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Foreword by HE the Governor

Qatar Central Bank is pleased to issue its Forty Second annual 
report, which briefly discusses the most important economic 
and financial developments in Qatar economy during 2018. 
The report consists of two parts with ten chapters. The first 
part deals with the latest developments in the domestic 
economy, while the second deals with the transactions and 
operations of QCB.

The year's report comes in light of the ongoing unjust siege 
imposed on the State of Qatar since the fifth of June 2017. 
However, the developments in the local economy, which 
are discussed in the first section of this report, clearly 
indicate that the Qatari economy is completely out of 
the negative effects of this siege, and it is not affected 
by the repercussions of this siege; GDP of 2018 witnessed 
an estimated 15% growth while maintaining a benign 
inflation rate of less than 1%. The internal and external 
balances of the State of Qatar have improved markedly. 
The budget situation has improved to record a surplus 
amounted to 2.2% of GDP. The current account surplus 
also has improved to about 8.7% of GDP. QCB has also 
taken effective measures to ensure that liquidity remains 
comfortable in the system to facilitate an adequate flow of 
credit to the productive sectors.

The second part of the report describes the developments 
in 2018 in the management of liquidity and monetary policy 
and their impact on the financial markets of the country, as 
well as the management of cash and public debt, as well as 
the regulatory instructions issued by QCB during the year, 
especially with regard to banks, insurance companies, and 
the QCB's work to maintain monetary and financial stability 
in the State.

كلمة سعادة احملافظ

الثاني  السنوي  تقريره  يصدر  أن  املركزي  قطر  مصرف  يسر 
واألربعون الذي يناقش بإيجاز أهم التطورات االقتصادية واملالية 
التي شهدها االقتصاد القطري خالل عام 2018م. ويتألف التقرير 
أحدث  األول  القسم  يتناول  يتضمنان عشرة فصول،  من قسمني 
التطورات في االقتصاد احمللي، بينما يتناول القسم الثاني أعمال 

وعمليات مصرف قطر املركزي.

ويأتي تقرير هذا العام في ظل استمرار احلصار اجلائر الذي 
فرض على دولة قطر منذ اخلامس من يونيو 2017م، وعلى الرغم 
والتي مت  احمللي  االقتصاد  التي شهدها  التطورات  فإن  ذلك  من 
تناولها في القسم األول من هذا التقرير تشير بجالء إلى خروج 
االقتصاد القطري بالكامل من اآلثار السلبية األولية لهذا احلصار 
بتداعيات هذا احلصار؛ فعلى صعيد  تأثرها سلباً  اجلائر وعدم 
 %15 يقدر بنحو  2018م منواً  الناجت احمللي اإلجمالي، شهد عام 
1%. كما شهدت  مع احملافظة على معدل تضخم حميد أقل من 
حيث  ملحوظاً؛  قطر حتسناً  لدولة  واخلارجية  الداخلية  املوازين 
حتسن وضع املوازنة العامة لتسجل فائضاً تبلغ نسبته نحو %2.2 
اجلــاري  احلساب  فائض  وحتسن  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من 
الناجت احمللي اإلجمالي،  ليبلغ نحو 8.7% من  مبيزان املدفوعات 
كما اتخذ املصرف تدابير فعالة لضمان بقاء السيولة مريحة في 

النظام لتسهيل تدفق االئتمان الكافي للقطاعات اإلنتاجية.

التي  للتطورات  شرح  التقرير  هذا  من  الثاني  اجلزء  ويتناول 
النقدية  والــســيــاســة  السيولة  إدارة  فــي  2018م  عــام  شهدها 
النقد  إدارة  وكذلك  بالدولة،  املالية  األســواق  على  وانعكاساتها 
والدين العام، وأيضاً التعليمات الرقابية التي صدرت عن املصرف 
خالل العام السيما فيما يخص البنوك وشركات التأمني ومكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وما يقوم به املصرف من أعمال 

للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي بالدولة.



عبد اهلل بن سعود آل ثاني
احملافـــــــــــظ

Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor

QCB has the honour to raise deepest thanks and appreciation 
to His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, the Emir 
of Qatar, and to HH Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, 
Deputy Emir, and HE the Prime Minister and Interior Minister. 
Thanks and appreciation are also conveyed to government 
agencies, banks and financial institutions operating in the 
State of Qatar that have provided data in preparing this 
report.

أسمى  يرفع  أن  املناسبة  بهذه  املركزي  قطر  مصرف  ويتشرف 
آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وإلى سمو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل ثاني نائب األمير، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، كما يتوجه املصرف بالشكر والتقدير للجهات احلكومية 
والبنوك واملؤسسات املالية العاملة في دولة قطر على توفير البيانات 

الالزمة إلعداد هذا التقرير.
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Executive Summary 

The Qatari economy during 2018 remained robust and stable. 
With the global energy prices remaining at high levels, 
nominal GDP expanded by 15.0% as compared with 10% in 
the previous year, thereby showed a further sharp gain in 
terms-of-trade. Real GDP growth during 2018 decelerated 
somewhat to 1.4% from 1.6% in the previous year. However, 
much of it was due to slower growth momentum in the fourth 
quarter of 2018.

The non-hydrocarbon sector remained the prime driver of real 
GDP growth. Real non-hydrocarbon GDP grew at a reasonable 
pace, primarily driven by strong momentum in manufacturing 
and construction sector during the year. Overall, the economic 
diversification strategy pursued in recent years helped in re-
adjustment in the post-blockade economic environment

Inflationary situation during 2018 remained benign even while 
global crude prices rose. Food prices remained at comfortable 
levels, indicating complete normalization of food supplies in 
the market.  Moderate price pressures in services and many 
goods such as food, more than offset the upward pressure in 
inflation exerted by transport costs.

On the fiscal front, there was a budget surplus of QR 15.1 
billion recorded during 2018, as against the budget deficit in 
the previous year. Higher total revenue alongside decline in 
total expenditure resulted into fiscal surplus in 2018.

Similarly, the current account balance recorded an increasing 
surplus during 2018, primarily due to strong exports growth 
and further recovery in energy prices. For the whole year, it 
recorded a surplus of QR 60.6 billion, forming about 8.7% of 
GDP, significantly higher than about 3.8%recorded in 2017.

الملخص التنفيذي

ظل االقتصاد القطري خالل عام 2018 قوياً ومستقراً. مع بقاء 
أسعار الطاقة العاملية عند مستويات عالية، وارتفع الناجت احمللي 
اإلجمالي االسمي بنسبة 15% مقارنة مع 10% في العام السابق، 
وبالتالي أظهر زيادة حادة أخرى في شروط التبادل التجاري. وإلى 
عام  احلقيقي خالل  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  تباطأ  ما،  حد 
يُعزى  ذلك،  ومع  السابق.  العام  في   %1.6 من   %1.4 إلى   2018
من  األخير  الربع  في  النمو  تباطؤ  إلى  االنخفاض  من  كبير  جزء 

عام 2018.

ظل القطاع غير الهيدروكربوني هو احملرك الرئيسي لنمو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي، حيث منا بوتيرة معقولة، مدفوعاً بشكل 
أساسي بزخم قوي من قطاع التصنيع والبناء خالل العام. وبشكل 
عام، ساعدت استراتيجية التنويع االقتصادي املتبعة في السنوات 
األخيرة في إعادة التكيف في البيئة االقتصادية ملا بعد احلصار.

