهد رأس مــال واحتياطيــات بنــك قطــر للتنمية زيادة سـ
The capital and reserves of QDB had been increasing
ـريعةChart
3-6
خــال الســنوات القليلــة املاضيــة (شــكل  .)6-3وارتفعــت
rapidly over the past few years (Chart 3.6). The ratio of
نســبة رأس املــال واالحتياطيــات إلــى إجمالــي املوجــودات
capital and reserves to total assets has risen steadily
بشــكل مطــرد مــن ٪6910فــي عــام  2013إلــى  ٪89فــي عــام
from 69 percent in 201396to 89 percent in 2016. During
 .2016وخــال عــام  ،2017كان منــو رأس املــال تقريبـاً علــى
2017, the growth in capital was almost at par with
9
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in 2013 to over 93 percent
in 2017. Thus, QDB
84
ـه
قطــر للتنميــة علــى2البنــوك لتمويــل أنشــطته ،ولــم يكــن لديـ
did not have to depend on banks for funding their
82
ـوك فــي نهايــة عــام  2017كمــا فــي الســنة
أيــة مطلوبــات للبنـ 1
activities and its liabilities to the banks at end 2017
ـة
ـ
املبتدئ
ـركات
ـ
الش
ـن
ـ
ب
ـل
ـ
الفش
ـدالت
ـ
مع
was nil, as in the previous
80 year. Failure rates among
الســابقة .وملــا كانــت0
2015those among
2016
2017الكبيــرة؛ فقــد كان بنــك
أعلــى نســبياً منهــا فــي الشــركات
start-ups are relatively higher than
قطــر للتنميــة حــذراً
عنــد
النســبة
تلــك
علــى
احلفــاظ
bigger companies. However,
QDB Assets
has been prudent
Capital/Total
Paid Up Capital/Tot Cap
فــيCapital and Reserves
)(RHS
مســتويات منخفضــة .عاوة على ذلك ،فإن املستوى املرتفع
to maintain delinquency at low levels. Moreover, very
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for further expansion and resilience of QDB.
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Chart 3.6: High and Good Quality Capital of QDB

 رأس املال اجليد وعالي اجلودة لبنك قطر للتنمية:6-3 شكل
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3.1.3 Developments in Finance Companies
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Capital and Reserves (RHS)

 التطورات في شركات التمويل3 .1 .3

The composition of this segment remained same during
the year. Three finance companies licensed by Qatar
Central Bank continued to operate in Qatar, viz., Al Jazeera
Finance Co., First Finance Co. and Qatar Finance House.
These companies provide Sharia-compliant financial
services to various categories of borrowers.

 واســتمرت.بقــي وضــع هــذا القطــاع بــدون تغيــر خــال العــام
ثــاث شــركات متويــل مرخصــة مــن قبــل مصــرف قطــر
، شــركة اجلزيــرة للتمويــل:املركــزي بالعمــل فــي قطــر هــي
 وتوفــر هــذه. وبيــت قطــر للتمويــل،والشــركة األولــى للتمويــل
الشــركات خدمــات ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية
.ملختلــف فئــات املقترضــن

This is the only segment which recorded decline in
its assets, albeit marginal, which can be attributed
to the slowdown of the economy, diplomatic rift
and decline in equity market. Financial investments
declined during 2017. Decline in Islamic financing
activities was negligible (Chart 3.7). The total assets
of finance companies as at end-2017 amounted
to over QR 3.1 billion, only marginally lower than
the previous year. Borrowings and other liabilities
of these companies recorded sharp declines.
Continued rise in capital despite the decline in
assets further strengthened the high resilience of
this segment.

وهــذا هــو القطــاع الوحيــد الــذي ســجل انخفاضــاً فــي
 والــذي ميكــن أن يُعــزى إلــى تباطــؤ،ً وإن كان هامشــيا،موجوداتــه
. واالنخفــاض فــي ســوق األســهم، والصــراع السياســي،االقتصــاد
 وكان.2017 وقــد انخفضــت االســتثمارات املاليــة خــال عــام
االنخفــاض فــي أنشــطة التمويــل اإلســامي هامشــياً (شــكل
 وبلــغ إجمالــي موجــودات شــركات التمويــل فــي نهايــة عــام.)3-7
 أي أقــل بشــكل طفيــف عــن، مليــار ريــال3.1  أكثــر مــن2017
 وســجلت األمــوال املقترضــة واإللتزامــات األخــرى.العــام الســابق
 وأدى اســتمرار االرتفــاع فــي.ًلهــذه الشــركات انخفاض ـاً حــادا
 إلــى تعزيــز،رأس املــال علــى الرغــم مــن انخفــاض املوجــودات
.املرونــة العاليــة لهــذا القطــاع
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شكل  :7-3موجودات ومطلوبات شركات التمويل

Chart 3-7
Chart 3.7: Financing Companies- Assets and Liabilities

وقــد حتسنت السيولة لــدى هــذه الشــركات خال العام حيث
ارتفعت حصة النقد واألرصدة البنكية في إجمالي املوجودات
(جــدول  .)4-3إن زيــادة حصــة األنشــطة التمويليــة اإلســامية
يعنــي املزيــد مــن التركيــز علــى األعمــال الرئيســية .وقــد
ســاهم االنخفــاض فــي أســواق األســهم فــي انخفــاض حصــة
االســتثمارات املاليــة لــدى هــذه الشــركات .ويشــير االرتفــاع
املســتمر والكبيــر فــي حصــة رأس املــال إلــى تزايــد مرونــة
الشــركات وزيــادة القــدرة علــى توســيع أعمالهــا عندمــا تصبــح
الظــروف أكثــر ماءمــة.

The liquidity with these companies improved during the
year as the share of cash and bank balances in the total
assets of the companies increased (Table 3.4). Increase
in the share of Islamic financing activities implied more
focus on the main business. This and the decline in equity
markets contributed to the fall in the share of financial
investments. Continued and substantial rise in the share of
capital indicates the growing resilience of the companies
and increased capacity to expand their business when the
conditions turn more favourable.

وقــد ســاهم االنخفــاض الهامشــي فــي إجمالــي موجــودات
هــذه الشــركات فــي انخفــاض نســبة املوجــودات املصرفيــة
إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي.

Marginal decline in total assets of these companies
contributed to fall in its ratio to banking assets and GDP.

جدول  :4-3شركات التمويل ـ ـ نظرة عامة

Table 3-4: Finance Companies – Overview
2017

2016

2015

النقد وأرصدة البنوك  /إجمالي املوجودات

14.5

13.9

9.9

Cash and Bank Balances/Total Assets

التمويل اإلسامي  /إجمالي املوجودات

72.6

71.9

74.3

Islamic Financing/Total Assets

االستثمارات املالية  /إجمالي املوجودات

5.3

7.3

1.8

Financial Investments/Total Assets

حقوق املساهمن  /إجمالي املوجودات

85.5

81.7

80.9

Shareholder’s Equity/ Total Assets

إجمالي املوجودات  /إجمالي املوجودات املصرفية

0.23

0.25

0.28

Total Assets/Total Bank Assets

إجمالي املوجودات /الناجت احمللي اإلجمالي

0.51

0.58

0.53

Total Assets/GDP
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3.1.4 Developments in Investment Companies

 التطورات في شركات االستثمار4 .1 .3

The institutional structure of this segment remained the
same. First Investor Company and Investment House
are two investment companies operating in Qatar and
licensed by QCB. These companies provide services
like asset management, investment banking and real
estate investment.

 حيــث أن،ظــل الهيــكل املؤسســي لهــذا القطــاع علــى حالــه
 همــا الشــركتان، وبيــت االســتثمار،شــركة املســتثمر األول
االســتثماريتان اللتــان تعمــان فــي قطــر بترخيــص مــن
 وتقــدم هــذه الشــركات خدمــات مثــل إدارة.قبــل املصــرف
.املوجــودات واالســتثمار املصرفــي واالســتثمار العقــاري

Decline in the equity market, particularly in the
second half of 2017 along with slowdown of the real
economy and real estate sector contributed to decline
in financial investments in these companies. Preference
for maintenance of liquid funds over investments
was reflected in substantial increase in cash balances
coupled with lower financial investments indicated.
During 2017, the total assets of these companies
increased modestly by 2.0% as against decline of 1.6%
in the previous year, and stood at QR 653.3 million at
end of 2017 (Chart 3.8).

 الســيما فــي النصــف،وقــد ســاهم انخفــاض ســوق األســهم
 إلــى جانــب تباطــؤ االقتصــاد2017 الثانــي مــن عــام
 فــي تراجــع االســتثمارات،احلقيقــي وقطــاع العقــارات
 وقــد انعكــس تفضيــل حفــظ.املاليــة لــدى هــذه الشــركات
األمــوال الســائلة علــى االســتثمارات فــي الزيــادة الكبيــرة
فــي األرصــدة النقديــة مــع انخفــاض االســتثمارات املاليــة
 ارتفــع إجمالــي،2017  وخال عام.كمــا أشــير إليــه
 مقارنـ ًة بانخفــاص٪ 2 موجــودات هــذه الشــركات مبتوســط
 مليــون ريــال653.3  ليبلــغ، فــي العــام الســابق٪ 1.6 بنســبة
.)8-3  (شــكل2017 فــي نهايــة عــام

Chart 3.8: Trends in Major Balance Sheet Items of
Investment Companies During 2015-2017

لشركاتChart
الرئيسية
3-8 اإلﲡاهات في أرصدة البنود:٨-3 شكل
2017-2015 االستثمار في الفترة
Chart 3-8
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وقــد انعكــس التحســن املســتمر فــي النقد واألرصــدة املصرفية
إلــى جانــب االنخفــاض فــي املطلوبــات لــدى هــذه الشــركات
فــي القفــزة احلــادة فــي نســبة النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك
إلــى إجمالــي املطلوبــات (جــدول  .)5-3وانخفضــت حصــة
االســتثمارات املاليــة فــي إجمالــي املوجــودات مــن  %75.8فــي
عــام  2015إلــى  %74.8فــي عــام  ،2016ثــم هبطــت بشــكل
حــاد إلــى  %59.4فــي عــام  .2017وبالتالــي ،مــن املرجــح أن
تظــل الربحيــة بســبب ركــود األســواق حتــت الضغــط.

Continued improvement in the cash and bank balances
coupled with decline in non-equity liabilities of these
investment companies was reflected in sharp jump in the
ratio of cash and bank balances to total liabilities (Table
3.5). The share of financial investments in total assets
which had recovered to 75.8 percent in 2015 dipped to
74.8 percent in 2016 and then fell more sharply to 59.4
percent. Thus, profitability due to sluggishness in the
markets is likely to remain under pressure.

وكانــت نســبة رأس مــال هــذه الشــركات إلــى إجمالي املوجودات
مرتفعــة فــي عــام  2016وحتســنت بشــكل أكبــر خــال عــام
 2017حيــث كان منــو رأس املــال أعلــى مــن املوجــودات .وظلــت
نســبة هــذه املوجــودات إلــى إجمالــي املوجــودات البنكية وكذلك
إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي منخفضــة ومســتقرة تقريبـاً.

The capitalisation of these companies relative to total
assets was high in 2016 and improved further during
2017 as the growth of capital was higher than that of
assets. The ratio of these assets to total bank assets as
well as to GDP remained low and almost stable.

جدول  :5-3مؤشرات مختارة لشركات االستثمار

Table 3-5: Selected Indicators of Investment Companies

2017

2016

2015

النقد وأرصدة البنوك  /مطلوبات بخالف حقوق امللكية

487.1

288.6

145.9

Cash and Bank Balances/non-equity liabilities

االستثمارات املالية /إجمالي املوجودات

59.4

74.8

75.8

Financial Investments/Total Assets

حقوق املساهمني /إجمالي املوجودات

93.6

92.7

86.9

Shareholders’ Equity/Total Assets

إجمالي املوجودات  /إجمالي املوجودات املصرفية

0.05

0.05

0.06

Total Assets/Bank Assets

إجمالي املوجودات  /الناجت احمللي اإلجمالي

0.11

0.12

0.11

Total Assets/GDP

 ٥ .1 .3التطورات في محال الصرافة
تشــتمل املوجــودات الســائلة لــدى محــال الصرافــة علــى النقــد
واألرصــدة لــدى البنــوك ،واألرصــدة لــدى محــال الصرافــة
والفــروع .وتشــمل مطلوباتهــا الســائلة األرصــدة املســتحقة
للبنــوك وحملــال الصرافــة وفروعهــا .وتتجــاوز املوجــودات
الســائلة بكثيــر مســتوى املطلوبــات الســائلة .وينمــو كالهمــا
علــى مــر الســنني ولكــن الزيــادات األكبــر فــي منــو املوجــودات
الســائلة أدت إلــى منــو إيجابــي فــي صافــي املوجــودات الســائلة
حملــال الصرافــة.

تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١7

Developments in Exchange Houses

3.1.5

Liquid assets with the Exchange Houses comprise of
cash, dues from banks and dues from money exchangers
and branches. Their liquid liabilities include dues to
banks and dues to money exchangers and branches.
The liquid assets far exceed the level of liquid liabilities.
Both have been growing over the years but larger
increases in liquid assets have led to positive growth in
net liquid assets with the Exchange Houses.
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Chart 3-9

Chartحملال
3-9العمومية
شكل  :9-3البنود الرئيسية للميزانية
الصرافة من 2017-2015

Chart 3.9: Major Balance Sheet Items of Exchange
Houses from 2015-2017

Assets

املوجودات

Liabilities

املطلوبات

وتدعــم النســبة العاليــة مــن املوجــودات الســائلة ورأس املــال
متانــة وضــع محــال الصرافــة .وقــد اســتمرت املوجــودات
الســائلة فــي االرتفــاع لتمثــل حوالــي  ٪89مــن إجمالــي
املوجــودات .وكان النمــو فــي حقــوق املســاهمن فــي محــال
الصرافــة متواضعـاً مقارنــة بالتســارع احلــاد فــي املوجــودات،
ممــا أدى إلــى انخفــاض نســبة حقــوق املســاهمن إلــى
إجمالــي املوجــودات ،ومــع ذلــك ظلــت النســبة مرتفعــة عنــد
أكثــر مــن  ٪65مــن إجمالــي املوجــودات .كمــا ظلــت قاعــدة
رأس املــال مرتفعــة حيــث بلغــت نســبة رأس املــال املدفــوع
نحــو  ٪62مــن حقــوق املســاهمن ،فــي حــن ارتفعــت حصــة
األربــاح احملتجــزة إلــى .٪22.3
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High share of liquid assets and capital underpin
the health of the Exchange Houses. Liquid assets
continued to increase and account for almost 89%
of total assets. The growth in shareholders’ equity of
Exchange Houses was modest compared to sharp
acceleration in the assets which resulted in decline
in the ratio of shareholders’ equity to total assets.
The capitalisation, however, remained high at over
65 percent of total assets. The quality of capital also
remained high as paid up capital account for around
62% of the capital while the share of retained earnings
has increased to 22.3 percent.
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Chart 3-10

شكل  :10-3السيولة لدى محال الصرافة

جدول  :6-3مؤشرات مختارة حملال الصرافة ()٪

منو املوجودات
منو حقوق املساهمن
املوجودات السائلة /إجمالي املوجودات
حقوق املساهمن /إجمالي املوجودات
رأس املال املدفوع /حقوق املساهمن
أرباح محتجزة  /حقوق املساهمن
مجموع املوجودات/املوجودات املصرفية
مجموع املوجودات  /الناجت احمللي اإلجمالي

)Table 3-6: Selected Indicators of Exchange Houses (%

Chart 3-11

2017

2016

2015

21.6

12.7

10.3

Growth in Assets

6.5

5.5

10.9

Growth in Shareholders’ Equity

88.9

85.6

83.7

Liquid Assets/Total Assets

65.1

74.4

79.5

Shareholders’ Equity/Total Assets

61.7

63.7

63.2

Paid-up Capital/Shareholders’ Equity

22.3

20.3

22.0

Retained Earnings/Shareholders’ Equity

0.13

0.12

0.12

Total Assets/Bank Assets

0.29

0.26

0.22

Total Assets/GDP

فــي أبريــل  2018أصــدر البنــك الدولــي تقريــراً موجــزاً عــن
الهجــرة والتنميــة؛ لوحــظ فيــه أن التحويــات إلــى املناطــق
ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط ارتفعــت فــي عــام 2017
بنســبة  ٪8.5لتصــل إلــى  466مليــار دوالر .وبذلــك انعكــس
االجتــاه النزولــي الــذي لوحــظ فــي العامــن املاضيــن.
وانتشــر انتعــاش التحويــات فــي جميــع املناطــق ،مدفوعــاً
بنمــو اقتصــادي أقــوى فــي االحتــاد األوروبــي واالحتــاد
الروســي والواليــات املتحــدة ،إلــى جانــب زيــادة أســعار
النفــط ،وتعزيــز اليــورو والروبــل مقابــل الــدوالر .ومــع ذلــك ،
فهنــاك مخاطــر طويلــة األجــل مــن تزايــد املشــاعر املناهضــة
للهجــرة ،والتخلــص مــن ســلوك بنــوك املراســلة الدوليــة،
وزيــادة العــبء التنظيمــي علــى مشــغلي نقــل األمــوال.
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Chart 3.10: Exchange Houses – Liquidity

In April 2018 issue of World Bank’s Migration and
Development Brief, it is observed that remittance to
low and middle-income regions increased in 2017 by
8.5 percent to $466 billion, reversing the declining
trend observed in the past two years. The rebound
in remittance was spread across all regions and was
driven by stronger economic growh in the EU, the
Russian Federation, and the United States alongside
a firming up of oil prices and strengthening of euro
and ruble against the dollar. However long-term risks
exist from increasing anti-immigration sentiments,
derisking behavious of international correspondent
banks and increased regulatory burden on money
transfer operators.
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عكســت التحويــات مــن قطــر خــال عــام  2016انخفــاض
أســعار النفــط ،واالجتــاه العاملــي ،وقــد اســتمرت التحويــات
فــي االنخفــاض خــال عــام  ،2017علــى الرغــم مــن االنتعاش
العاملــي .وســاهم انخفــاض التحويــات إلــى دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة بشــكل كبيــر خــال عــام  2017فــي انخفاض
التحويــات املاليــة مــن قطــر .كمــا ســاهم فــي انخفــاض
نصيــب أكبــر خمــس دول مــن  ٪68إلــى  ،٪65وانخفــاض
حصــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن  ٪22إلــى ٪17
(شــكل  .)11-3واســتمر التركيــز داخــل البلــدان اخلمســة
األوائــل فــي االنخفــاض حيــث انخفــض نصيــب أكبــر بلديــن.
واســتمرت حصــة التحويــات املاليــة إلــى آســيا (بخــاف
دول الشــرق األوســط) فــي الزيــادة .وســجلت منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا (بخــاف دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي) ارتفاع ـاً كبيــراً فــي حصتهــا.
شكل  :11-3التحويالت الصادرة
(اإلجمالي وحصص نسبية)

2 .3

Remittances from Qatar during 2016 reflected the
fall in oil prices and the global trend. It continued to
fall during 2017 in contrast to the global recovery.
The decline in remittances to UAE, a major recipient
country, during 2017 contributed largely to lower
remittances from Qatar. It also contributed to the fall
in share of the top five countries from 68 percent to 65
percent and to fall in share of GCC countries from 22
percent to 17 percent (Chart 3-11). The concentration
within the top five countries continued to moderate
as the share of the top two countries declined. The
share of remittances to Asia (other than Middle East
countries) continued to increase. MENA region (other
than GCC) recorded significant rise in its share.

Chart 3-11

التطــورات فــي املؤسســات املاليــة اخلاضعــة
إلشــراف هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال

Chart 3.11: Outgoing Remittances
)(Total and Percentage Share

Developments in Qatar Financial Centre
Regulatory Authority Regulated Institutions

3.2

تقــوم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بالتنظيــم واإلشــراف
علــى عمــل املؤسســات املاليــة (بنــوك اجلملــة ،وبنــوك
االســتثمار ،ومديــري االســتثمار ،والشــركات اإلستشــارية
وشــركات التأمــن ووســطاء التأمــن) املرخصــة مــن قبــل
هيئــة مركــز قطــر للمــال .ويعــد مركــز قطــر للمــال مركــزاً
جتاريــاً وماليــاً عامليــاً ،مــع منصــة داخليــة توفــر فرصــاً
للتوســع مــن وإلــى الشــرق األوســط.

The Qatar Financial Centre Regulatory Authority
(QFCRA) regulates and supervises financial
institutions (corporate banks, investment banks,
investment managers, advisory firms, insurance
firms and insurance intermediaries) that are licensed
by the Qatar Financial Centre Authority (QFC). The
QFC is a global business and financial centre with an
onshore platform providing opportunities to expand
to and from the Middle East.

وفــي عــام  ،2017رخصــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال لبنــك
واحــد جديــد للجملــة؛ فــي حــن أن شــركة استشــارية واحــدة
ووســيط تأمــن واحــد قــد مت إلغــاء ترخيصهمــا (جــدول .)7-3

In 2017, the QFCRA authorised one new corporate
bank; while one advisory firm and one insurance
intermediary were de-authorised (Table 3-7).
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جدول  :7-3منط وجنسية املؤسسات املرخصة من هيئة مركز
قطر للمال ( 31ديسمبر )2017
نوع املؤسسات املالية
بنوك اجلملة
بنوك االستثمار
مدراء االستثمار
الشركات االستشارية
شركات التأمني
وسطاء التأمني
اإلجمالي

Total

Other countries

Table 3-7: Type and Origin of QFCRA Authorised
)Institutions (31 December 2017
MENA

Domestic

Financial institution type

الشرق األوسط وشمال
إفريقيا

محلية
-

Corporate Banks
Investment Banks

اإلجمالي

دول أخرى

11

4

7

2

-

-

2

8

3

1

4

Investment Managers

13

12

1

-

Advisory Firms

15

5

6

4

Insurers

8

6

2

-

Insurance Intermediaries

57

30

17

10

 1 .2 .3التطورات في بنوك اجلملة

Total

3.2.1 Developments in Corporate Banks

فــي  31ديســمبر  ،2017أجــازت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال بنــوك اجلملــة وهــي أكبــر قطــاع مــن املؤسســات
املاليــة املعتمــدة لــدى هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال ،حيــث
بلغــت موجوداتهــا  31.8مليــار ريــال ،أو  ٪73مــن إجمالــي
موجــودات املؤسســات املاليــة املعتمــدة مــن الهيئــة .ومتثــل
موجــودات بنــوك اجلملــة حوالــي  ٪2مــن إجمالــي موجــودات
القطــاع املصرفــي فــي قطر .فــي عام  ،2017زادت موجودات
البنــوك بنســبة .٪7

As at 31 December 2017, QFCRA authorised
corporate banks represented the largest segment of
the QFCRA authorised financial institutions, with QR
31.8 billion in assets or 73% of the total assets of
QFCRA authorised financial institutions. Corporate
banks’ assets represented approximately 2% of the
total assets of the banking sector of Qatar. In 2017,
the assets of corporate banks increased by 7%.

وبالرغـم مـن انخفـاض تكاليـف املوظفين ونفقـات التشـغيل
فـي عـام  ،2017فقـد انخفضـت الربحيـة وظلـت منخفضـة
للغايـة مقارنـة باملصـارف احملليـة اخلاضعـة لتنظيـم مصـرف
قطـر املركـزي ،والنظـراء اإلقليميين .ويعـزى ذلـك إلـى
انخفـاض هوامـش الربـح وانخفاض دخل الرسـوم والعموالت
واخلسـائر االئتمانيـة األعلـى (جـدول .)8-3

Despite lower staff costs and operating expenses
in 2017, profitability came down and remained
very low compared to domestic QCB regulated
banks and regional peers. This was due to lower
margins lower fee and commission income, and
much higher credit losses (Table 3-8).
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) مؤشرات األداء (منذ بداية العام:8-3 جدول

Table 3-8: Performance Indicators (YTD)
31/12/2017
QR million

31/12/2016
QR million

Profit

153

183

Net Interest Income

342

320

Non-Interest Income

28

16

Operating Expenses

134

132

%

%

Return on Equity - LLCs Only

4.3

6.2

Return on Assets

0.5

0.7

Net Interest Margin

1.1

1.2

Net Interest Income

1.0

1.1

Interest Income/Interest Earning Assets

2.9

2.6

Interest Expense/Interest Bearing Liabilities

1.9

1.5

Credit Losses/Net Interest Income

17.0

1.1

Fair Value Gains and Losses/Income

3.7

(8.6)

Non-Interest Income/Income

7.5

4.9

Net Fee & Commission/ Income

4.4

14.6

Cost/Income

34.4

39.2

Staff Costs/Income

20.8

22.7

Staff Costs/Operating Expenses

57.1

57.8

Operating Expenses/Total Assets

0.4

0.5

باملليون ريال

In 2017, classified loans increased drastically. On the
other hand, while the total coverage ratio deteriorated,
the specific coverage ratio improved (Table 3-9). The
large exposure ratio decreased, remaining well within
prudential limits.
Table 3-9: Corporate Banks’ Credit Risk Ratios (%)

باملليون ريال

)%(  نسب مخاطر االئتمان لدى بنوك الشركات:9-3 جدول
31/12/2016

Classified Loans/Loans and Advances

2.1

0.6

Provisions/Loans and Advances

0.5

0.2

Specific Coverage Ratio

19.2

16.9

Total Coverage Ratio

22.5

38.1

Total Impairments/Total Assets

0.3

0.2

73.1

77.5

68.8

74.1

Gross Large Exposures/Total Assets and Off-Balance Sheet Items

Financial Stability Review 2017

العائد على حقوق املساهمني ــ شركات ذات
مسؤولية محدودة
العائد على املوجودات
صافي هامش الفائدة
صافي دخل الفائدة
 موجودات تدر الفائدة/دخل الفائدة
 مطلوبات تتحمل فائدة/مصروفات الفائدة
 صافي دخل الفائدة/خسائر اإلئتمان
 إجمالي الدخل/أرباح القيمة العادلة
 إجمالي الدخل/الدخل من غير الفائدة
 إجمالي الدخل/صافي الرسوم والعموالت
 إجمالي الدخل/التكلفة
 إجمالي الدخل/تكلفة املوظفني
 نفقات التشغيل/تكلفة املوظفني
 إجمالي املوجودات/نفقات التشغيل

 ومــن. زادت القــروض املصنفــة بشــكل كبيــر،2017 فــي عــام
ناحيــة أخــرى تدهــورت نســبة التغطيــة اإلجماليــة فــي حــن
 وانخفضــت.)9-3 حتســنت نســبة التغطيــة احملــددة (جــدول
. وبقيــت ضمن احلــدود اإلحترازية،نســبة اإلنكشــاف الكبيــرة

31/12/2017

On-Balance Sheet Large Exposures/ Total Assets

الربح
صافي دخل الفائدة
الدخل من غير الفائدة
نفقات التشغيل

القروض والسلف/القروض املصنفة
 القروض والسلف/املخصصات
نسبة تغطية محددة
إجمالي نسبة التغطية
 إجمالي املوجودات/ إجمالي االنخفاضات
 إجمالي/ التعرضات الكبيرة في امليزانية العمومية
املوجودات
 إجمالي املوجودات/ إجمالي التعرضات الكبيرة
والبنود خارج امليزانية

٢٠١7 تقرير اال�ستقرار املايل108

Broader Financial Sector Developments

علــى الرغــم مــن انخفــاض ربحيــة بنــوك اجلملــة ،فقــد
حتســنت نســب كفايــة رأس املــال وظلــت مرتفعــة فــي نهايــة
عــام  ،2017مبــا يزيــد بكثيــر عــن املتطلبــات الرقابيــة (جــدول
.)10-3

Even though the profitability of corporate banks
decreased, the capital adequacy ratios improved and
remained high at end 2017, well above regulatory
requirements (Table 3-10).

جدول  :10-3نسب كفاية رأس املال لبنوك اجلملة  -الشركات
ذات املسؤولية احملدودة فقط ()%

Table 3-10: Corporate Banks’ Capital Adequacy
)Ratios – LLCs Only (%

31/12/2016

31/12/2017

نسبة كفاية رأس املال
نسبة كفاية رأس املال العادية من فئة رأس املال 1

33.1

36.4

Total Capital Adequacy Ratio

31.0

34.1

Common Equity Tier 1 Capital Adequacy Ratio

نسبة كفاية رأس املال من الدرجة األولى

31.0

34.1

نسبة الرافعة املالية
إجمالي راس املال /إجمالي املوجودات
متوسط املوجودات املرجحة باملخاطر

19.7

23.4

Financial Leverage Ratio

24.1

28.5

Capital/Total Assets

64.8

66.8

Average Risk-Weight of Assets

ومــع انخفــاض نســبة القــروض إلــى الودائــع علــى أســاس
ســنوي ،أظهــرت نســب مخاطــر الســيولة حتســناً عام ـاً فــي
ســيولة بنــوك اجلملــة .وعلــى الرغــم مــن الزيــادة فــي التمويــل
بــن البنــوك ،كان هنــاك انخفــاض فــي االعتمــاد علــى
املودعــن الكبــار (جــدول .)11-3

Total Tier 1 Capital Adequacy Ratio

Accompanying the loan to deposit ratio decline
year on year, liquidity risk ratios indicated an overall
improvement in liquidity of the corporate banks.
Despite an increase in interbank funding, there was
lower dependence on large depositors (Table 3-11).