في  حتى  حميداً   2018 عــام  خــالل  التضخمي  الــوضــع  ظــل 
الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العاملية. بقيت أسعار املواد 
الكامل  التطبيع  إلى  يشير  مما  مريحة،  مستويات  عند  الغذائية 
إلمدادات الغذاء في السوق.  وعوض االعتدال في ضغوط أسعار 
اخلدمات والعديد من السلع مثل الغذاء، من الضغط التصاعدي 

في التضخم الذي متارسه تكاليف وسائل النقل.

على الصعيد املالي، كان هناك فائض في امليزانية بلغ 15.1 
العام  في  املــوازنــة  بعجز  مقارنة   ،2018 عــام  خــالل  ريــال  مليار 
انخفاض  جانب  إلــى  ـــرادات  اإلي إجمالي  ارتــفــاع  وأدى  السابق. 

إجمالي النفقات إلى حتقيق فائض مالي في عام 2018. 

خالل  متزايداً  فائضاً  اجلاري  احلساب  رصيد  وباملثل، سجل 
عام 2018، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى منو الصادرات القوي، 
فائضاً  بأكمله  العام  وسجل  الطاقة.  أسعار  في  التعافي  وزيــادة 
الناجت  من   %8.7 حوالي  ما ميثل  وهو  ريــال،  مليار   60.6 قــدره 
احمللي اإلجمالي، وهو أعلى بكثير من حوالي 3.8% سجلت في 

عام 2017.
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With complete normalization in capital flows along with 
the strong exports growth, the overall balance of payment 
recorded a large surplus in 2018. As a result, QCB accumulated 
significant amount of foreign exchange reserves during the 
year. 

Liquidity conditions in terms of primary liquidity in the banking 
system continuously improved during the course of 2018. 
After successfully tackling the economic blockade through 
liquidity   support provided by the Government through foreign 
currency deposits in 2017, there has been a withdrawal of 
public sector deposit as the liquidity situation turned normal. 
The liquidity management operations of QCB were carried out 
in the above backdrop. Particularly, durable systemic liquidity 
was modulated through the auctions of T-bills/bonds, given 
the redemption schedules. During 2018, there was short-term 
liquidity injection through net redemptions of T-bills, while 
the fresh issuances of T-bonds (including Sukuks) exactly 
matched the matured amounts, and thus had a neutral impact 
on the durable structural liquidity.

Monetary and liquidity conditions were largely aligned with 
the developments in the domestic economy and the external 
environment. Reserve money increased sharply in 2018, 
primarily driven by the large accumulation in net foreign 
assets. However, growth in currency issued contracted from 
the previous year.

The overall liquidity as represented by broad money supply 
(M2) contracted during 2018. Decline in deposits by the 
public sector primarily led to the contraction in broad money. 
Because, liquidity support to banks to counter the impact of the 
economic blockade were withdrawn following normalization 
in capital flows. By contrast, non-resident deposits increased 
sharply, though they were more than offset by decline in 
domestic deposits.

Public sector credit contracted, largely driven by the credit to 
government, partly a reflection of the improved revenue and 
fiscal surplus that reduces government’s borrowing to finance 
its expenditure. 

Given the domestic and external macroeconomic environment 

جنب  إلى  جنباً  املــال  رأس  تدفقات  في  الكامل  التطبيع  ومع 
مع منو الصادرات القوي، سجل ميزان املدفوعات اإلجمالي زيادة 
كبيرة في عام 2018. ونتيجة لذلك، راكم مصرف قطر املركزي 

كمية كبيرة من احتياطيات النقد األجنبي خالل العام.

حتسنت ظروف السيولة من حيث السيولة األولية في النظام 
املصرفي بشكل مستمر خالل عام 2018. بعد معاجلة آثار احلصار 
االقتصادي بنجاح من خالل دعم السيولة التي قدمتها احلكومة 
من خالل ودائع بالعمالت األجنبية في عام 2017، مت سحب ودائع 
القطاع العام مع حتول حالة السيولة إلى طبيعية. وفي خلفية ذلك، 
مت تنفيذ عمليات إدارة السيولة في مصرف قطر املركزي. وعلى 
من خالل  الدائمة  النظامية  السيولة  تعديل  مت  اخلصوص،  وجه 
مزادات سندات/أذونات اخلزانة، بالنظر إلى جداول االستحقاق. 
من  األجــل  قصيرة  سيولة  حقن  هناك  كــان   ،2018 عــام  خــالل 
خالل عمليات االسترداد الصافية لسندات اخلزانة، في حني أن 
اإلصدارات اجلديدة من أذونات اخلزانة )مبا في ذلك الصكوك( 
تأثير  لها  كان  وبالتالي  املستحقة،  للكميات  متاماً  مطابقة  كانت 

محايد على السيولة الهيكلية الدائمة.

مع  كبير  حد  إلى  متوافقة  والسيولة  النقدية  الظروف  كانت 
التطورات في االقتصاد احمللي والبيئة اخلارجية. وازدادت النقود 
االحتياطية زيادة حادة في عام 2018، ويعزى ذلك بشكل أساسي 
إلى التراكم الكبير في صافي املوجودات األجنبية. ومع ذلك، فإن 

النمو في العملة املصدرة تقلص عن العام السابق.

الواسع  النقد  عرض  في  املتمثلة  اإلجمالية  السيولة  تقلصت 
القطاع  قبل  من  الودائع  انخفاض  وأدى   .2018 عام  )م2( خالل 
العام في املقام األول إلى انكماش النقود على نطاق واسع. ألنه مت 
سحب دعم السيولة للبنوك ملواجهة تأثير احلصار االقتصادي بعد 
التطبيع في تدفقات رأس املال. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت 
الودائع غير املقيمة بشكل حاد، على الرغم من أنها عوضت عن 

االنخفاض في الودائع احمللية.

باالئتمان  كبير  حد  إلى  مدفوعاً  العام،  القطاع  ائتمان  تقلص 
املالي  والفائض  اإليــرادات  جزئياً حتسن  ذلك  ويعكس  للحكومة، 

الذي يقلل من اقتراض احلكومة لتمويل نفقاتها.

في  مبا  واخلارجية  احمللية  الكلي  االقتصاد  بيئة  إلى  بالنظر 
ذلك رفع أسعار الفائدة أربع مرات من جانب مجلس االحتياطي 
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including four rate hikes by the US Federal Reserve, QCB raised 
the QCBDR four times during 2018, while QCBLR and QCBRR 
were kept unchanged. While the main aim of these monetary 
policy actions was maintaining of the currency peg, QCB 
ensured that liquidity in the system remained comfortable to 
facilitate an adequate flow of credit to productive sectors.

With regard to prudential regulations, QCB issued several 
guidelines to all banks operating in Qatar.  These included:

- Guidelines to all banks operating in Qatar on the application 
of the IFRS 9. Executive instructions for banks to measure, 
monitor and limit major exposures in order to establish a 
control framework to reduce the risk of losses from large 
exposures.

- The payment and settlement systems in Qatar grew in 
comparison to the previous year, both in value and in 
volume terms. Electronic Cheques Clearing (ECC) declined 
in both value and volume, thereby demonstrated a 
continued shift from paper-based instruments (cheques) 
to electronic mode of transactions.  QCB has established 
a dedicated cyber security function to guide financial 
institutions and help them in protecting the underlying 
information infrastructure from potential threats, and 
maintain a high level of cyber resilience.

الفيدرالي األمريكي، فقد رفع مصرف قطر املركزي معدل فائدة 
2018، في حني ظل  عام  مــرات خالل  أربــع  لديه  البنوك  إيــداع 
معدلي فائدة اقتراض البنوك منه ومعدل الريبو دون تغيير. وفي 
بالسياسة  املتعلقة  اإلجــراءات  الرئيسي من هذه  الهدف  أن  حني 
النقدية كان احلفاظ على ربط العملة، فإن مصرف قطر املركزي 
يضمن بقاء السيولة في النظام مريحة لتسهيل التدفق االئتماني 

الكافي للقطاعات اإلنتاجية.

املركزي  االحترازية، أصدر مصرف قطر  باللوائح  يتعلق  فيما 
العاملة في قطر. وشملت  البنوك  اإلرشــادات جلميع  العديد من 

هذه:

- إرشادات جلميع البنوك العاملة في قطر بشأن تطبيق املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم 9. وتعليمات تنفيذية للبنوك لقياس 
إطار  إنشاء  أجل  من  الكبيرة  االنكشافات  من  واحلد  ورصد 
االنكشاف  عن  الناجمة  اخلسائر  مخاطر  من  للحد  رقابي 

الكبير.

- منت أنظمة الدفع والتسوية في قطر مقارنة بالعام السابق، 
من حيث القيمة واحلجم.  فقد انخفضت مقاصة الشيكات 
اإللكترونية من حيث القيمة واحلجم، مما يدل على استمرار 
التحول من األدوات الورقية )الشيكات( إلى الوضع اإللكتروني 
أمن  وظيفة  املركزي  قطر  مصرف  أنشأ  وقــد  للمعامالت.  
املالية  املؤسسات  لتوجيه  مخصصة  اإلنترنت  عبر  املعلومات 
ومساعدتها في حماية املعلومات األساسية للبنية التحتية من 
املرونة  من  عال  مستوى  على  واحلفاظ  احملتملة،  التهديدات 

السيبرانية.
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إجمالي الناتج

في خضم تباطؤ وتيرة النمو العاملي، أظهر االقتصاد احمللي أداء 
مرناً في عام 2018.  فقد زاد الناجت احمللي اإلجمالي االسمي بنسبة 
ناحية  2017. ومن  10% في عام  2018 مقارنة بنحو  15% في عام 
في   %1.4 بنسبة  احلقيقي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  ارتفع  أخــرى، 
عام 2018، بشكل هامشي أقل من العام السابق. وبعد االرتفاع في 
األرباع الثالثة األولى، كان هناك اعتدال حاد في منو الناجت احمللي 
ذلك  ويعزى   ،2018 عام  من  الرابع  الربع  في  احلقيقي  اإلجمالي 
إلى تباطؤ منو البناء واالنكماش في قطاعات التصنيع. ومع  جزئياً 
ذلك، وعلى الرغم من تباطؤ منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي، 
حتسنت في عام 2018 العديد من املؤشرات االقتصادية األخرى مثل 
اجلاري  واحلساب  العامة  املوازنة  من  كل  وفائض  االستثمار  نشاط 
مبيزان املدفوعات. ومن حيث محركات النمو، كان منو الناجت احمللي 
اإلجمالي االسمي مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط والغاز، مما 
يشير في املقام األول إلى ارتفاع أسعار الطاقة والطلب القوي على 
النفطي أيضاً  2018.  وقد حافظ القطاع غير  الصادرات في عام 
على زخمه، مدفوعاً بالنمو في قطاعات البناء والتصنيع وعدد قليل 

من القطاعات األخرى )جدول 1-1(.

GDP

In the middle of slowing pace of global growth, the 
domestic economy showed a resilient performance in 
2018. Annual nominal GDP increased by 15% in 2018 as 
compared with 10% in 2017. On the other hand, real GDP 
grew by 1.4% in 2018, marginally lower than the previous 
year. After gaining pace in the first three quarters, there 
was a sharp moderation in real GDP growth in Q4-2018, 
partly due to deceleration in growth of construction and 
contraction in manufacturing sectors. However, despite 
slower real GDP growth, many other economic indicators 
such as investment activity, fiscal position and current 
account balance improved in 2018. In terms of drivers, 
nominal GDP growth was mainly driven by oil and gas 
sector, primarily indicating higher energy prices and robust 
demand for exports in 2018. Non-oil sector also maintained 
its momentum, driven by growth in construction, 
manufacturing and few others sectors (Table 1-1).

جدول رقم )1-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activity

باألسعار اجلارية
 Current Prices

بأسعار عام 2013
At 2013 Prices النشاط االقتصادي

2017 2018* 2017 2018*

Oil & Gas     195,981 252,397 391,610 383,717  النفط والغاز     

Relative  Share   32.3 36.1 48.4 46.8 األهمية النسبية  

Rate of Growth 19.5 28.8 -0.7 -2.0 معدل النمو 

Non-Oil Sectors 411,639 446,517 417,248 436,721 القطاعات غير النفطية 

Relative  Share   67.7 63.9 51.6 53.2 األهمية النسبية  

Rate of Growth  6.0 8.5 3.8 4.7 معدل النمو    

Grand Total 607,620 698,914 808,858 820,438 املجموع العام 

Rate of Growth   10.0 15.0 1.6 1.4 معدل النمو    

Table (1-1) 
GDP Development

* بيانات أولية. 
املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء.

* Preliminary data. 
Source: Planning and Statistics Authority
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Nominal Gross Domestic Product

With the rise in global crude oil prices, nominal GDP 
increased by 15% in 2018. Intra-year movements showed 
a sharp recovery in nominal hydrocarbon GDP from Q2-
2018 in tandem with the rise in global crude oil prices up 
to Q3-2018. Hydrocarbon GDP growth increased by 28.8% 
in 2018 as compared with 19.5% in 2017. Similarly, the 
growth in nominal non-hydrocarbon GDP increased to 8.5% 
in 2018 from 6% in 2017.

Nominal GDP reached QR 698.9 billion in 2018 as 
compared with QR607.6 billion in the previous year.
During 2018, the share of hydrocarbon GDP in overall GDP 
increased to 36.1% in 2018 from 32.3% in 2017, while 
the share of non-hydrocarbon GDP declined to 63.9% in 
2018 from 67.7% in 2017. Overall, with rise in the average 
global crude oil prices in 2018, nominal GDP maintained its 
double-digit growth and the share of oil sector increased to 
its highest level since 2015 (Table 1-2).

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )باألسعار الجارية(

الناجت  إجمالي  ارتفع  العاملية،  اخلــام  النفط  أسعار  ارتفاع  مع 
احمللي االسمي بنسبة 15% في عام 2018. وأظهرت التحركات خالل 
العام انتعاشاً حاداً في إجمالي الناجت احمللي الهيدروكربوني االسمي 
من الربع الثاني من عام 2018 جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط 
اخلام العاملية خالل الربع الثالث من عام 2018. وقد ارتفع منو الناجت 
احمللي اإلجمالي الهيدروكربوني بنسبة 28.8% في عام 2018 مقارنة 
مع 19.5% في عام 2017. وباملثل، ارتفع منو الناجت احمللي اإلجمالي 
غير الهيدروكربوني إلى 8.5% في عام 2018 من 6% في عام 2017.