جدول  :11-3ملخص مخاطر السيولة لدى بنوك الشركات ()%

)Table 3-11: Corporate Banks’ Liquidity Risk Profile (%

31/12/2016

31/12/2017

املوجودات السائلة  /إجمالي املوجودات

18.8

21.9

Liquid Assets/Total Assets

املوجودات السائلة  /إجمالي التمويل

20.9

23.9

Liquid Assets / Total Funding

املوجودات السائلة  /إجمالي التمويل (باستثناء
داخل املجموعات)

37.2

77.6

Liquid Assets/Total Funding (Excluding Intra)Group

الودائع املستقرة  /إجمالي الودائع

85.4

92.4

Stable Deposits/ Total Deposits

املطلوبات املتقلبة  /مجموع املطلوبات

7.8

2.3

Volatile Liabilities/ Total Liabilities

تغطية التقلب

254.2

1017.7

القروض  /الودائع

81.1

78.4

Loans/Deposits

القروض  /الودائع (باستثناء داخل املجموعات)

144.2

255.2

)Excluding Intra-Group( Loans/ Deposits

التمويل بني البنوك /إجمالي التمويل

67.1

81.7

Interbank Funding/ Total Funding

التمويل بني البنوك  /إجمالي التمويل (باستثناء
داخل املجموعات)

41.5

40.4

Interbank Funding / Total Funding (Excluding
)Intra-Group

السلف بني البنوك  /التمويل بني البنوك
(باستبعاد بني املجموعات)

127.8

249.3

Interbank Advances/interbank funding (Excluding
)Intra-Group

التمويل قصير األجل  /إجمالي التمويل

24.7

27.5

Short Term Funding /Total Funding

التمويل متوسط األجل  /إجمالي التمويل

36.6

38.5

Medium Term Funding / Total Funding

ودائع كبار املودعني  /إجمالي الودائع

46.2

40.4

Large Depositors/ Total Deposits
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متاشــياً مــع إصالحــات جلنــة بــازل بشــأن الرقابــة املصرفيــة
علــى مخاطــر الســيولة ،أعــدت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال دراســة عــن األثــر الكمــي علــى تأثيــر تنفيــذ نســبة
تغطيــة الســيولة ونســبة التمويــل املســتقر الصافــي علــى
البنــوك املرخــص لهــا مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.
وأبــرزت نتائــج الدراســة الصعوبــات التــي واجهتهــا البنــوك
فــي الوفــاء مبعاييــر الســيولة املذكــورة أعــاه .ورداً علــى
ذلــك ،قــام املركــز بإنشــاء إطــار ســيولة معــدل يعكــس علــى
نحــو أوثــق مخاطــر الســيولة التــي تواجههــا البنــوك مــن
خــال منــاذج أعمالهــا فــي مركــز قطــر للمــال ،والتــي تســتند
إلــى متويــل اجلملــة .وال تــزال نســبة احلــد األدنــى املقترحــة
للســيولة ونســبة التمويــل املســتقر الصافــي املعدلــة متماشــية
مــع أهــداف جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة ،وأطــر مخاطــر
الســيولة فــي مجلــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية.

In compliance with the Basel Committee on Banking
Supervision’s (“BCBS”) reforms on liquidity risk, the
QFCRA ran a quantitative impact study on the impact
of implementing the liquidity coverage ratio and the net
stable funding ratio on QFCRA authorised banks. The
results of the study highlighted difficulties that banks
faced in meeting the aforementioned liquidity standards.
In response, the QFCRA developed a modified liquidity
framework that reflects more closely the liquidity risks
banks face through their business models in the QFC,
which are based on wholesale funding. The proposed
minimum liquidity ratio and modified net stable funding
ratio remain aligned to the objectives of the BCBS and the
Islamic Financial Services Board liquidity risk frameworks.

 2 .2 .3التطــورات فــي بنــوك االســتثمار ومديــري
ا ال ســتثما ر

3.2.2 Developments in Investment Banks and
Investment Managers

تألفــت مصــارف االســتثمار ومــدراء االســتثمار مــن بنكــن
اســتثماريني وثمانــي مــدراء ﮐﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻴﺴﻤﺒر  .٢٠١٧ولــم
تكــن هنالــك تغيــرات علــى هــذه املؤسســات فــي عــام .2017

The investment banks and investment managers
comprised two investment banks and eight investment
managers as at 31 December 2017. There were no
changes to the firms in 2017.

واســتمرت ربحيــة البنــوك االســتثمارية ومديــري االســتثمار
فــي املعانــاة ،ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى الزيــادات املســتمرة
فــي التكاليــف ،وتخفيــض الرســوم بســبب املنافســة املرتفعــة،
وارتفــاع التكاليــف املرتبطــة بتخصيصــات التكلفة/الدخــل
بــن املكاتــب الرئيســية وعملياتهــا فــي قطــر (جــدول .)12-3

The profitability of investment banks and investment
managers continued to suffer, mainly due to persistent
increases in costs, reductions of fees due to high
competition, and higher costs associated with the
cost/income allocations between the head offices
and their Qatar operations (Table 3-12).
Table 3-12: Investment Banks and Investment
Managers’ Performance

جدول  :12-3أداء بنوك االستثمار ومدراء االستثمار

الربح /اخلسارة

صافي دخل الفوائد

صافي دخل غير الفوائد

نفقات التشغيل

العائد على حقوق املساهمني ــ للشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط
العائد على املوجودات
أرباح القيمة العادلة(اخلسائر)  /الدخل
خسائر االئتمان /صافي دخل الفوائد
صافي الرسوم & والعموالت /إجمالي الدخل
التكلفة /الدخل
تكلفة املوظفني /إجمالي الدخل
تكلفة املوظفني /نفقات التشغيل
نفقات التشغيل  /إجمالي املوجودات

110تقرير اال�ستقرار املايل ٢٠١7

31/12/2016
QR million
باملليون ريال

31/12/2017
QR million
باملليون ريال

)(189

)(124

Profit/Loss

168

139

Net Interest Income

228

251

Non-Interest Income

472

454

Operating Expenses

%

%

)(3.7

)(2.6

Return on Equity – LLCs only

)(1.8

)(1.3

Return on Assets

)(16.1

)(11.1

Fair Value Gains and Losses/Income

79.7

43.3

Credit Losses /Net Interest Income

55.8

51.8

Net Fee & Commission/total Income

119.1

116.4

Cost/ Income

73.1

74.6

Staff Costs/ total Income

61.4

64.1

Staff Costs /Operating Expenses

4.5

4.7

Operating Expenses /Total Assets
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كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017انخفضــت املوجــودات املــدارة
مــن بنــوك االســتثمار واملــدراء بنســبة  ٪3إلــى  44.1مليــار
ريــال مــن  45.6مليــار ريــال فــي  31ديســمبر .2016

As at 31 December 2017, assets under management
of investment banks and managers decreased by
3% to QR 44.1 billion from QR 45.6 billion as at 31
December 2016.

 3 .2 .3التطورات في الشركات االستشارية

Developments in Advisory Firms

3.2.3

تضمنت الشــركات االستشــارية  14مؤسســة في  31ديســمبر
 ،2017أقــل بواحــدة ممــا كانــت عليــه فــي  31ديســمبر .2016

Advisory firms comprised 14 institutions as at 31
December 2017, one less than at 31 December 2016.

حققــت الشــركات االستشــارية بعــض األربــاح فــي عــام ،2017
بعــد اخلســائر فــي عــام  .2016ويرجــع ضعــف ربحيتها بشــكل
رئيســي إلــى انخفــاض العموالت والرســوم (جــدول .)13-3

The advisory firms generated some profit in 2017,
after losses in 2016. Their poor profitability is mainly
due to lower commissions and fees (Table 3-13).

جدول  :13-3ربحية شركات االستشارات

Table 3-13: Advisory Firms’ Profitability

األرباح (اخلسارة)

31/12/2015
QR million
باملليون ريال

31/12/2017
QR million
باملليون ريال

)(4

2

)Profit/(Loss

تعويض النفقات

35

46

Expense Reimbursement

نفقات التشغيل

46

48

Operating Expenses

%

%

61.3

64.9

تكلفة املوظفني /نفقات

التشغيل

 4 .2 .3التطورات في شركات التأمني ووسطاء التأمني
فــي  31ديســمبر  ،2017كان هنــاك مــا مجموعــه  15شــركة
تأمــن و 9وســطاء تأمــن ،ينظمهــم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال .وكان هنــاك  21شــركة تقليديــة و 3شــركات تكافــل.
وقــد مت إلغــاء تفويــض وســيط تأمــن واحــد فــي عــام .2017
وانخفــض إجمالــي موجــودات شــركات التأمــن املرخصــة
مبقــدار الثلــث فــي عــام  .2017ويعــزى ذلــك إلــى إمتــام
عمليــة نقــل محفظــة التأمــن إلــى شــركة التأمــن ،التــي
كانــت جــزءاً مــن اخلطــوات التــي اتخذتهــا الشــركة ســعياً
إلــى إلغــاء التفويــض (جــدول .)14-3
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Staff Costs/Operating Expenses

3.2.4 Developments in Insurers and Insurance
Intermediaries
As at 31 December 2017, there were a total of 15
insurers and 9 insurance intermediaries regulated
by the QFCRA. There were 21 conventional and 3
Takaful firms. One insurance intermediary was deauthorised in 2017.
The total assets of authorised insurers decreased
by a third in 2017. This was due to the completion
of an insurer’s insurance portfolio transfer, which
was part of the steps taken by the firm to seek deauthorisation (Table 3-14).
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جدول  :14-3بنود امليزانية العمومية املختارة لشركات
التأمني (مليون ريال)
∆%

Table 3-14: Insurers’ Selected Balance Sheet Items
)(QR Million

31/12/2016

31/12/2017

املوجودات

Assets

النقد أرصدة البنوك

)(37

1,107

695

Cash and Bank Balances

االستثمارات

)(47

1,622

854

Investments

ذمم إعادة التأمني

)(66

728

251

Reinsurance Receivable

األقساط املستحقة القبض

)(43

798

457

Premiums Receivable

ذمم مدينة وموجودات أخرى

75

467

818

Other Receivable and Assets

موجودات أخرى

16

38

44

Other Assets

)(34

4,760

3,119

Total Assets

إجمالي املوجودات

املطلوبات

Liabilities

االحتياطيات الفنية  -عامة

)(60

890

355

Technical Reserves – General

إجمالي املطالبات القائمة

)(68

600

195

Gross Outstanding Claims

املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

)(46

289

157

Claims Incurred but not Reported

احتياطي عجز

200

1

3

Premiums Deficiency Reserve

االحتياطيات الفنية  -طويلة األجل

)(19

57

46

Technical Reserves – Long Term

احتياطي األقساط غير املكتسبة

)(39

953

584

Unearned Premium Reserve

ديون إعادة التأمني

)(48

295

153

Reinsurance Payable

املطلوبات داخل املجموعة

)(96

551

21

Intra-Group Liabilities

مطلوبات أخرى

)(25

696

524

Other Liabilities

إجمالي املطلوبات

)(51

3.442

1,683

Total Liabilities

حقوق املساهمني

Equity

ين

رأس املال

4

852

886

Share Capital

األرباح احملتجزة

18

458

540

Retained Earnings

احتياطيات أخرى

25

8

10

Other Reserves

إجمالي حقوق املساهمني

9

1,318

1,436

إن توقــف األعمــال اجلديــدة لشــركة قطــر الدوليــة للتأمــن
ســاهم فــي الغالــب فــي انخفــاض إجمالــي األقســاط املكتتبــة
لشــركات التأمــن بنســبة  ٪11فــي عــام  .2017ومــع ذلــك،
فــإن غالبيــة شــركات التأمــن تعكــس أيضــاً انخفــاض
إجمالــي األقســاط املكتتبــة (جــدول .)15-3
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Total Equity

Mostly due to QIC International stopping new
business, the GWP of insurers decreased by 11%
in 2017. However, the majority of insurers also
reflected lower GWP (Table 3-15).
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املؤمن،
جدول  :15-3إجمالي أقساط التأمني املكتتبة من قبل ِ ّ
ودخل الوسطاء (باملليون ريال ،بنهاية ديسمبر )2017

شركات ذات مسؤولية محدودة
قطر

Total

اإلجمالي

Table 3-15: Insurers’ GWP and Intermediaries’ Income
)(QR Million, year ended 31 December 2017

Intermediaries
Income

دخل الوسطاء

Insurers
GWP

األقساط املكتتبة
لشركات التأمني

1,916

2

1,914

دول مجلس التعاون األخرى

99

-

99

بلدان أخرى

63

63

-

2,078

65

2,013

املجموع اجلزئي

الفروع
قطر

LLC
Qatar
Other GCC
Other Countries
Subtotal
Branch

-

-

-

دول مجلس التعاون األخرى

201

7

194

Other GCC

دول أخرى

507

-

507

Other Countries

املجموع اجلزئي

708

7

701

Subtotal

2,786

72

2,714

اإلجمالي

علــى الرغــم مــن الضغــوط التنافســية القويــة ،حققــت
شــركات التأمــن أرباحـاً صافيــة فــي عــام  ،2017تعــزى إلــى
دخــل االســتثمار .واســتمرت نســبة االحتفــاظ بالزيــادة فــي
عــام  2017لتصــل إلــى مســتوى يتوافــق مــع متوســط شــركات
التأمــن األخــرى فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،ممــا
يعكــس انخفاضـاً فــي أقســاط التأمــن التــي مت التنــازل عنها
إلــى معيــدي التأمــن .وبقيــت شــركات التأمــن املرخــص لهــا
مــن هيئــة مركــز قطــر للمــال ،مؤ َّمنــة بدرجــة عاليــة ،حيــث
حققــت شــركات التأمــن الثــاث الكبــرى  ٪74مــن إجمالــي
األقســاط املكتتبــة فــي عــام .2017
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Total

Despite strong competitive pressures, insurers
generated overall net profits in 2017, attributable
to investment income. The retention ratio
continued to increase in 2017 to a level in line
with the average of other GCC insurers, reflecting
less premiums ceded to reinsurers. The QFCRA
authorised insurers remained highly concentrated,
as the three largest insurers generated 74% of the
gross written premiums in 2017.