في  ريال  مليار  االسمي 698.9  الناجت احمللي  إجمالي  بلغ  وقد 
عام 2018 مقارنة بنحو 607.6 مليار ريال في العام السابق. وخالل 
عام 2018، ارتفعت حصة الناجت احمللي الهيدروكربوني في إجمالي 
الناجت احمللي إلى 36.1% في عام 2018 من 32.3% في عام 2017، 
بينما انخفضت حصة الناجت احمللي غير الهيدروكربوني إلى %63.9 
في عام 2018 من 67.7% في عام 2017. وبشكل عام، مع ارتفاع 
الناجت  2018، حافظ  عام  في  العاملية  اخلام  النفط  أسعار  متوسط 
احمللي اإلجمالي االسمي على منو مزدوج الرقم وارتفعت حصة قطاع 

النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015 )جدول 2-1(.

شكل ) 1-1(
الناتج المحلي اإلجمالي
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شكل )2-1(
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

Chart (1-2)
Nominal GDP
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Table (1-2)
Nominal GDP Development

جدول رقم )2-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

QR Million     مليون ريال قطري

201720162015Economic Activity*2018النشاط االقتصادي 

252,397195,981163,984221,041Oil & Gasالنفط والغاز    

36.132.329.737.5Relative Shareاألهمية النسبية  

43.9Growth   rate-25.8-28.819.5معدل النمو           

446,517411,639388,322367,692Non-Oil Sectorsالقطاعات غير النفطية  

63.967.770.362.5Relative Shareاألهمية النسبية                  

8.56.05.63.1Growth Rateمعدل النمو   

698,914607,620552,305588,733Grand Totalاملجموع العام             

21.6Growth  Rate-6.2-15.010.0معدل النمو    

* بيانات أولية.
املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء.

* Preliminary data.
Source: Planning and Statistics Authority.

النفط والغاز القطاعات غير النفطية
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Table (1-3) 
Real GDP Development 

جدول رقم )3-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

QR Million     مليون ريال قطري

201720162015Economic Activity*2018النشاط االقتصادي

383,717391,610394,461398,083Oil& Gasالنفط والغاز

46.848.449.551.1Relative Shareاألهمية النسبية

0.60Growth Rate-0.9-0.7-2.0-معدل النمو

436,721417,248401,817381,578Non-Oil Sectorsالقطاعات غير النفطية 

53.251.650.548.9Relative Shareاألهمية النسبية

4.73.85.38.50Growth Rateمعدل النمو

820,438808,858796,278779,661Total  Grandاملجموع العام

1.41.62.13.7Growth Rateمعدل النمو

* بيانات أولية.
املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء.

* Preliminary data.
Source: Planning and Statistics Authority.

Real Gross Domestic Product (at 2013 prices)

Real GDP growth decelerated marginally to 1.4% in 
2018 from 1.6% recorded in the previous year. Oil sector 
GDP contracted by 2.0% in 2018, partly due to self-imposed 
moratorium and the OPEC+ strategy on production cuts. On 
the other hand, real growth in non-oil sectors increased by 
4.7% in 2018, reflecting strong momentum in construction, 
manufacturing and others in 2018. 

In terms of share in GDP, the share of hydrocarbon 
GDP marginally dropped to 46.8% in 2018 from 48.4% in 
2017, while the share of non-hydrocarbon GDP increased 
to 53.2% in 2018 from 51.6% in 2017(Table 1-3).

During 2018, after maintaining strong growth during the 
first three quarters of 2018, real GDP growth decelerated 
sharply in Q4-2018. As a result, annual average growth 
turned out to be slightly lower than the previous year.

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بأسعار عام 2013(

تباطأ منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي إلى 1.4% في عام 
2018 من 1.6% في العام السابق. وتقلص الناجت احمللي اإلجمالي 
لقطاع النفط بنسبة 2% في عام 2018، ويعزى ذلك جزئياً إلى الوقف 
أخرى،  ناحية  ومن  اإلنتاج.  خلفض  أوبك  واستراتيجية  االختياري 
ارتفع النمو احلقيقي في القطاعات غير النفطية بنسبة 4.7% في 

عام 2018، مما يعكس قوة دفع قوية في البناء والتصنيع وغيرها.

ومن حيث احلصة من الناجت احمللي اإلجمالي، انخفضت حصة 
عام  في   %46.8 إلى  هامشي  بشكل  الهيدروكربوني  احمللي  الناجت 
الناجت  حصة  ارتفعت  حني  في   ،2017 عام  في   %48.4 من   2018
2018 من %51.6  الهيدروكربوني إلى 53.2% في عام  احمللي غير 

في عام 2017 )جدول 3-1(.

األربــاع  قــوي خــالل  بعد احلفاظ على منو   ،2018 عــام  خــالل 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  تباطأ   ،2018 عام  من  األولــى  الثالثة 
احلقيقي بشكل حاد في الربع الرابع من عام 2018. ونتيجة لذلك، 

فأن متوسط النمو السنوي كان أقل قلياًل من العام السابق.
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Nominal GDP by Expenditure Items

The expenditure side GDP showed a sharp upturn in 
investment activity, stable rise in government consumption 
and   net external demand, while household consumption 
marginally edged down in 2018. 

The total consumption expenditure increased by 
4.5% in 2018, primarily supported by government final 
consumption expenditure. With increased spending on 
infrastructure development, gross capital formation 
(investment) increased by 11.6% in 2018. However, the 
share of investment in GDP moderated to about 43.3% in 
2018 from 44.6% in 2017.

The net exports increased by 57.8% in 2018, reflecting 
surge in exports outpaced imports. As a result, the share of 
net exports increased to18.9% in 2018 from 13.8% in 2017 
(Table 1-4).

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حسب بنود اإلنفاق

أظهر الناجت احمللي اإلجمالي في جانب اإلنفاق ارتفاعاً حاداً في 
نشاط االستثمار، وارتفاعاً مستقراً في االستهالك احلكومي وصافي 
العائلي بشكل هامشي  انخفض االستهالك  بينما  الطلب اخلارجي، 

في عام 2018.

عام  في   %4.5 بنسبة  االستهالكي  اإلنفاق  إجمالي  ارتفع  وقد 
النهائي  االستهالكي  اإلنــفــاق  من  أساسي  بشكل  مدعوماً   ،2018
للحكومة. ومع زيادة اإلنفاق على تطوير البنية التحتية، ارتفع إجمالي 
التكوين الرأسمالي )االستثمار( بنسبة 11.6% في عام 2018. ومع 
ذلك، فإن حصة االستثمار في الناجت احمللي اإلجمالي قد تراجعت 

إلى حوالي 43.3% في 2018 من 44.6% في عام 2017. 

مما   ،2018 عــام  في   %57.8 بنسبة  الــصــادرات  صافي  ارتفع 
الواردات. ونتيجة لذلك، ارتفعت  يعكس زيادة في الصادرات فاقت 
حصة صافي الصادرات إلى 18.9% في عام 2018 من 13.8% في 

عام 2017 )جدول 4-1(.

شكل )3-1(
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

Chart (1-3)
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Table (1-4) 
Nominal GDP by Expenditure Items

جدول رقم )4-1(
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي حسب مكونات اإلنفاق

QR Million     مليون ريال قطري

2017201620152014Expenditure Items*2018بنود اإلنفاق  

 264,266252,841249,923250,315234,566Total Consumptionإجمالي اإلنفاق االستهالكي
Expenditure

37.841.645.342.531.2Relative Shareاألهمية النسبية     

0.26.711.4Growth Rate -4.51.2معدل النمو              

153,620149,491141,982131,230118,461االستهالك العائلي 
Household Consumption 
Expenditure

22.024.625.722.315.8Relative Shareاألهمية النسبية     

2.85.38.210.812.4Growth Rateمعدل النمو              

 110,645103,350107,941119,085116,105Government  Finalاالستهالك احلكومي
Consumption Expenditure      

15.817.019.520.215.5Relative Shareاألهمية النسبية     

9.42.610.3Growth  Rate -4.3 -7.1معدل النمو              

302,498271,017269,906218,227238,635Gross Capital Formationإجمالي تكوين رأس املال

43.344.648.937.131.8Relative Shareاألهمية النسبية     

8.618.5Growth rate -11.60.423.7معدل النمو              

صافي الصادرات )السلع 
132,15083,76332,476120,192277,457واخلدمات(

Net Exports (Goods & 
Services)

18.913.85.920.437.0Relative Shareاألهمية النسبية     

10.9Growth rate -56.7 -73.0 -57.8157.9معدل النمو              

698,914607,620552,305588,733750,658GDPالناجت احمللي اإلجمالي

21.63.8Growth rate -6.2 -15.010.0معدل النمو         

* بيانات أولية.
املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء.

* Preliminary data.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic.
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1. أسعار السلع األساسية العالمية

مدفوعة  العاملية  السلع  أسعار  حركة  كانت   ،2018 عام  خالل 
بالتوترات املرتبطة بالتجارة، وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي، وضعف 
اخلام  النفط  أسعار  ارتفعت  وقد  العاملي.   االقتصادي  النمو  وتيرة 
التوازن في إمدادات  بشكل حاد، مما يعكس في املقام األول إعادة 
النفط العاملية بسبب خفض اإلنتاج من قبل أوبك وروسيا. وبحلول 
والعقوبات  فنزويال،  مــن  اإلمــــدادات  انقطاع  أدى   ،2018 أكتوبر 
املفروضة على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي. 
ومع ذلك فإنه بنهاية الربع الرابع من العام 2018، انخفضت أسعار 
وحقول  أوبــك  من  النفط  إمــدادات  زيــادة  بسبب  بشكل حاد  النفط 
النفط األمريكية. وخالل عام 2018، ارتفع متوسط سعر خام   برنت 

إلى 71.1 دوالراً للبرميل من 54.4 دوالراً للبرميل في عام 2017.

السلع  أسعار  تراجعت  بالطاقة،  املرتبطة  غير  املجموعة  في 
الزراعية واملعادن انخفاضاً طفيفاً في عام 2018. وانخفضت أسعار 
واملخاوف  الصني  من  الطلب  انخفاض  بسبب  أغسطس  من  املعادن 
بني  التجاري  التوتر  تصاعد  بسبب  العاملي  التصنيع  تباطؤ  بشأن 
في  الغذائية  املواد  أسعار  انخفضت  كما  والصني.  املتحدة  الواليات 

النصف الثاني من عام 2018.

من  للنفط  املــصــدرة  ــدول  ال من  العديد  استفادت  عــام،  بشكل 
العديد  ناحية أخرى، شهدت  النفط. من  االرتفاع احلاد في أسعار 
أسعار  على  هامشياً  تصاعدياً  للسلع ضغطاً  املستوردة  البلدان  من 

الوقود احمللية.

ونتيجة لذلك، تتزايد ضغوط التضخم بشكل هامشي في العديد 
من اقتصادات السوق املتقدمة والناشئة، مما يعكس تأثير االرتفاع 
في أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة في العديد من اقتصادات 
األسواق الناشئة. وفي االقتصادات املتقدمة، ارتفع التضخم بنسبة 
2% في عام 2018 مقارنة مع 1.7% في 2017. وبالنسبة إلى األسواق 
النامية، ارتفع معدل التضخم إلى 4.8% في  الناشئة واالقتصادات 

عام 2018 من 4.3% في عام 2017.

في قطر، انخفض معدل التضخم السنوي ملؤشر أسعار املستهلك 
أظهرت  وقد   .2017 عام  في  من %0.5   2018 عام  في  إلى %0.3 
املنازل،  إيــجــارات  في  العام  مــدار  على  تراجعاً  التضخم  حتركات 
واالتصاالت، والترفيه والثقافة، وأسعار املواد الغذائية. وخالل عام 
2018، انخفض التضخم من 0.8% في الربع األول إلى حوالي %0.4 
في الربعني الثاني والثالث 2018. أما في الربع الرابع، فقد حتول 
التضخم إلى املنطقة السلبية نتيجة انخفاض أسعار املواد الغذائية 

إلى جانب اإليجارات، وتكلفة أنشطة الترفيه والثقافة.

I. Global Commodity Prices

During 2018, global commodity price movements were 
driven by trade related tensions, appreciation in the US 
dollar and weakening pace of global economic growth. 
Crude oil prices rose sharply, primarily reflecting the 
rebalancing of global oil supply due to production cut by 
the OPEC and Russia. By October 2018, supply outages in 
Venezuela and sanctions on Iran pushed up oil prices to 
record level. By end Q4-2018, however, oil prices decreased 
sharply on account of increased oil supplies from the OPEC 
and US oil fields. During 2018, average Brent crude oil 
prices increased to US$ 71.1 per barrel from US$ 54.4 per 
barrel in 2017.

In non-energy group, prices of agricultural goods and 
metals softened slightly in 2018. Metal prices eased 
from August on account of subdued demand from China 
and concerns over global manufacturing slowdown due 
to escalation of trade tension between the US and China. 
Food prices also went down in the second half of 2018.

Overall, several oil exporting countries gained from 
sharp rise in oil prices. On the other hand, many commodity 
importing countries witnessed a marginal upward pressure 
on domestic fuel prices.

As a result, inflation pressures build marginally in many 
advanced and emerging market economies, reflecting the 
impact of rise in oil prices and currency depreciation in 
many emerging market economies. In advanced economies, 
inflation grew by 2% in 2018 compared with1.7% in 2017. 
For emerging market and developing economies, inflation 
increasedto4.8% in 2018 from 4.3% in 2017.

In Qatar, annual average CPI inflation edged down to 
0.3% in 2018 from 0.5% in 2017.The intra-year movements 
of inflation exhibited downward movement in house rents, 
communication, recreation & culture, and food prices. 
During 2018, inflation eased from 0.8% in Q1-2018 to 
around 0.4% each in Q2-2018 and Q3-2018. In Q4-2018, 
inflation went to negative zone due to a combination of 
factors such as fall in food prices along with rents and cost 
of recreation & culture activities.
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عام  في  القطري  للريال  الفعال  االسمي  الصرف  سعر  حتسن 
2018 على نطاق واسع متشياً مع الدوالر األمريكي. كما إن انخفاض 
أسعار السلع املستوردة بسبب ارتفاع قيمة الدوالر قد أفاد األسعار 

احمللية.