113Financial Stability Review 2017

Table 3-16: Insurers’ Performance Ratios
)(%, year ended

جدول  :16-3نسب أداء شركات التأمني ( ٪بنهاية السنة)

إجمالي األقساط املكتتبة
صافي األقساط املكتتبة
صافي الربح /اخلسارة
اجلملة  /إجمالي األقساط املكتتبة
التجزئة  /إجمالي األقساط املكتتبة
معدل البقاء
النسبة املجمعة
نسبة اخلسارة
نسبة النفقات
دخل االستثمارات  /متوسط املوجودات املستثمرة
صافي أقساط التأمني املكتسبة  /حقوق املساهمني -
الشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط
االحتياطيات الفنية /صافي األقساط املكتسبة
نسبة السيولة
نسبة املالءة
العائد على حقوق املساهمني ــ الشركات ذات املسؤولية
احملدودة فقط

31/12/2016
QR Million

31/12/2017
QR Million

3,056

2,713

Gross Written Premium

2,083

2,008

Net Written Premium

116

111

%

%

95.1

93.4

Commercial/Gross Written Premium

4.9

6.6

Retail/Gross Written Premium

68.1

74.0

Retention Rate

99.3

103.2

Combined Ratio

75.0

78.9

Loss Ratio

24.3

24.3

Expense Ratio

3.3

4.9

Investment Income/Average Invested Assets

98.6

98.0

Net premiums earned/shareholders’ equity
– LLCs only

64.1

29.4

Technical Reserves/ Net Premium Earned

278.2

350.3

Liquidity Ratio

2.0

2.8

Solvency Ratio

4.9

8.9

مليون ريال

وقــد هيمــن ســوق اجلملــة علــى غالبيــة األعمــال املولــدة
فــي مقابــل التجزئــة .وكان نشــاط االكتتــاب فــي عــام 2017
يُعــزى فــي الغالــب إلــى احلــوادث والتأمــن الصحــي (شــكل
.)12-3
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مليون ريال

Net Profit

Return on Equity – LLCs only

The business generated was dominated by the
commercial market as opposed to retail. The
underwriting activity in 2017 was predominantly
attributable to the accident and health insurance
(Chart 3-12).
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 إجمالي أقساط التأمني املكتتبة من قبل هيئة12-3 شكل
تنظيم مركز قطر للمال املصرح به من قبل شركة األعمال
٢٠١٧ خالل عام

Chart 3-12: QFCRA Authorised Insurers’ Gross Written
Premiums by Business Line during 2017
Construction
and
engineering
2%

Liability
3%
Motor
2%

General
insurance
3%
Property
9% 3-12
Chart

Long term
products
7%
Accident and
health
74%

The combined ratio of insurers exceeded 100%
for most of 2017, reflecting poor underwriting
performance with claims exceeding premiums,
and that insurers realised profits due to investment
and other income. (Chart 3-13).

Chart 3-13: QFCRA Authorised Insurers’ Loss and
Expense Ratios (%)

 ملعظــم٪100 جتــاوزت النســبة اإلجماليــة لشــركات التأمــن
 ممــا يعكــس ضعــف أداء االكتتــاب مــع مطالبــات،2017 عــام
 وحتقــق شــركات التأمــن أرباحهــا مــن،تتجــاوز األقســاط
.)13-3  (شــكل.إيــرادات االســتثمار واإليــرادات األخــرى

Chart 3-13
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 5 .2 .3تقييــم املخاطــر وربــط مؤسســات مركــز قطــر
للمــال بالنظــام املالــي الواســع

’3.2.5 Risk Assessment and QFC Institutions
Linkages to the Broad Financial System

كانــت ارتباطــات البنــوك املرخصــة مــن قبــل هيئــة مركــز قطــر
للمــال بالنظــام املالــي الواســع فــي قطــر قليلــة ومبــا يقــرب
مــن  ٪3مــن إجمالــي موجــودات البنــوك اخلاضعــة إلشــراف
مصــرف قطــر املركــزي والبالغــة  1.4تريليــون ريــال كمــا فــي
 31ديســمبر .2017

The linkages of the QFC authorised banks to the
broader financial system of Qatar were minimal at
approximately 3% of the total assets of the entire
QCB regulated banks of QR 1.4 trillion as at 31
December 2017.

فــي عــام  ،2017كانــت أهــم التغيــرات هــي انخفــاض القروض
والســلف بالــدوالر األمريكــي مبــا يقــرب مــن ثالثــة مليــارات
ريــال ،وزيــادة الودائــع بالريــال بحوالــي  3.5مليــار ريــال،
فضــ ً
ا عــن زيــادة القــروض والســلفيات باليــوان الصينــي
مببلــغ  4.4مليــار( ،جــدول .)17-3

In 2017, the most important changes were a decrease
in loans and advances in USD of close to QR 3 billion,
an increase in deposits in QR of QR 3.5 billion, as well
as an increase in loans and advances in CNY of QR 4.4
billion (Table 3-17).

جدول  :17-3بنود امليزانية املختارة لبنوك التمويل املرخصة من
قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (مليون ريال 31 ،ديسمبر)2017

’Table 3-17: Selected QFCRA Authorised Banks
)Balance Sheet Items (QR Million, 31 December 2017

Total

Other

USDpegged

عمالت
مرتبطة
بالدوالر

CNY

GBP

اليوان
الصيني

اجلنيه
اإلسترليني

Euro

اليورو

565.7

6.0

633.3

9.5

5,970.6

0

0

0

1,874.3

13.9

2,518.7

25.7

11,533.4

2,252.9

291.8

271.7

1,133.9

989.8

اإلجمالي

األرصدة لدى
البنوك األخرى

7,450.2

6.8

44.1

سندات الدين

2,232.3

0

0

344.1

القروض والسلف

25,363.0

22.3

0

8,782.9

227.1

استثمارات األسهم

3,803.6

566.5

0

0

549.9

31,052.0

0.8

41.4

USD

QR

مرتبطة
بدول
مجلس
التعاون

أخرى

الودائع،
واحلسابات اجلارية
& التمويالت في

GCCPegged

10,055.5

3.1

2,654.4

1.1

الدوالر
األمريكي

الريال
القطري
214.2

Balances with
Other Banks
Debt Securities
Loans and Advances

14,600.5

Equity Investments

3,695.2

Deposits and Current Accounts

المجموعة

متويل بديون آجلة

2,835.0

0

0

0

مالحظات ختامية

0

0

0

2,700.1

134.9

Term Debt Funding

Concluding Remarks

اســتمر القطــاع املالــي األوســع فــي تســجيل منــو صحــي
مدفــوع بقطــاع التأمــن وبنــك قطــر للتنمية ومحــال الصرافة.
وأبــرزت الكفايــة العاليــة لــرأس املــال والســيولة املريحــة بــن
هــذه القطاعــات القــدرة الكامنــة للتوســع املســتقبلي واملرونــة
جتــاه حــاالت الضغــط.

The broader financial sector continued to record a healthy
growth driven by insurance sector, QDB and exchange
houses. High capitalisation and comfortable liquidity
among these segments underscored latent capacity for
future expansion and resilience towards stressful situations.

وظــل النمــو فــي موجــودات قطــاع التأمــن املرخــص مــن
مصــرف قطــر املركــزي ســليماً ،وجتــاوزت وتيــرة الزيــادة
البطيئــة نســبياً فــي موجــودات القطــاع املصرفــي .وبلــغ
متوســط  معــدل املــاءة املاليــة فــي قطــاع التأمــن أكثــر
مــن  ،%270س ــواء علــى أســاس املنفــرد أو املجمــع .وكان
هنــاك ارتفــاع حــاد فــي نســبة اخلســارة يرجــع أساس ـاً إلــى

Growth in assets of QCB regulated insurance sector
continued to remain healthy and outpaced the relatively
slower pace of increase in banking sector assets.
Average Solvency ratio in insurance sector stood above
270 percent, on consolidated basis. There was sharp
rise in the loss ratio mainly due to natural calamity
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مطالبــات الكــوارث الطبيعيــة مــن العمليــات العامليــة ألكبــر
شــركة تأمــن .وحتــى فــي ذلــك احلــن ،ســجلت أرباح ـاً مــن
اإليــرادات والعمــوالت مــن شــركات إعــادة التأمــن إلــى جانــب
دخــل االســتثمار الــذي كان أكثــر مــن خســائر التأمــن.

claims from the global operations of the largest insurer.
Even then the segment recorded profits as commission
income from reinsurers coupled with investment income
more than offset the insurance losses.

وواصــل بنــك قطــر للتنميــة توجهــه نحــو تشــجيع تنويــع وترويج
املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة وهــو مــا انعكــس فــي النمــو
املســتمر فــي التســهيالت االئتمانيــة .وتشــير القيمــة املرتفعــة
لــرأس املــال ،ومعظمهــا فــي شــكل رأس مــال مدفــوع ،وزيــادة
املوجــودات الســائلة إلــى قــدرة كبيــرة علــى التوســع فــي
األعمــال دون حــدوث زيــادة كبيــرة فــي املخاطــر.

QDB continued its thrust on diversification and
promotion of SMEs which was reflected in sustained
growth in credit facilities. High capitalisation, mostly
in the form of paid up capital, and increase in liquid
assets indicated substantial capacity for expansion of
business without much increase in risks.

وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض احلــاد فــي موجــودات شــركات
التمويــل والزيــادة الهامشــية فــي شــركات االســتثمار ،اســتمر
القطاعــان فــي تعزيــز قاعــدة رأس املــال واملوجــودات الســائلة
خــال العــام.

Notwithstanding marginal decline in assets of financing
companies and marginal increase in that of investment
companies, both the segments continued to enhance
their capital and liquid assets during the year.

وســجلت موجــودات محــال الصرافــة منــواً صحيــاً خــال
العــام .وحتســن صافــي املوجــودات الســائلة معهــم بشــكل أكبــر
خــال العــام .وعلــى النقيــض مــن التعافــي العاملــي ،اســتمرت
التحويــات مــن قطــر فــي االنخفــاض خــال عــام ،2017
ويرجــع ذلــك أساس ـاً إلــى االنخفــاض احلــاد فــي التحويــات
إلــى اإلمــارات .وقــد ســاهم ذلــك فــي انخفــاض حصــة الــدول
اخلمــس األولــى مــن  ٪68إلــى  ٪65وانخفاضــاً فــي حصــة
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن  ٪22إلــى .٪17

Assets of Exchange Houses recorded healthy growth
during the year. Net liquid assets with them improved
further during the year. In contrast to the global recovery,
remittances from Qatar continued to fall during 2017
primarily due to sharp decline in remittances to UAE. This
contributed to the fall in share of the top five countries
from 68 percent to 65 percent and to fall in share of GCC
countries from 22 percent to 17 percent.

وفــي مركــز قطــر للمــال ،علــى الرغــم مــن انخفــاض ربحيــة
الشــركات ،حتســنت نســب كفايــة رأس املــال وظلــت مرتفعــة
فــي نهايــة عــام  ،2017أي أعلــى بكثيــر مــن املتطلبــات
التنظيميــة.

In QFC, even though the profitability of corporate
banks decreased, the capital adequacy ratios
improved and remained high at end 2017, well above
regulatory requirements.

ومــع انخفــاض نســبة القــروض إلــى الودائــع علــى أســاس
ســنوي ،أظهــرت نســب مخاطــر الســيولة حتســناً عام ـاً فــي
ســيولة بنــوك اجلملــة .وعلــى الرغــم مــن الزيــادة فــي التمويــل
بــن البنــوك ،كان هنــاك انخفــاض فــي االعتمــاد علــى كبــار
املودعــن.

Accompanying the loan to deposit ratio decline
year on year, liquidity risk ratios indicated an overall
improvement in liquidity of the corporate banks.
Despite an increase in interbank funding, there was
lower dependence on large depositors.
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1 .4

البنية األساسية ألنظمة الدفع والتسوية

 1 .1 .4التطورات في أنظمة الدفع

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

Payment and Settlement Infrastructure

4.1

Developments in Payment Systems

4.1.1

منــت أنظمــة الدفــع فــي قطــر بقطاعيهــا؛ التجزئــة واجلملــة،
مقارنــة مبــا كانــت عليــه فــي العــام الســابق ،مــن حيــث القيمــة
واحلجم .وقــد بلغــت قيمــة املعامــات مــن خــال أنظمــة الدفــع
فــي قطــر حوالــي  3.9تريليــون ريــال خــال عــام  .2017وقد عالج
نظــام ســويفت حوالــي  ٪85مــن القيمــة اإلجماليــة ،بينمــا تعاملــت
منظومــة الدفــع الوطنيــة احملليــة (نابــس) مــع حصــة مماثلــة
مــن حيــث إجمالــي حجــم املعامــات .ويقــوم نظــام الشــبكات
اإللكترونيــة اآلمنــة فــي قطــر مبعاجلــة املعامــات املاليــة بالريــال
القطــري بــن البنــوك داخــل دولــة قطــر.

The Payment Systems in Qatar comprising of both retail
and wholesale segment grew in comparison to the
previous year, both in value and in volume terms. The size
of the Qatar’s payment system was approximately QR 3.9
trillion in 2017. In terms of value of transactions, SWIFT
handled around 85% of the total value, while NAPS
(local) handled similar share in terms of total volume of
transactions. The secure electronic network system in
Qatar - QATCH – handles the financial transactions, in
Qatari Riyals, among the banks within the State of Qatar.

وقــد زادت املعامــات فــي إطــار نظــام الشــبكات اإللكترونيــة
عــن العــام الســابق بنســبة  ٪9.2مــن حيــث القيمــة ،و ٪9.3مــن
حيــث احلجــم .ورغــم أن املعامــات التــي متــت معاجلتهــا بواســطة
نظــام ســويفت لــم تشــهد ســوى زيــادة طفيفــة فــي القيمــة بنســبة
 ٪0.6فــي عــام  ،2017إال أن منــو احلجــم بنســبة  ٪10.1قــد
أشــار إلــى أن املزيــد مــن معامــات ســويفت مــع قيمــة مماثلــة أو
أقــل لــكل معاملــة قــد وقعــت خــال العــام .وقــد أكــد ذلــك ً
أيضــا
حقيقــة أن عمليــات التقــاص اإللكترونــي للشــيكات قــد انخفضــت
مــن حيــث القيمــة واحلجــم مبقــدار  ٪3.9و ٪0.7علــى التوالــي
فــي عــام  .2017وهــذا يــدل بوضــوح علــى حتــول واضــح مــن
األدوات الورقيــة (الشــيكات) إلــى النمــط اإللكترونــي للمعامــات.
وانخفضــت أنشــطة اإليــداع والقــروض فــي نظــام الســوق النقــدي
القطــري التــي تتــم معاجلتهــا مــن خــال أنظمــة الدفــع والتســوية،
مــن حيــث القيمــة واحلجــم ،مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام
الســابق ،والتــي ميكــن أن تُعــزى نتيجــة ملتطلبــات الســيولة مــن
قبــل القطــاع املصرفــي خــال الفتــرة األوليــة للحصــار اجلائــر
ـرض علــى قطــر فــي  5يونيــو .2017
الــذي ُفـ َ

Transactions under QATCH increased in both value
(9.2%) and volume (9.3%) terms over the previous year.
Even though transactions processed by SWIFT system
saw only a slight increase in value of 0.6% in 2017, the
volume growth of 10.1% indicated that more SWIFT
transactions with similar or less value per transaction
took place during the year. This was also corroborated
)by the fact that electronic cheques clearing (ECC
declined in both value and volume by 3.9% and
0.7%, respectively, in 2017. This amply demonstrates
)a clear shift from paper-based instruments (cheques
to electronic mode of transactions. QMR deposit
and loans activities processed through the payment
and settlement systems declined both in value and
volume terms, compared to the same in previous
year that could be due to liquidity requirement by the
banking sector during the initial period of the unjust
blockade that imposed on Qatar on June 5, 2017.

قــام املصــرف برفــع معــدل فائــدة إيــداع الســوق النقــدي القطــري
مرتــن خــال الســنة األولــى فــي مــارس  ،2017والثانيــة فــي
يونيــو  .2017وقــد زادت قيمــة وحجــم املعامــات مــن خــال
أجهــزة الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع فــي الســوق احملليــة عــن
العــام الســابق ،فــي حــن انخفضــت مثيالتهــا فــي منطقــة دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي .وميكــن أن يكــون االنخفــاض الكبيــر
فــي قيمــة وحجــم املعامــات فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
انعكاســا النخفــاض احلــركات عبــر احلــدود باعتبــار ذلــك مــن
تداعيــات احلصــار .علــى أيــة حــال ،مت حتييــد التأثيــر بســرعة
خــال األشــهر الالحقــة.

QCB increased QMR Deposit rates twice during the
year -once in March 2017 and again in June 2017.
The value and volume of transactions through ATMs
and PoS increased over the previous year in the local
market while the same declined in the GCC region.
The fall in GCC-wide value and volume of ATM/
PoS transactions could be a reflection of decline in
cross-border movements as a fallout of the blockade.
However, the impact was neutralized quickly during
the subsequent months.

يقــدم جــدول ( )1-4حملــة ســريعة عــن نظــام الدفــع والتســوية فــي
دولــة قطــر خــال عــام .2017

Table 4-1 presents a snapshot of the payments and
settlement system in the State of Qatar during the
year 2017.
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جدول  :1-4أنظمة الدفع والتسوية
في قطر2017-
أنظمة املدفوعات والتسوية

)Growth (%
النمو ()%

Table 4-1: Payments and Settlement Systems
in Qatar – 2017

)Growth (%
النمو ()%

Volume
احلجم

)Value (QR bn
القيمة باملليار ريال

P & S System

)Qatar Payment Systems (QPS
أنظمة الدفع القطرية

السويفت

10.1

404869

0.6

3415.2

SWIFT

ودائع سوق النقد القطري

-10.2

1438

-10.8

620.8

QMRD

قروض سوق النقد القطري

-7.4

63

-35.4

4.5

QMRL

شيكات التقاص اإللكترونية

-0.7

4524810

-3.9

299.2

ECC

بورصة قطر

-10.2

1565

-11.1

17.3

QE

9.3

5821912

9.2

85.6

QATCH

الشبكة اإللكترونية القطرية

)National ATM & PoS Switch (NAPS

شبكة الصراف اآللي القطرية ونقاط البيع (نابس)

احمللي

15.0

82882965

7.3

64.6

Local

دول مجلس التعاون

-23.2

1678355

-20.6

2.7

GCC

قــام نظــام التســوية الشــاملة فــي الوقــت احلقيقــي فــي عــام
 2017مبعاجلــة مــا يقــرب مــن  1639معاملــة ســويفت وحوالــي
 587عمليــة تســوية لقيــم عاليــة (أكثــر مــن  250ألــف ريــال)
لصفقــات شــيكات علــى أســاس يومــي (جــدول  .)2-4فــي حالــة
معامــات ســويفت ،ارتفعــت قيمــة املعامــات املســجلة هامشــياً
بنســبة  ٪1.5فقــط مقارنــة بحجــم املعامــات التــي منــت بنســبة
( ٪11.1شــكل  1-4أ).

The real-time gross settlement system (RTGS) in
2017 processed on an average around 1639 SWIFT
transactions and around 587 high value (above
QR 250,000) cheques transactions on a daily basis
(Table 4-2). In case of SWIFT transactions, value
of the transactions registered marginal increase
by only 1.5% in comparison with the volume of
transactions, which grew by 11.1% (Chart 4-1A).

علــى عكــس معامــات ســويفت ،انخفــض حجم وقيمــة معامالت
الشــيكات مقارنــة بالعــام الســابق بنســبة  ٪ 7.4و ،٪11.1علــى
التوالــي (شــكل 1-4ب) .وتشــير الزيــادة فــي حجــم وقيمــة
املعامــات اإللكترونيــة علــى أســاس ســنوي إلــى حــدوث
تفضيــل للتعامــات عبــر الوســيط اإللكترونــي عــن التعامــات
مــن خــال الشــيكات خــال العــام املاضــي .واســتمرت قيمــة
شــيكات األفــراد لــكل معاملــة فــي االنخفــاض حيــث انخفضــت
قيمــة الشــيكات بنســبة  ٪11.1وهــي نســبة أعلــى مــن مثيلتهــا
اخلاصــة بعــدد الشــيكات والبالغــة  .٪7.4واســتمر نظــام الدفــع
فــي دولــة قطــر فــي التحــول مــن أدوات الدفــع الورقيــة إلــى
أدوات الدفــع اإللكترونيــة.

Unlike SWIFT transactions, both the volume
and the value of the cheques transactions fell
as compared to the previous year by 7.4% and
11.1%, respectively (Chart 4-1B). The increase in
both volume and value of electronic transactions
on year-on-year (y-o-y) basis indicates that a
preference towards transacting via electronic
medium took place over transacting through
cheques during the last year. The value of individual
cheques per transaction continued to fell as value
of cheque transactions fell by a higher quantum
11.1% than the number of cheque transactions
7.4%. The payments system in the State of Qatar
continued to witness a shift from paper-based to
electronic payment instruments.
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Table 4-2: Summary Statistics of High-Value Clearing

Chart 4-1A: SWIFT - Daily Volume and Value
Standard
Max
Min
Deviation
۱ -٤

Daily Average
المتوسط اليومي

اﻹنحراف
المعياري

القيمة
القصوى

القيمة
الصغرى

2017

2016

Y-o-Y (%)
)٪( منو سنوي

Swift Number

1639

1476

11.1

6.8

4048

755

Swift Value (in QR bn)

13.8

13.6

1.5

4.5

25.2

4.1

Cheque Number

587

634

-7.4

9.5

70338

9970

0.8

0.9

-11.1

0.3

2.8

0.7

Cheque Value (in QR bn)

 السويفت ـ أحجام وقيم يومية: أ1-4 شكل

Chart 4-1A: SWIFT - Daily Volume and Value
Chart 4-1 A: SWIFT - Daily Volume and Value

-

۱ -٤

An analysis
of the
month-wise
volume
value
Chart 4-1B:
ChequesDaily Volume
andand
Value
of high value transactions
QR 250,000)
- (more ۱than
-٤
via SWIFT mode and through cheques indicates
that SWIFT transactions remained active across
the months, reflective of robust interbank market
activities as compared to cheque transactions. The
volume of such SWIFT transactions on a daily average
basis was more than double (2.8 times) that of
cheque transactions, whereas in value terms, SWIFT
transactions were nearly 17-times of the cheque
transactions (Chart 4-2).
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2017

سويفت ـ عدد
)السويفت ـ قيمة (باملليار ريال
الشيكات ـ عدد
)الشيكات ـ قيمة (باملليار ريال

 الشيكات ـ أحجام وقيم يومية: ب1-4 شكل

Chart 4-1B: Cheques- Daily Volume and Value
Chart 4-1 B: Cheques-Daily Volume and Value

-

۱-٤

إن التحليــل الشــهري حلجــم وقيــم معامــات الســويفت والشــيكات
 يشــير إلــى أن،) ألــف ريــال250 ذات القيمــة العاليــة (أكثــر مــن
،معامــات الســويفت ظلــت نشــطة علــى مــدار أشــهر الســنة
ممــا يعكــس أنشــطة ســوق قويــة بــن البنــوك مقارنــة مبعامــات
 وكان حجــم معامــات الســويفت علــى أســاس متوســط.الشــيكات
، مــرة حجــم معامــات الشــيكات2.8  أكثــر مــن ضعــف أو،يومــي
17  كانــت معامــات ســويفت تقــارب،بينمــا مــن حيــث القيمــة
.)2-4 ضعــف معامــات الشــيكات (شــكل
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)Chart 4-2: Summary Statistics of High-Value Clearing (Daily Average

شكل  :2-4ملخص إحصاءات التسويات ذات القيمة العالية

يومي)
(متوسط
 :2ملخص إحصاءات التسويات
الشكل -4

Chart 4-2: Summary Statistic of High-Value Clearing
ذات القيمة العالية (متوسط
يومي)(Daily
)Average

Chart clearing
4-3: Distribution
of Processed
)(Value
Chequesالشــيكات فــوق
اإللكترونــي مبعاجلــة
يقــوم نظــام تقــاص الشــيكات
The electronic cheque
(ECC) system
فــي:3حــن
 250ألــف ريــال فــي الوقــت احلقيقــي،
لاير)processes cheques above QR
250,000
a real-time
القيمة(onباأللف
معاجلــةالمعالجة حسب
تتــمالشيكات
توزيع
الشكل -4
الشــيكات التــي تقــل عــن  250ألــف ريــال علــى أســاس القيمــة
basis, whereas cheques below the QR 250,000 are
الصافيــة بحلــول نهايــة يــوم املقاصــة .وقــد أظهــر حتليــل ملعاجلــة
processed on a net basis by the end of the clearing day.
الشــيكات خــال عــام  2017أنــه متــت معاجلــة مــا مجموعــه 4.5
An analysis of the processing of cheques during the
مليــون شــيك ،بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة  299.2مليــار ريــال .وفــي
year 2017 showed that a total of 4.5 million cheques
حــن انخفــض إجمالــي عــدد الشــيكات التــي ُعوجلــت خــال عــام
were processed which amounted to a total value of
 2017بنســبة  ٪0.7مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق،
QR 299.2 billion. While the total volume of cheques
انخفضــت قيمــة الشــيكات املعاجلــة بنســبة .٪3.9
processed during the year 2017 declined by 0.7%
when compared to the same during previous year, the
value of cheques processed decreased by 3.9%.

وقــد انخفــض اســتخدام الشــيكات كأداة إلجــراء معامــات ذات
قيمــة عاليــة عكــس مــا مت عبــر الوســيط اإللكترونــي (بــا ورق).
وعلــى الرغــم مــن أن عــدد الشــيكات فــي الفئــة املنخفضــة (أقــل
مــن  250ألــف ريــال) كان ميثــل  ٪96.8مــن إجمالــي الشــيكات
املعاجلــة ،فإنــه مــن حيــث القيمــة كان ميثــل  ٪30.9مــن القيمــة
اإلجماليــة (شــكل .)3-4

Usage of cheques as an instrument for conducting
transactions has reduced as high value transactions
)are being conducted through electronic (paperless
medium. Even though the number of cheques in the low
denomination (below QR 250,000) category comprised
96.8% of total cheques processed, in value terms, it
accounted for 30.9% of the total value (Chart 4-3).