2. أسعار المستهلك

بقي التضخم في مؤشر أسعار املستهلك عند مستوى منخفض 
في عام 2018.  وساهم اعتدال الضغوط في العديد من أسعار السلع 
واخلدمات، مبا في ذلك التصحيح املستمر في إيجارات املنازل للسنة 

الثانية على التوالي في تباطؤ التضخم في عام 2018.

The nominal effective exchange rate (NEER) of the Qatari 
Riyal (QR) appreciated in 2018, broadly in line with the US 
dollar. Decline in the prices of imported commodities due 
to dollar appreciation had also benefitted domestic prices.

II. Consumer Prices

CPI inflation remained at low level in 2018. Moderate 
price pressures in many goods and services, including 
sustained correction in house rent for the second 
consecutive year imparted downward pressures to CPI 
inflation in 2018 as well.

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

جدول رقم )1-2(
الرقم القياسي ألسعار المستهلك - المتوسط السنوي

)2013 = 100)

Item
الوزن

Weight

الرقم
Index

التضخم
 (%) Inflation البنود

2016 2017 2018 2017 2018
Household Consumption (CPI) 100.0 108.0 108.5 108.8 0.5 0.3 االستهالك العائلي
Food & Beverages                          12.6 99.1 101.1 101.1 2.0 0.0  األغذية واملشروبات
Tobacco                                                     0.3 114.0 114.0 114.0 0.0 0.0  التبغ
Clothing & Footwear                       5.1 102.9 101.7 104.0 -1.2 2.3 املالبس واألحذية
Housing, Water, Electricity & 
Gas   21.9 115.3 111.9 107.5 -3.0 -3.9  املسكن، واملاء والكهرباء والغاز
Furniture & Household 
Equipment  7.7 107.8 108.2 109.9 0.4 1.6 األثاث واألجهزة املنزلية
Health                                                         1.8 101.0 103.3 107.4 2.3 4.1  الصحة
Transport                                                            14.6 110.2 118.2 126.3 7.2 6.9  النقل
Communication                                               5.9 99.3 98.7 92.5 -0.6 -6.3  االتصاالت
Recreation and Culture                                12.7 109.2 107.1 104.8 -2.0 -2.1  الترفيه والثقافة
Education                                                             5.8 121.3 124.1 128.9 2.3 3.9 التعليم
Restaurants & Hotels                             6.1 100.1 98.7 99.3 -1.4 0.6 املطاعم والفنادق
Miscellaneous Goods & 
Services         5.7 102.6 102.8 103.3 0.2 0.5  السلع واخلدمات املتنوعة
Source: Planning and Statistics Authority. املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء
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على املستوى املفصل، فإن االنكماش في ثالث مجموعات رئيسية 
هي "املسكن واملاء والكهرباء والغاز" و "االتصاالت" و "الترفيه والثقافة" 

مثل ضغطاً نزولياً على معدل التضخم الكلي في عام 2018.

ومن حيث املجموعات التي ضغطت على مؤشر أسعار املستهلك 
 ،%14.6 النسبي  وزنها  يبلغ  التي  النقل،  وسائل  سجلت  أعلى،  إلى 
أقصى ارتفاع، تليها الصحة، والتعليم واملالبس واألحذية. ومع ذلك، 
فإن الضغوط الصعودية من هذه املجموعات قد مت تعويضها وأكثر 

باالنكماش في إيجارات املنازل، واالتصاالت، والترفيه والثقافة.

بقي متوسط مؤشر أسعار املواد الغذائية كما هو في عام 2018، 
في  أن تأثير احلصار االقتصادي قد اختفى متاماً  مما يعني أيضاً 
عام 2018 )جدول 2-1(. وفي وقت سابق من العام، وبعد أن وصل 
إلى ذروته عند 4.5% في الربع األول من عام 2018، تراجع معدل 
تضخم الغذاء إلى 1.3% في الربع الثاني من عام 2018. ومع توافر 
إلى  الغذاء  تضخم  انتقل  احمللية،  املصادر  من  الغذائية  اإلمــدادات 

املنطقة السلبية في النصف الثاني من عام 2018.

At the disaggregated level, deflation in three major 
groups “housing, water, electricity & gas”, “communication” 
and “recreation & cultural” pulled down overall inflation in 
2018.

In terms of upward drivers of CPI, transport, which has 
a weight of 14.6%, registered the maximum rise, followed 
by health, education and clothing & footwear. However, 
the upward pressures from these groups were more than 
offset by the deflation in house rent, communication and 
recreations & cultural.

Average food price index remained same in 2018, which 
also implies that the impact of the economic blockade has 
vanished completely in 2018 (Table 2-1). Earlier during the 
year, after reaching the intra-year peak of 4.5% in Q1-
2018, food inflation moderated to 1.3% in Q2-2018.With 
the availability of food supplies from the domestic sources, 
food inflation went to negative zone in the second half of 
2018. 

3. مؤشر أسعار المنتجين

يقيس مؤشر أسعار املنتجني متوسط تغيرات األسعار في أسعار 
السلع  منتجو  بها  يشعر  التي  السعرية  الضغوط  يجسد  وهو  البيع. 

واخلدمات

وقد ارتفع مؤشر أسعار املنتجني )على أساس سنوي( من 55.6 
في عام 2017 إلى 70 في عام 2018، مسجاًل منواً بنسبة %25.9 
مقابل منو بنسبة 19.3% قبل عام. وخالل العام، ارتفع مؤشر أسعار 
املنتجني من 66 في الربع األول 2018 إلى 72.6 في الربع الرابع. وأثر 
تعافي أسعار النفط اخلام واملدخالت الصناعية على مؤشر أسعار 
املنتجني لعام 2018 بشكل إيجابي.  وارتفع مؤشر قطاع املناجم-الذي 
يبلغ وزنه في مجموعة أسعار املنتجني 72.7%-من 60.9 في الربع 

األول 2018 إلى 68.9 في الربع الرابع 2018 )جدول 2-2(.

2018 عند مستوى منخفض  التضخم في عام  بشكل عام، ظل 
إيجار  في  املستمر  والتصحيح  األساسية،  املــواد  توفر  تأثير  بسبب 
املنازل، واالنكماش في مجموعتي االتصاالت، والترفيه والثقافة. وفي 
الوقت نفسه، حدثت تطورات إيجابية مثل ارتفاع اإلمدادات الغذائية 
احمللية في السوق، وارتفاع قيمة العملة احمللية كما ساعدت احلركات 
العاملية في احلفاظ  النفطية  السلع غير  التي شملت أسعار  املواتية 

على انخفاض التضخم في قطر.

III. Producer Price Index (PPI)

Producer Price Index (PPI) captures the average price 
changes in selling prices. It captures price pressures felt by 
producers of goods and services. 