شــكلت الشــيكات التــي تزيــد قيمتهــا عــن مليــون ريال نحــو ٪60.1
مــن إجمالــي الشــيكات ،علــى الرغــم مــن أن حجمهــا كان نحــو
 ٪1.6فقــط مــن إجمالــي عــدد الشــيكات املعاجلــة .انخفضــت
قيمــة الشــيكات التــي تزيــد قيمتهــا عــن عشــرة مايــن ريــال مــن
 ٪22.2فــي عــام  2016إلــى  ٪20.9فــي عــام .2017

Cheques with value above QR 1 million comprised
60.1% of total cheques, although their volume was
only 1.6% of the total number of cheques processed.
Cheques processed with the high value of above QR
10 million fell from 22.2% in 2016 to 20.9% in 2017.
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Processed
Cheques
)(Value
(قيمة)
الشيكات املعاجلة
شكل  :3-4توزيع

Chart
4-3: Distribution
Chart 4-3: Distribution
of Processed
Cheques (Value) of

الشكل  :3-4توزيع الشيكات المعالجة حسب القيمة (باأللف لاير)

 2.1.4تقييم املخاطر في أنظمة الدفع والتسوية
مخاطــر الســيولة :إن توفــر الســيولة الكافيــة يســاعد علــى
تســديد املدفوعــات ونظــام التســوية بساســة .والســيولة تعنــي
فــي هــذا الســياق األصــول املتاحــة للبنــوك لدفــع املطالبــات فيمــا
بــن البنــوك بســبب عمليــات املقاصــة اليوميــة والتســويات .وخال
عمليــة املقاصــة والتســوية ،مــن املمكــن أن يتحــول وضــع الســيولة
إلــى ســالب (الدفــع أكثــر مــن القبــض) ،وفــي هــذه احلالــة تقــوم
مؤسســة التســوية بتوفيــر االئتمــان الــازم علــى أســاس يومــي.
ويوفــر مصــرف قطــر املركــزي ،حمايــة لنظــام الدفــع مــن أي
نــوع مــن نقــص الســيولة ،عــن طريــق توفيــر تســهيات للبنــوك
املشــاركة لاســتفادة مــن االئتمــان املتــاح خــال اليــوم .ومــع ذلــك،
فــإن متطلبــات االئتمــان خــال اليــوم مــن قبــل البنــوك بشــكل
متكــرر تشــير إلــى ضغــوط الســيولة فــي نظــام الدفــع .وخــال
عــام  ،2017ظــل اإلئتمــان اليومــي اإلجمالــي املقــدم للبنــوك دون
مســتوى ســيولة املقاصــة اإلجماليــة ملعظــم األيــام .وأيضــا ،كان
متوســط االئتمــان الــذي قدمــه النظــام إلــى البنــوك خــال اليــوم
أقــل مــن  ٪5مــن إجمالــي رصيــد املقاصــة للجــزء األكبــر مــن
الســنة (شــكل .)4-4
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4.1.2 Risk Assessment in P&S Systems
Liquidity Risk: Availability of adequate liquidity
helps the payments and settlement system to run
smoothly. Liquidity, in this context, implies assets that
are available to the banks to pay for interbank claims
on account of day-to-day clearing and settlement
process. During the clearing and settlement process,
it is possible that liquidity position turns negative
(payment more than receipt), in which case the
settlement institution makes the necessary credit
available on an intra-day basis. QCB, to protect the
payment system from any kind of liquidity shortage,
provides a facility to the participating banks to
avail intra-day credit (IDC). However, requirement
of intraday credit by the banks on a frequent basis
indicate liquidity stress of the payment system.
During the year 2017, daily aggregate intraday credit
provided to banks remained below the aggregate
clearing liquidity for majority of the days. Also, the
average intraday credit provided by the system to the
banks was less than 5% of the total clearing balance
for the major part of the year (Chart 4-4).
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Chart 4-4: Intra-Day Credit and Clearing Liquidity
Chart 4-5: Volatility
in the
وسيولة المقاصة
اليومIntraday
 اإلئتمان خالل:Clearing
4-4  الشكلBalance
يصــل
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اليومي
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:5-ـذي
4 الشكل
One of the indicators of the vulnerability in the
payment

consists of the extent to which each bank reaches its lowest level in
their intraday clearing account balance (Chart 4-5). The daily maximum
negative balance ranged between QR 0.07 – 7.53 billion in 2017.

يكمــن أحــد مؤشــرات ضعــف نظــام
فيــه كل بنــك إلــى أدنــى مســتوى لــه فــي رصيــد حســاب املقاصــة
 وقــد تــراوح الرصيــد الســلبي اليومــي.)5-4 اليومــي (شــكل
.2017  مليــار ريــال فــي عــام7.53 و0.07 األقصــى بــن

The closing balance in the system remained positive during
most days of the year. This analysis leads to the observation that
the clearing and settlement system did not face any instance
of intraday liquidity shortage during the year 2017, except for
few months starting from June 2017 as an impact of the unjust
blockade. It was imperative for the banks to maintain adequate
clearing account liquidity for the smooth settlement of payment
obligations without causing any delays/gridlock in the system.

ظــل رصيــد اإلغــاق فــي النظــام إيجابيــاً خــال معظــم أيــام
 وهــذا التحليــل يــؤدي إلــى ماحظــة أن نظــام املقاصــة.الســنة
والتســوية لــم يواجــه أي حالــة مــن نقــص الســيولة خــال أي يــوم
،2017  باســتثناء بضعــة أشــهر اعتبــاراً مــن يونيــو،2017 فــي عــام
 وكان مــن الضــروري أن حتتفــظ البنــوك.بتأثيــر احلصــار اجلائــر
بســيولة كافيــة حلســابات املقاصــة لتســوية التزامــات الدفــع
.بساســة دون التســبب فــي أي تأخيــر أو تعثــر فــي النظــام

املقاصة خالل
التقلبات في رصيد
Chart 4-5: Volatility in the Intra-day
Clearing
Balance
Chart 4-5:
Volatility
in the Intradayاليوم
Clearing
Balance
 التقلبات في رصيد المقاصة اليومي:5-4 الشكل

In case of retail transactions through low-value cheques and
transactions made through ATMs & Point of Sale (PoS), the payment
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:5-4 شكل

فــي حالــة معامــات التجزئــة مــن خــال الشــيكات منخفضــة القيمــة
 فقــد، ونقــاط البيــع،والعمليــات التــي تتــم عبــر أجهــزة الصــراف اآللــي
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system may experience liquidity stress if sufficient clearing balance
is not available when these transactions are netted post-business
hours and significant amount of fund transfer takes place. QCB
provides liquidity facility by way of ‘Auto loans’ at an interest cost of
4.5% to the concerned bank for this overnight facility. During 2017,
banks took recourse to such loans 56 times (Chart 4-6A). The total
amount of ‘auto loans’ availed by the banks during the year was
QR 2.3 billion. The need for auto loans was ‘one-third’ during the
second half of the year as against ‘two-third’ during the first half
of the year, owning to the unjust blockade on Qatar that spur the
liquidity requirement at the initial few months starting from June. But
the impact subsided subsequently. On one-fourth of the occasions
during the whole year, banks availed ‘auto loans’ between the range
QR 5-10 million while banks availed auto loans in the range of QR
1-5 million on one-fifth of the occasions (Chart 4-6B). Considering
the number of times and value of auto loans availed by banks, it
may be observed that the payment system did not encounter any
significant liquidity pressures during the period under review.
 توزيع القروض اآللية على شهور السنة: أ6-4 شكل

Chart4-6
4-6A:
Month-wise
distribution
of Loan
Auto loan
Chart
A: Month-wise
Distibution
of Auto
٦-٤

Liquidity concentration risk in the clearing system manifests
4-6B:
Range
of Auto
loans
(Ranges
are in QRto
mn)
when Chart
liquidity,
i.e.,
ability
for the
financial
institution
meet
٦-٤
its obligations as and when they arise, is concentrated in the
hands of few banks by virtue of consolidation, specialization or
cost structure. This has the potential to influence the process
of smooth settlement in case there is a failure of any of these
banks and consequently, affecting the rest of the participants
in the settlement system. Whether or not there is concentration
persisting in the payments and settlement system, a measure of
the normalized Herfindahl Index (HI) of daily closing balance in
the clearing account of the participating banks is conducted1.
It is observed that the index remained in low to medium
concentration region (Chart 4-7) for 85% of the days during
the year 2017; the average value for the entire year being 0.1
Chapter 4 Footers:

Clo sin g balance of bank i 2
)
Clo sin g balance of all banks where N is the number of banks. The
index ranges from zero (no concentration) to one (maximum concentration). Values of the index upto 0.1 are
generally considered as low concentration, whereas values above 0.18 are considered as high concentration; the
intermediate
zone defines the medium concentration region
where N is the number of banks. The index ranges from zero (no concentration) to one (maximum concentration).

1

Defined as "

HI =

(H-1/N)
1-1/N

, where !

H =∑(
N
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Values of the index upto 0.1 are generally considered as low concentration, whereas values above 0.18 are considered

as high concentration; the intermediate zone defines the medium concentration region
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ً
ضغوطــا علــى الســيولة إذا كان رصيــد املقاصــة
يواجــه نظــام الدفــع
املتــاح غيــر كاف عندمــا يتــم تســجيل هــذه املعامــات بعــد ســاعات
 ويوفــر مصــرف قطر املركزي تســهيات للســيولة.العمــل مببالــغ كبيــرة
 للبنــك املعنــي٪4.5 عــن طريــق "قــروض آليــة" بتكلفــة فائــدة بنســبة
 جلــأت البنــوك إلــى هــذه القــروض2017  وخــال عــام.لليلــة واحــدة
اآلليــة" التــي
"القــروض
إجمالــيdistribution
 وقــد بلــغ.)أof 6-4
Chart 4-6A:
Month-wise
Auto (شــكل
loan  مــرة56
٦
٤
 وكانــت القــروض. مليــار ريــال2.3 حصلــت عليهــا البنــوك خــال العــام
اآلليــة خــال النصــف الثانــي مــن العــام تشــكل ثلــث إجماليهــا فــي عــام
 نتيجــة احلصــار اجلائــر، مقابــل "الثلثــن" خــال النصــف األول2017
علــى قطــر الــذي حفــز متطلبــات الســيولة فــي األشــهر القليلــة األولــى
 وفــي الربــع األول. لكــن هــذا التأثيــر خمــد بعــد ذلــك.ابتــداء مــن يونيــو
10-5  اســتفادت البنــوك مــن "القــروض اآلليــة" فــي مــدى،مــن العــام
 بينمــا اســتفادت البنــوك مــن القــروض اآلليــة فــي نطــاق،مليــون ريــال
 وبالنظــر.)ب6-4  مليــون ريــال فــي خُ مــس املناســبات (شــكل5-1
 ميكــن،إلــى عــدد مــرات وقيــم القــروض اآلليــة التــي تقدمهــا البنــوك
ماحظــة أن نظــام الدفــع لــم يواجــه أيــة ضغــوط كبيــرة علــى الســيولة
.خــال الفتــرة قيــد العــرض
)ريالRange
(باملليونofاآللية
 نطاق: بare
6-4 شكل
Chart 4-6B:
Autoالقروض
loans (Ranges
in QR mn)
٦-٤ are in QR mn)
Chart 4-6 B: Range of Auto Loans (Ranges

تظهــر مخاطــر ترﮐز الســيولة في نظام المقاصة عندمــا تتركــز
أي قــدرة املؤسســة املاليــة علــى الوفاء بالتزاماتهــا عنــد-الســيولة
في أيــدي عــدد قليــل مــن البنوك بســبب اإلندمــاج أو-نشــأتها
 وهــذا لــه القــدرة علــى التأثيــر في.التخصــص أو هيــكل التكاليــف
،عمليــة التســوية السلســة فــي حالــة فشــل أي مــن هــذه البنــوك
 وســواء.وبالتالــي يؤثــر علــى بقيــة املشــاركن فــي نظــام التســوية
أكان هنــاك تركيــز مســتمر فــي نظــام املدفوعــات والتســوية أم
 يتــم إجــراء مقيــاس ملؤشــر هرفنــدال املعتــاد (هــــــــ) لرصيــد،ال
 وقــد.1اإلقفــال اليومــي فــي حســاب املقاصــة للبنــوك املشــاركة
لوحــظ أن املؤشــر بقــي فــي منطقــة ذات تركيــز منخفــض إلــى
؛2017  مــن األيــام خــال عــام٪85 ) ملــدة7-4 متوســط (شــكل
 بينمــا بلغــت القيمــة،0.1 وبلــغ متوســط القيمــة للســنة بأكملهــا
، إن عتبــات التركيــز العاليــة واملنخفضــة.0.4 القصــوى للمؤشــر
 ســيجما3  هــي فــي حــدود،أي النطاقــات العلويــة والســفلية
 ب�صكل عام0^1  تعترب قيم املوؤ�صر حتى.) يرتاوح املوؤ�صر من �صفر (بدون تركيز) اإىل واحد (تركيز اأق�صى. حيث ن هو عدد البنوك. 1
 تعترب عالية الرتكيز ; حتدد املنطقة الو�صيطة منطقة الرتكيز املتو�صط0^18  يف حني اأن القيم اأعلى من،منخف�صة الرتكيز
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while the maximum value of the index touched 0.4. High and
low concentration thresholds i.e., upper and lower bands, are
the 3-sigma limits using the quarterly average and quarterly
variations. The index value has reached the peak in end-June
2017 that reflected the impact of unjust blockade. However,
the index reverted to normal within the next fortnight.

 ووصلــت قيمــة.باســتخدام املتغيــرات الربــع ســنوية والفصليــة
 والتــي عكســت تأثيــر2017 املؤشــر إلــى الــذروة فــي نهايــة يونيــو
 عــاد املؤشــر إلــى وضعــه الطبيعــي، ومــع ذلــك.احلصــار اجلائــر
.فــي غضــون األســبوعن التاليــن

السيولة
مؤشر هرفندال لتركزات
Chart 4-7: Herfindahl Index
of Liquidity
Concentration
Chart
4-7: Herfindahl
Index of Liquidity
Concentration
 مؤشر هيرفنداهل لتركزات السيولة:7-4 الشكل

:7-4 الشكل
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انخفــاض مخاطــر تركــز الدفعــات خــال عــام  .2017ويشــير
indicated that low risk of payment concentration existed
Chart
4-8:
Herfindahl
Index
of
Payment
Concentrationاملؤشــر
االنحــراف املعيــاري املنخفــض البالــغ  0.02إلــى أن
during the year 2017. The low standard deviation of 0.02
 :8-4ﻣﺆﺷﺮ ھﯿﺮﻓﻨﺪاھﻞ ﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺸﻜﻞ
كان محــدوداً إلــى حــد كبيــر خــال العــام .وبشــكل عــام ،فــإن
indicates that, the index has been quite range-bound
خطــر تركيــز الدفــع فــي النظــام املصرفــي فــي دولــة قطــر كان
during 2017. Overall, the payment concentration risk in
ضئيـ ً
ا خــال العــام .يرجــع التركــز املرتفــع خــال شــهر يونيــو
the banking system in the State of Qatar was insignificant
 2017إلــى التأثيــر القصيــر للحصــار املفــروض علــى قطــر.
during the year. The high concentration during June 2017
ومــع ذلــك ،مت حتييــد األثــر بســرعة خــال الشــهر التالــي.
was due to the short-felt impact of the blockade imposed
on Qatar. However, the impact neutralized quickly during
next month itself.
شكل :٨-4

املدفوعات
مؤشر هرفندال لتركز
Chart 4-8: Herfindahl Index
of Payment
Concentration
Chart
4-8: Herfindahl
Index of Payment
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الشكل  :8-4مؤشر هيرفنداهل لتركز المدفوعات
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املدفوعات
دوران
Risk of individual banks in Qatar. The Node Risk values
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وتشــير قيــم عقـ
إجماليقطــر.
عقــدة البنــوك الفرديــة فــي
Payments made X + Payments received X
Total turnover made

إلــى أن ثاثــة مــن البنــوك األكثــر نشــاطاً اســتأثرت بنســبة
 ٪37تقريبــاً مــن إجمالــي قيمــة املعامــات املاليــة فــي عــام
 2017مقارنــة بحوالــي  ٪47.5فــي عــام  .2016وبعبــارة
أخــرى ،ســيكون أكثــر قلي ـ ً
ا مــن ثلــث نشــاط الدفــع معــرض
ً
;18ـت البنــوك الثاثــة األكثــر نشــاطا صعوبــات
للخطــر إذا واجهـ
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= Node Risk X

suggest that three most active banks accounted for nearly
37% of the total turnover of financial transactions in 2017
as compared to approximately 47.5% in 2016. In other
words, a little more than one-third of the payment activity
would be at risk if the three most active banks experienced
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مــن حيــث الوفــاء بالتزاماتهــا املتعلقــة بالدفــع .مــن ناحيــة
أخــرى ،انخفضــت املعامــات املاليــة التــي مت توجيههــا مــن
خــال البنــوك الســبعة األكثــر نشــاطاً مــن  ٪73.2فــي عــام
 2016إلــى  ٪68.5فــي عــام  .2017وهنــاك انخفــاض عــام
فــي مســتوى التركيــز فــي عــام  2017مقارنــة بعــام .2016
وهــذا يشــير إلــى توزيــع األعمــال املصرفيــة بالتســاوي بــن
البنــوك (شــكل .)9-4
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difficulties in terms of honoring their payment obligations.
On the other hand, the financial transactions routed
through the 7 most active banks decreased from 73.2%
in 2016 to 68.5% in 2017. There is an overall decline in
concentration level in 2017 as compared to 2016. This
indicated that banking business was evenly distributed
among the banks (Chart 4-9).

Chart
4-9: Node
Chart 4-9: Node
Concentration
)(%

املدفوعات ()٪
شكل  :9-4عقد مخاطر تركز
Concentration (in
)percentage
الشكل  :9-4تركزات العقدة( كنسبة مئوية)

 3.1.4أمن اإلنترنت والتخطيط للطوارئ
تهــدد الهجمــات املعلوماتيــة االســتقرار املالــي مــن خــال
تعطيــل الوظائــف احليويــة التــي يؤديهــا القطــاع املالــي فــي
االقتصــاد .وكمــا هــو احلــال مــع املخاطــر املاليــة ،يتــم تضخيــم
مخاطــر اإلنترنــت بســبب ترابــط النظــام املالــي العاملــي .ولهــذه
الغايــة ،وضــع مصــرف قطــر املركــزي اســتراتيجية أمنيــة
إلكترونيــة للقطــاع املالــي فــي البــاد مــن خــال تشــفير قواعــد
البيانــات وحتديــث خــوادم بوابــة الدفــع الوطنيــة واملعاييــر
األمنيــة املرتبطــة بهــا .كمــا أصــدر مصــرف قطــر املركــزي
تعميمــاً أمنيــاً شــام ً
ا لتوفيــر التوجيــه ملســتخدمي البنــك
واملوظفــن واملتعهديــن وغيرهــم مــن املســتخدمن املرخــص
لهــم ،واملتطلبــات اإللزاميــة حلمايــة التكنولوجيــا وأصــول
املعلومــات اخلاصــة بالبنــك .ويوفــر دليــل األمــن املعلوماتيــي
مقاييــس لكيفيــة حمايــة أصــول املعلومــات مــن خــال تطبيــق
ضوابــط علــى هــذه األصــول .ويتعــن علــى البنــوك فــي دولــة
قطــر االلتــزام مبتطلبــات التعميــم ،وبالتالــي ،تنفيــذ إطــار
األمــن اإللكترونــي لضمــان التوافــق مــع متطلبــات التعميــم.
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Cyber Security and Contingency
Planning

4.1.3

Cyber-attacks threaten financial stability by disrupting
the vital functions that the financial sector performs
for the economy. As with financial risk, cyber risk gets
amplified due to the interconnectedness of the global
financial system. To this effect, Qatar Central Bank has
developed a cyber-security strategy for the financial
sector in the country through encrypting the databases
and updating the servers of the national payment gateway
and associated security standards. QCB has also issued a
comprehensive cyber security circular to provide guidance
to bank users, employees, contractors and other authorized
users, of their obligatory requirements for protecting
the technology and information assets of the bank. The
cyber security guideline provides measures of how the
information assets can be protected by implementing
controls on these assets. Banks in the State of Qatar are
required to comply with the requirements of the circular
Financial Stability Review 2017

تطورات ال ُبنية التحتية املالية يف قطر

وتُنصــح البنــوك بالتخطيــط الســتمرارية أعمالهــا واســتعادة
القــدرة علــى العمــل بعــد الكــوارث .ويراقــب مصــرف قطــر
املركــزي بشــكل مســتمر ﺧطــط اﻻﺣﺗﻔﺎظ بالبيانــات وإﺟراءات
اﻟطــوارئ اﻷﺧرى التــي تتخذهــا البنــوك .ويتــم إجــراء تقييــم
ســنوي لالمتثــال ملتطلبــات هــذا التعميــم مــن قبــل مصــرف
قطــر املركــزي.

 2.4البنية التحتية التنظيمية
 1.2.4التطورات التنظيمية

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

and accordingly, implement a cyber-security framework
to ensure alignment with the requirements of the circular.
Banks are also advised to plan for their business continuity
and disaster recovery. The data back up plans and other
contingency measures taken by the banks are continuously
monitored by QCB. An annual assessment for compliance
to the requirements of this circular is being done by QCB.

Regulatory Infrastructure

4.2

Developments in Regulation

4.2.1

 1.1.2.4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية ملصــرف
قطــر املركــزي

4.2.1.1 Developments in QCB Supervisory
Instructions

أصــدر مصــرف قطــر املركــزي عــدة تعليمــات إشــرافية خــال
العــام للبنــوك بهــدف تعزيــز الســامة املاليــة للبنــوك وكذلــك
احلفــاظ علــى االســتقرار العــام للنظــام املصرفــي .ولتحقيــق هــذه
الغايــة ،أصــدر املصــرف تعليمــات للبنــوك مــن خــال تعاميــم حــول
املجــاالت املتعلقــة بــدور شــركات الوســاطة التابعــة للبنــك والتــي
تعمــل كمــزود ســيولة وتقــوم بنشــاطات صناعــة الســوق ،وقــروض
البنــوك مــن األســواق احملليــة والدوليــة ،ومنــح تســهيالت ائتمانيــة
بالعملــة األجنبيــة داخــل وخــارج قطــر ،وترتبــط بتركــزات االئتمــان.

QCB issued several supervisory instructions during the
’year to the banks aimed at strengthening the banks
financial health as well as to maintain overall stability of
the banking system. Towards this end, QCB instructed
banks through circulars on areas pertaining to role of
bank subsidiaries’ brokerage business that acts as
liquidity provider and undertake market maker activity,
banks’ borrowings from local and international markets,
granting credit facilities in foreign currency inside and
outside Qatar and related to credit concentrations.

 2.1.2.4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال

4.2.1.2 Dvelopments in QFCRA Supervisory
Instructions

فــي عــام  ،2017أدخلــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال تعديــات
علــى الصكــوك والتــورق التقليــدي .ويتطلــب اإلطــار املطــ َّور مــن
الشــركات معاجلــة املخاطــر املرتبطــة بالتســويق وضمــان احتجــاز
رأس املــال التنظيمــي الكافــي مقابــل أيــة مخاطــر ائتمانيــة مرتبطــة
بهــا .ويتماشــى اإلطــار مــع املعاييــر التــي نشــرتها جلنــة بــازل
لإلشــراف علــى البنــوك واملجلــس اإلســامي للخدمــات املاليــة.

Securitisation- In March 2017, the QFCRA introduced
amendments for Sukuk and conventional securitisation.
The upgraded framework required firms to address the risks
associated with securitisation and to ensure that sufficient
regulatory capital is held against any associated credit
risk. The framework is aligned to the standards published
)”by the Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS
and the Islamic Financial Services Board (“IFSB”).

الســيولة :فــي مــارس  ،2017نشــرت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال ورقــة استشــارية حــول إطــار مخاطــر الســيولة املقتــرح.
وبعــد التشــاور واالطــاع علــى الــردود املســتلمة مــن املؤسســات
العاملــة وعلــى أحــدث حتليــل للســوق ،أصــدرت هيئــة التنظيــم
فــي أكتوبــر  2017ورقــة تشــاورية ثانيــة تقتــرح متطلبــات ســيولة
معدلــة تعكــس بشــكل مناســب ظــروف الســوق احملليــة التــي
تعمــل فيهــا البنــوك املصــرح لهــا مــن قبــل هيئــة تنظيــم مركــز
قطــر للمــال .ويتوافــق اإلطــار املعـ ّدل املقتــرح مــع أهــداف املعاييــر
املنشــورة مــن قبــل جلنــة بــازل لإلشــراف علــى البنــوك ،واملجلــس
اإلســامي للخدمــات املاليــة .ورهنـاً مبوافقــة مجلــس إدارة هيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال ،يُقتــرح دخــول هــذه القواعــد اجلديــدة
حيــز التنفيــذ اعتبــاراً مــن  1مايــو .2018

Liquidity: In March 2017, the QFCRA published
a consultation paper on its proposed liquidity risk
framework. Following consultation feedback received
from industry and upon further market analysis, in
October 2017, the Regulatory Authority issued a
second consultation that proposed modified liquidity
requirements that appropriately reflect the local market
conditions in which QFCRA authorised banks operate.
The proposed modified framework is aligned to the
objectives of the standards published by the BCBS and
the IFSB. Subject to approval by the QFCRA board of
directors, it is proposed that these new rules will come
into effect from May 1, 2018.
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تقاريــر محميــة :ﻓﻲ أﮐﺗوﺑر  ،2017ﻧﺷرت هيئــة تنظيــم مركــز
قطــر للمــال ورقــة تشــاورية ﺣول إطﺎر تشــريعي ﻣﻘﺗرح لتقــدمي
تقاريــر ســرية ﺣول ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣزﻋوﻣﺔ مــن قبــل اﻟﺷرﮐﺎت
املصــرح بهــا مــن قبــل الهيئــة أو اﻷﺷﺧﺎص املتصلــن بهــذه
اﻟﺷرﮐﺎت .وتوفــر القواعــد املقترحــة آليــات مناســبة للســرية
وإخفــاء الهويــة وحمايــة للمبلغــن عــن املخالفــات ،ومــن املتوقــع
أن تســاعد آليــات اإلبــاغ املجهولــة فــي تعزيــز املنــاخ حيــث
مــن املرجــح أن يقــوم املوظفــون باإلبــاغ أو التمــاس التوجيــه
بشــأن مخالفــات محتملــة أو فعليــة دون اخلــوف مــن االنتقــام
مــن صاحــب العمــل ،مثــل اإلنهــاء الفــوري أو املضايقة املســتمرة
فــي العمــل .وقــد مت تطويــر اإلطــار املقتــرح وفقــا ألفضــل
املمارســات واملعاييــر الدوليــة ،مبــا فــي ذلــك املعاييــر التــي
وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي.
ومــع خضوعهــا ملوافقــة مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال ،فإنــه مــن املقتــرح أن تدخــل القواعــد اجلديــدة حيــز
التنفيــذ اعتبــاراً مــن  1مايــو .2018

Protected Reporting: In October 2017, the QFCRA
published consultation on a proposed legislative
framework for making confidential reports about
alleged wrongdoing by QFCRA authorised firms or
persons connected with such firms. The proposed rules
provide appropriate mechanisms for confidentiality,
anonymity and protection for whistle-blowers. It is
anticipated that anonymous reporting mechanisms
will help foster a climate whereby employees are more
likely to report or seek guidance regarding potential or
actual wrongdoing without fear of retaliation from their
employer, such as immediate termination or ongoing
harassment on the job. The proposed framework
has been developed in accordance with best practice
and international standards, including those set out
by the Organisation for Economic Cooperation and
Development. Subject to approval by the QFCRA
board of directors, it is proposed that the new rules will
come into effect from May 1, 2018.

 3.1.2.4التطــورات فــي التعليمــات االشــرافية لهيئــة
قطــر لألســواق املاليــة

4.2.1.3 Developments in QFMA Supervisory
Instructions

خــال عــام  ،2017واصلــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة تعزيــز
البنيــة التحتيــة للســوق وزيــادة حمايــة املســتثمرين .فكانــت
املبــادرات الرئيســية التاليــة:

During 2017, QFMA continued strengthening market
infrastructure and increasing investor protection. The
main initiatives were:

• إطــاق اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة لتنظيــم القطــاع
املالــي( )2017 -2022
• إطالق اخلطة اإلستراتيجية للهيئة ()2017-2022

• Launch of the Second Strategic Plan for Financial
)Sector Regulation (SSP) (2017-2022
• Launch of the Strategic Plan of the QFMA (2017)2022
• Launch of the Financial Sector cyber security strategy
)(2017-2021
• Implementation of the Governance Code for
Companies & Legal Entities Listed on the Main
Market
• Amend provisions of “Rules and Procedures
of Complaints and Investigation Committee
”Procedures
• Sign a Memorandum of Understanding with the
Tunisian Capital Market Authority- “CMF” Conseil
du Marche Financier of Tunisia
• Cooperate jointly with the International Association
)of Encoding Agencies (ANNA

• إطــاق اســتراتيجية األمــن الســيبراني للقطــاع املالــي (-2017
)2021
• تنفيــذ قانــون احلوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجــة
فــي الســوق الرئيســي
• تعديــل أحــكام "قواعــد وإجــراءات الشــكاوى وإجــراءات جلنــة
التحقيــق"
• توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس املال التونسية
• التعاون املشترك مع الرابطة الدولية لوكاالت التشفير
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أدوات السياسات اإلحترازية الكلية والتطورات
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Macro Prudential Policy Tools and
Developments

4.2.2

خــال الســنة ،أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمــات للبنــوك
بــأن تعــد نفســها نحــو تبنــي إرشــادات التنفيــذ اخلاصــة باملعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( ،)9فيمــا يتعلــق بتصنيــف
وقيــاس األصــول واخلصــوم واملشــتقات املاليــة بحيــث ميكــن
تنفيذهــا مــن  1ينايــر  .2018وقــد تضمنــت تعليمــات مصــرف
قطــر املركــزي للبنــوك التقليديــة إعــداد بياناتهــا املاليــة وفقــا
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة .وأن تلتــزم املصارف اإلســامية
بتبنــي نفــس املعاييــر التــي ال تتوفــر بهــا املبــادئ التوجيهيــة لهيئــة
احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية.

During the year, QCB instructed the banks to prepare
themselves towards adoption of IFRS 9 Implementation
Guidelines in connection with Classification and
Measurement of Financial Assets and Liabilities and
Derivatives so that the same could be implemented from
January 1, 2018. The instructions of QCB obligate all
conventional banks to prepare their financial statements
in accordance with International Financial Reporting
Standards. The Islamic banks are also obligated to
adopt the same standards where the guidelines of
Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI) were not available.