On an annual average basis, the PPI increased from 
55.6 in 2017 to 70.0 in 2018, registering a growth of 25.9% 
as against a growth of 19.3% a year ago. During the year, 
the PPI increased from 66.0 in Q1-2018 to 72.6 in Q4-2018.
The recovery in global crude oil and industrial input prices 
have positively affected the PPI in 2018. The PPI mining 
group having a weight of 72.7%, increased from 60.9 in 
Q1-2018 to 68.9 in Q4-2018 (Table 2-2).

Overall, inflation in 2018 remained at low level due to 
favourable base effect, sustained correction in house rent, 
deflation in communication and recreation & culture. At the 
same time, positive developments such as rise in local food 
supplies in the market, appreciation of domestic currency 
and favourable movements’ in global non-oil commodity 
prices also helped in keeping low inflation in Qatar.
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Table (2-2))
Quarterly PPI for 2018

جدول رقم )2-2(
المؤشر الفصلي ألسعار المنتجين في عام 2018

(2013 = 100)

Economic Activity/Product
Weight
الوزن

2018

Q1النشاط االقتصادي/املنتج Q2 Q3 Q4
الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

Overall Index                     100.0 66.0 68.6 72.7 72.6 املؤشر العام

Mining                                      72.7 60.9 64.3 68.4 68.9 التعدين

Crude Petroleum and Natural Gas 72.6 60.9 64.2 68.4 68.9 النفط اخلام والغاز
Stone, Sand and Clay           0.1 110.3 110.3 110.8 111.6 األحجار والرمل والطوب
Electricity & Water          0.5 103.4 104.0 105 104.5 الكهرباء والماء

Electrical Energy       0.3 109.1 99.2 88.9 99.0 الطاقة الكهربائية
Water                                        0.2 95.2 110.9 128.2 112.6 املياه
Manufacturing                  26.8 79.1 79.5 83.7 81.7 الصناعة التحويلية

Juices                                        0.0 126.2 130.5 132.0 133.2 العصائر
Dairy Products                       0.0 111.9 116.6 117.1 119.7 منتجات األلبان
Grain Mill and Other Products 0.1 99.9 99.9 99.9 100.1 مطاحن احلبوب ومنتجات أخرى
Beverages                       0.1 102.4 101.8 101.4 100.7 املشروبات
Pulp, Paper and Paper Products 0.1 101.9 108.0 108.3 108.3 اللب والورق واملنتجات الورقية
Refined Petroleum Products  17.8 75.3 76.5 83.0 80.2 املنتجات البترولية املكررة
Basic Chemicals        5.3 79.4 77.8 89.2 87.5 الكيماويات األساسية
Other Chemical Products, Man-
made Fibres’ 0.1 109 110.1 128.0 133.2

املنتجات الكيميائية األخرى، ألياف 
من صنع اإلنسان

Rubber and Plastics Products 0.2 104.1 106.7 106.6 107.0 املطاط واملنتجات البالستيك
Cement and Other Non-metallic 
Products 0.8 106.0 104.6 103.8 102.5

اإلسمنت وغيره من املنتجات غير 
املعدنية

Basic Metals        2.4 92.7 91.9 90.5 85.2 املعادن األساسية
Source: Planning and Statistics Authority.      املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء
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Introduction

The real GDP of Qatari economy during 2018 grew at 
a slightly slower pace than in the previous year. While 
the hydrocarbon sector contracted on account of self-
imposed restrictions, including OPEC+ production cut, 
non-hydrocarbon sector grew at a reasonable pace. 
With several FIFA World Cup 2022 related projects 
near completion stage, and as a result of the ongoing 
economic diversification strategy, sources of growth for 
non-hydrocarbon sector have been getting diversified. At 
the same time, nominal GDP growth accelerated from the 
previous year on the back of global energy prices remaining 
at an elevated level during 2018. Inflationary situation was 
benign due to supply related domestic factors, coupled with 
stronger currency against trading partners and soft global 
commodity prices in the later part of 2018. Moreover, the 
overall recovery in energy prices led to further increase 
in exports and current account surplus. Also, despite the 
increase in government expenditure, fiscal balance was in 
surplus as against a deficit in the previous year. Yet, as 
a part of fiscal reforms to enhance efficiency, expenditure 
prioritization towards infrastructure spending was pursued 
to achieve the goals of sustainable development envisaged 
in Qatar National Vision 2030. 

With complete normalization of capital flows after 
successfully tackling the economic blockade, liquidity 
situation in the banking system continuously improved 
during 2018. QCB accumulated significant foreign 
exchange reserves and its liquidity support to banks, 
including through repo transactions, was progressively 
reduced. Furthermore, liquidity   support provided by the 
Government through foreign currency deposits during 
2017 to counter the impact of economic blockade were 
withdrawn during 2018. Thus, there was a significant 
decline in public sector deposits during 2018.Private sector 
deposits also contracted during 2018 on account of decline 
in deposits by companies and institutions.

By contrast, non-resident deposits increased sharply, 
though they were more than offset by decline in domestic 
deposits.

With regard to credit, bank credit to public sector, 
mostly to Government, declined during 2018. Credit outside 

مقدمة

القطري خالل  لالقتصاد  اإلجمالي احلقيقي  الناجت احمللي  منا 
تقلص  حني  وفي  السابق.  العام  من  قلياًل  أبطأ  بوتيرة   2018 عام 
ذلك  في  مبا  ذاتياً،  املفروضة  القيود  بسبب  الهيدروكربونات  قطاع 
الهيدروكربوني منا  غير  القطاع  فإن  أوبــك،  قبل  من  اإلنتاج  خفض 
بوتيرة معقولة. ومع اقتراب العديد من املشاريع املرتبطة بكأس العالم 
2022 من مرحلة االكتمال، ونتيجة الستراتيجية التنويع االقتصادي 
املستمرة، أصبحت مصادر النمو للقطاع غير الهيدروكربوني متنوعة. 
االسمي  اإلجمالي  احمللي  الــنــاجت  منــو  تــســارع  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
التي ظلت  العاملية  الطاقة  أسعار  خلفية  على  السابق  بالعام  مقارنة 
عند مستوى مرتفع خالل عام 2018. وكان الوضع التضخمي حميداً 
العملة  جانب  إلى  العرض،  بجانب  املرتبطة  احمللية  العوامل  بسبب 
القوية مع الشركاء التجاريني، وأسعار السلع العاملية األساسية، في 
اجلزء األخير من عام 2018. عالوة على ذلك، أدى االنتعاش العام 
في أسعار الطاقة إلى زيادة في الصادرات وفائض احلساب اجلاري. 
الرصيد  كان  اإلنفاق احلكومي،  في  الزيادة  من  الرغم  وأيضاً، على 
املالي في حالة فائض باملقارنة مع انخفاض الدخل في العام السابق. 
استمرت  الكفاءة  لتعزيز  املالية  اإلصالحات  من  وكجزء  ذلك،  ومع 
البنية  على  اإلنفاق  نحو  وتوجيهه  اإلنفاق  أولــويــات  حتديد  عملية 
قطر  رؤية  في  املتوخاة  املستدامة  التنمية  أهــداف  لتحقيق  التحتية 

الوطنية 2030.