كمــا صــدرت تعليمــات للبنــوك بتبنــي "تنفيــذ قــرارات مجلــس
األمــن الدولــي بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
فيمــا يتعلــق بتجميــد األمــوال".

Also, the banks were instructed to adopt
‘Implementation of UN Security Council Resolutions on
AML and CFT regarding Freezing of Funds’.

ومــع ارتفــاع شــعبية العملــة املشــفرة عاليـاً ،وتذبــذب قيمــة بعضهــا
بشــكل كبيــر ،فــإن مصــرف قطــر املركــزي (بغــرض احلفــاظ علــى
قطــاع مالــي ومصرفــي قــوي وســليم) حــث جميــع البنــوك العاملــة
فــي قطــر علــى عــدم التعامــل مــع عملــة البتكويــن ،أو تبادلهــا مــع
عملــة أخــرى ،أو فتــح حســاب للتعامــل بهــا ،أو إرســال أو تلقــي أي
حتويــات ماليــة لغــرض شــراء أو بيــع البيتكويــن.

As the popularity of cryptocurrency soared high and
the value of some of the cryptocurrencies fluctuated
wildly, QCB, for the purpose of maintaining a sound
and robust financial and banking sector, urged all banks
operating in Qatar not to deal with Bitcoin, or exchange
it with another currency, or open an account to deal
with it, or send or receive any money transfers for the
purpose of buying or selling Bitcoin.

تســتعد البنــوك ومشــغلي االتصــاالت فــي قطــر لتقــدمي محافــظ
رقميــة لعمالئهــا ،حيــث قــام بنــك واحــد بالفعــل بإطــاق بطاقــات
اخلصــم دون اتصــال جلعــل املعامــات أســرع مقارنــة باملعامــات
النقديــة واملعامــات القائمــة علــى الرقــم الســري .ومــن املتصــور
أن تصبــح هــذه ميــزة هامــة للمحــات التجاريــة ومحــات
الوجبــات الســريعة والنقــل العــام اجلماعــي وحجــز التذاكــر
واألحــداث الرياضيــة .وقامــت إحــدى شــركات االتصــاالت
فــي قطــر بتقــدمي تســهيالت احملفظــة اإللكترونيــة لعمالئهــا.
ومــع اكتســاب احملفظــات الرقميــة مكانتهــا فــي الســوق ،ال
يــزال مصــرف قطــر املركــزي يقظــاً جتــاه فوائدهــا والعثــرات
احملتملــة .وفــي هــذا الســياق  ،يتــم تقــدمي مذكــرة موجــزة عــن
احملافــظ اإللكترونيــة فــي (إطــار .)١-٤

Banks and telecom operators in Qatar are gearing
up to offer digital wallets to its customers, with one
bank already having launched contactless debit
cards to make transactions faster compared to
cash and PIN-based transactions. This is envisaged
to become an important feature for supermarkets,
fast food outlets, mass public transport, ticketing
and sporting events. One telecom operator in
Qatar has already introduced e-wallet facility for
its customers. As digital wallets gain ground in the
market, QCB remains vigilant towards its benefits
and potential pitfalls. In this context, a brief note
on e-wallets is presented in (Box 4-1).
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Box 4-1: E-Wallets/Digital Wallets

احملافــظ اإللكترونيــة أو احملافــظ الرقميــة هــي وســائل الدفــع
مســبقة الدفــع .مي ّكــن الفــرد مــن إجــراء معاملــة إلكترونيــة مبــا
فــي ذلــك عمليــات الشــراء عبــر اإلنترنــت باســتخدام ســطح مكتــب
أو هاتــف ذكــي أو إجــراء عمليــات شــراء فــي متجــر فعلــي .ال
ميكــن للحافظــة الرقميــة أن تربــط احلســاب املصرفــي ألحــد
العمــاء فحســب ،بــل حتتــوي ً
أيضــا علــى تفاصيــل مثــل البطاقــة
الصحيــة ورخصــة القيــادة وبطاقــات الــوالء ومســتندات الهويــة
ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور مخزنــة فيهــا.

E-wallets or digital wallets are prepaid payment
instruments. It enables an individual to make an
electronic transaction including online purchases
using a desktop or a smartphone or to make
purchases at a physical store. A digital wallet can not
only link one’s bank account but also have details
like health card, driver’s license, loyalty cards, ID
documents etc. stored in it.

يخضــع نظــام الدفــع دائ ًمــا لألنظمــة املصرفيــة .ويتعلــق الــدور
التنظيمــي ،إذن  ،بضمــان االمتثــال ملبــادئ تعــرف عميلــك،
ومكافحــة غســل األمــوال ،ومكافحــة متويــل اإلرهــاب.

Payments system are always subject to banking
regulations. The regulatory role, then, pertains to
ensure compliance with Know Your Customer (KYC),
Anti-Money Laundering (AML) and Combating
Financing of Terrorism (CFT) guidelines.

كانــت هنــاك دفعــة كبيــرة لتشــجيع قطــر كمركــز إقليمــي لبحــوث
التكنولوجيــا .توفــر قطــر البيئــة التنظيميــة املناســبة ،وتكاليــف
التشــغيل التنافســية للغايــة ،والدعــم احلكومــي ،ودعــم التمويــل،
وقطــاع اخلدمــات املاليــة اجلاهــزة للعمــل معهــا .ميكــن أن تســاعد
التقنيــات املاليــة علــى حتقيــق أهــداف مصــرف قطــر املركــزي
التــي مت إعدادهــا فــي إســتراتيجية القطــاع املالــي .هنــاك بنــاء
الزخــم فــي قطــر ،مــع فرصــة فــي مجــاالت املدفوعــات الرقميــة
وإدارة األمــوال واإلقــراض والــوالء واملكافــآت والتحويــات املاليــة
واالســتثمارات واالستشــارات.

There has been a significant push to promote Qatar as
a regional fintech hub. Qatar offers the right regulatory
environment, extremely competitive operating
costs, government support, funding support and a
ready financial services sector to work with. Fintech
can help achieve QCB’s goals set up in the financial
sector strategy. There is momentum building in Qatar,
with opportunity in the areas of digital payments,
money management, lending, loyalty and rewards,
remittances, and investments and advisory.

تلتــزم قطــر باالســتثمار فــي قطــاع التكنولوجيــا املاليــة ســريع
التطــور ،وقــد وضعــت إســتراتيجية إلنشــاء "مركــز للتكنولوجيــا
العامليــة" فــي البــاد .ميكــن أن تســاعد التقنيــات املاليــة علــى
حتقيــق أهــداف قطــر املركــزي التــي مت إعدادهــا في إســتراتيجية
القطــاع املالــي.

Qatar is committed to invest in the fast emerging
financial technology sector and has developed a
strategy to create a ‘fintech hub’ in the country. Fintech
can help achieve QCB’s goals set up in the financial
sector strategy.

 3 .4البنية التحتية للحوكمة
 1 .3 .4تطورات احلوكمة لدى البنوك
جذبــت احلوكمــة فــي النظــام املصرفــي الكثير مــن اهتمام مصرف
قطــر املركــزي ،حيــث يلتــزم املصــرف باتبــاع أفضــل املمارســات
الدوليــة عنــد إصــدار توجيهــات تنظيميــة للبنــوك .وقــد أصــدر
ا شــام ً
مصــرف قطــر املركــزي دليـ ً
ال حلوكمــة الشــركات للبنــوك،
والــذي يتضمــن إطــار عمــل رســمي حلوكمــة الشــركات يحــدد
أفضــل املمارســات واملبــادئ األساســية للحقــوق واملســؤوليات لــكل
مســاهم وعضــو فــي مجلــس اإلدارة وعضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة،
لضمــان املمارســة الفعالــة للرقابــة واإلدارة لــدى البنــك فــي جميــع
األوقــات.
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4.3

4.3.1 Governance Developments in Banks
Governance in the banking system attracts a lot of attention
from the central bank. QCB is committed to following
the best international practices when issuing regulatory
directives to banks. QCB has issued a comprehensive
guide to corporate governance for banks, which includes
formal framework for Corporate Governance that
prescribes best practices as well as basic principles of
rights and responsibilities for every Shareholder, Board
Member and member of the Executive Management,
ensuring that efficient control and management are duly
exercised by the Bank at all times.
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 حجم مجلس اإلدارة واجتماعاته2 .3 .4

2. Board Size and Board Meetings
Select corporate governance indicators for banks
operating in Qatar during the year 2017 are presented
in Table 4-3. The average total asset per bank in 2017
for conventional banks was 1.8 times that of the Islamic
banks. The number of members in the Board of Directors
averaged 6.8 for Islamic banks whereas it was 8.5 for the
conventional banks. Islamic banks, with lower average
assets, had higher number of executive members in
their boards as compared to the Conventional banks. An
indication of better governance manifests through regular
meetings of the board of directors of the banks. During the
year 2017, the conventional banks held 39 such meetings
while the Islamic banks held 17 such meetings.

) مؤشــرات حوكمــة الشــركات املختــارة3-4( يعــرض اجلــدول رقــم
 حيــث بلــغ متوســط،2017 للبنــوك العاملــة فــي قطــر خــال عــام
 بالنســبة للبنــوك2017 إجمالــي األصــول لــكل بنــك فــي عــام
وبلغ متوســط عــدد. مــرة للبنــوك اإلســامية1.8 التقليديــة
 فــي حــن، فــي البنــوك اإلســامية6.8 أعضــاء مجلــس اإلدارة
 مبتوســط، فالبنــوك اإلســامية. فــي البنــوك التقليديــة8.5 كان
 كان لديهــا عــدد أكبــر مــن األعضــاء التنفيذيــن فــي،أصــول أقــل
 كمــا يظهــر مؤشــر األفضــل.مجالســها مقارنــة بالبنــوك التقليديــة
فــي احلوكمــة مــن خــال االجتماعــات الدوريــة ملجالــس إدارة
39  حيــث عقــدت البنــوك التقليديــة،2017 البنــوك خــال عــام
اجتماع ـاً مــن هــذا القبيــل فــي حــن عقــدت البنــوك اإلســامية
.ً اجتماعــا17

Table 4-3 : Select Corporate Governance
Indicators for Banks in 2017

 مؤشرات مختارة للحوكمة3-4 جدول
2017 للبنوك في عام

Islamic

Conventional

Number of Banks

4

6

Average Total Assets Per Bank in 2017
(QR Billion)

88

162

إسالمي

تقليدي

عدد البنوك
2017 متوســط إجمالــي املوجــودات لــدى البنــوك فــي عــام
باملليــار ريــال
اخلصائص العامة

Board Characteristics
Average Number of Members of Board
of Directors

6.75

8.5

متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة

Average Number of Executive Members

3.3

3.0

متوسط عدد األعضاء التنفيذيني
:متوسط عدد أعضاء ذوي اخلبرة في

Average Number of Members with
Expertise in
Banking and Insurance

4.75

3.8

املصرفية والتأمني

Petroleum and Natural Gas

0.3

0.8

النفط والغاز الطبيعي

4.3.2.1 Other Committee (Risk,
Remuneration, Audit) Meetings

	 اجتماعــات اللجــان األخــرى (املخاطــر١. 2 .3 .4
)واملكافــآت والتدقيــق

Adoption of high level of corporate governance benchmarks
among the banks in the State of Qatar reflect through
the conduct of the banks’ board of directors, executive
committee as well as the various other committees that
are constituted in the banks for the purpose of oversight
in all significant areas of operation that has a bearing on
the stability of the banking system. From the Table 4-4, it is
observed that both the Islamic banks and the conventional
banks held regular meetings of the various committees as
well as the meetings were well-attended by the members.

يعكــس ارتفــاع مســتوى معاييــر حوكمــة الشــركات بــن البنــوك
 واللجنــة،فــي دولــة قطــر مــن خــال أداء مجلــس إدارة البنــوك
 بجانــب مختلــف اللجــان األخــرى التــي تشــكل لغــرض،التنفيذيــة
اإلشــراف علــى املناطــق املهمــة للتشــغي فــي البنــوك والتــي لهــا
 وقــد لوحــظ مــن خــال.تأثيــر علــى اســتقرار النظــام املصرفــي
) أن كال مــن البنــوك اإلســامية والبنــوك4-4( اجلــدول رقــم
التقليديــة عقــدت اجتماعــات منتظمــة للجــان املختلفــة باإلضافــة
.إلــى االجتماعــات التــي حضرهــا األعضــاء
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 االجتماعات التي مت عقدها في اللجان املختلفة:4-4 جدول
في البنوك

Table 4-4 : Meetings Held by Various
Committees in the Banks

Total Number of
Meetings Held

عدد االجتماعات التي
مت عقدها

Average Numbers of
Members Attended

متوسط عدد األعضاء
احلاضرين

Islamic

Conventional

تقليدية

إسالمي

Islamic

Conventional

Audit Committee

5

16

7

13

جلنة التدقيق

Compliance and Risk Committee

5

10

6

14

جلنة االمتثال واملخاطر

Nomination/Corporate governance
Committee

2

6

3

9

 حوكمة الشركات/جلنة الترشيحات

Remuneration Committee

1

4

3

6

جلنة املكافآت

Other Committee

4

3

5

4

جلان أخرى

إسالمي

Concluding Remarks
The evidence emanating from the analysis did not reflect
any systemic risks to the payments and settlement
system. The initial stress on payment system due to the
unjust blockade imposed on Qatar on June 5, 2017 was
temporary and the situation became normal within a
month’s time, The policy measures enacted during the
year buttressed the liquidity infrastructure. Overall, the
system did not face any systemic risk that could endanger
the stability of the financial system.
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مالحظات ختامية
لــم تعكــس األدلــة املنبثقــة مــن التحليــل أيــة مخاطــر نظاميــة علــى
 وكان الضغــط املبدئــي علــى نظــام الدفــع.نظــام الدفــع والتســوية
2017  يونيو5 بســبب احلصــار اجلائــر املفــروض علــى قطــر منــذ
 وقــد عــززت،مؤق ًتــا وأصبــح الوضــع عاد ًيــا خــال شــهر واحــد
إجــراءات السياســة التــي مت اعتمادهــا خــال العــام البنيــة
 لــم يواجــه النظــام أيــة مخاطــر، وبشــكل عــام.التحتيــة للســيولة
.نظاميــة ميكــن أن تعــرض اســتقرار النظــام املالــي للخطــر
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رقم اإليداع بدار الكتب القطرية
الرقم الدولي (ردمك):
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