مع التطبيع الكامل لتدفقات رأس املال بعد النجاح في معاجلة 
املصرفي  النظام  في  السيولة  وضــع  حتسن  االقتصادي،  احلصار 
بشكل مستمر خالل عام 2018. وتراكم لدى مصرف قطر املركزي 
دعم  بتخفيض  املصرف  وقام  األجنبي،  النقد  من  كبيرة  احتياطيات 
السيولة للبنوك من خالل معامالت إعادة الشراء، باإلضافة إلى ذلك؛ 
بالعمالت  ودائع  الذي قدمته احلكومة من خالل  السيولة  فإن دعم 
مت  االقتصادي  احلصار  تأثير  ملواجهة   2017 عام  خالل  األجنبية 
في  كبير  انخفاض  هناك  كان  وبالتالي،   .2018 عام  خالل  سحبه 
القطاع  ودائــع  تقلصت  كما   .2018 عام  خالل  العام  القطاع  ودائــع 
اخلاص خالل عام 2018 بسبب انخفاض الودائع من قبل الشركات 

واملؤسسات.

على النقيض من ذلك، ارتفعت الودائع غير املقيمة بشكل حاد، 
على الرغم من أنها عوضت عن االنخفاض في الودائع احمللية. 

وفيما يتعلق باالئتمان، انخفض االئتمان املصرفي للقطاع العام، 
ومعظمه إلى احلكومة، خالل عام 2018. كما واصل االئتمان خارج 
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قطر انخفاضه كما كان في العام السابق. ومن ناحية أخرى، تسارع 
فإن  ذلــك،  ومع  ملحوظ.  بشكل  اخلــاص  للقطاع  املصرفي  االئتمان 
النمو اإلجمالي لالئتمان خالل عام 2018 قد اعتدل عنه عام 2017.

زيــادات  أربعة  املركزي  قطر  مصرف  واجــه   ،2018 عــام  خــالل 
لسعر الفائدة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي. وفي 
النقدية  سياسته  هدف  املركزي  قطر  مصرف  تابع  أعــاله،  اخللفية 
سيولة  ضمان  مع  بــالــدوالر،  الريال  ربط  على  احلفاظ  في  املتمثل 
مستقرة. واستجابًة الرتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس االحتياطي 
على  الفائدة  سعر  برفع  أيضاً  املصرف  قام  األمريكي،  الفيدرالي 
ودائعه أربع مرات خالل عام 2018 بعد مراعاة الظروف االقتصادية 
نظامية  سيولة  لضمان  تدابير  اتخذت  نفسه،  الوقت  وفي  احمللية. 
مريحة لتيسير التدفقات االئتمانية الكافية إلى القطاعات اإلنتاجية.

مع  كبير  حد  إلــى  تتماشى  والسيولة  النقدية  الــظــروف  كانت 
التطورات في االقتصاد احمللي والبيئة اخلارجية. فقد ارتفعت السيولة 
ملحوظ  بشكل  النقدية(  )القاعدة  االحتياطية  األموال  أو  األساسية 
عن العام السابق. ويعود ذلك إلى الزيادة احلادة في صافي األصول 
األجنبية ملصرف قطر املركزي والتي عوضت أكثر من االنخفاض في 
صافي أصولها احمللية عند سحب دعم السيولة. ومع ذلك، تقلصت 
السيولة اإلجمالية كما ميثلها عرض النقد الواسع )م2(، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض ودائع القطاع العام. وهكذا، انخفض مضاعف 

النقود بشكل حاد، في حني زادت سرعة دوران النقد.

النقدية  التطورات  بإيجاز  الفصل  هذا  من  املتبقي  اجلزء  يحلل 
واالئتمانية خالل عام 2018.

أواًل-التطورات النقدية

لعرض  وفقاً  احمللية  السيولة  إجمالي  تقلص   ،2018 عام  خالل 
مقابل  في  ريــال(  مليار   39.32(  %6.5 بنسبة  )م2(  الواسع  النقد 
 2017 ريال( خالل عام  مليار  بلغت 21.3 % )105.78  زيادة حادة 
)جدول 3-1(. كان وقد حدث االنخفاض في عرض النقد م2 بسبب 
االنكماش في جميع مكوناته، وخاصًة شبه النقد، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى سحب دعم السيولة من خالل ودائع القطاع العام املقدمة 

خالل عام 2017.

Qatar also continued to contract as in the previous year.  On 
the other hand, bank credit to private sector accelerated 
significantly. However, total credit growth during 2018 
moderated from that of 2017. 

During 2018, QCB faced four policy rate hikes by the 
US Federal Reserve. In the above backdrop, QCB pursued 
its mandated monetary policy objective of maintaining a 
pegged currency while ensuring a stable systemic liquidity. 
In response to the policy rates hikes by the US Federal 
Reserve, QCB also raised the QCB deposit rate four times 
during 2018 aftertaking into account of the domestic 
economic conditions. At the same time, measures were 
taken to ensure a comfortable systemic liquidity so as to 
facilitate adequate credit flows to productive sectors.

Monetary and liquidity conditions were largely aligned 
with the developments in the domestic economy and the 
external environment. The primary liquidity or reserve 
money (monetary base) grew significantly from the previous 
year. This was driven by the sharp increase in net foreign 
assets of QCB offsetting far more than the decline in its 
net domestic assets on withdrawal of liquidity support. 
However, the overall liquidity as represented by broad 
money supply (M2) contracted, mainly due to decline in 
public sector deposits.   Thus, the money multiplier declined 
sharply, while the income velocity of money increased.

The remaining of this chapter briefly analyses monetary 
and credit developments during 2018.

I. Monetary Developments

During 2018, total domestic liquidity as measured by 
supply of broad money (M2) contracted by 6.5% (QR 39.32 
billion) in contrast to a sharp increase of 21.3% (QR 105.78 
billion) during 2017 (Table 3-1). The decline in M2 was due 
to the contraction in all its components, particularly the 
Quasi Money, largely due to withdrawal of liquidity support 
through public sector deposits provided during 2017.
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Items 2016 2017 2018

Change التغير 
(2018/2017)البنود

قيمة
Value

%

Money Supply ( M1 ) 128,349 123,088 119,076 -4,012 -3.3 عرض النقد )م1(
Currency in Circulation 11,947 11,590 11,244 -346 -3.0 النقد في التداول
Demand Deposits 116,402 111,497 107,832 -3,665 -3.3 ودائع حتت الطلب
Quasi Money 369,199 480,244 444,932 -35,312 -7.4 شبه النقد

Time Deposits 244,790 259,691 245,368 -14,323 -5.5 الودائع ألجل
Deposits in Foreign Currencies 124,409 220,553 199,564 -20,989 -9.5 الودائع بالعمالت األجنبية
Money Supply ( M2 ) 497,548 603,332 564,008 -39,324 -6.5 عرض النقد )م2(

جدول رقم )1-3(
عرض النقد

QR Million     مليون ريال قطري

Table (3-1)
 Money Supply

Thus, the outstanding M2 at the end of 2018 stood 
at QR564.0 billion as compared with QR603.3 billion at 
the end of 2017. As outstanding M2 declined while the 
nominal GDP growth accelerated, M2 to nominal GDP ratio 
declined sharply to 80.7% in 2018 from 99.3% in 2017. In 
other words, income velocity of money (i.e. nominal GDP 
to M2 ratio) increased markedly to 1.24 in 2018 from 1.01 
in 2017.

The narrow Money Supply (M1) also contracted during 
2018, but by a slower pace of 3.3% as compared with a 
contraction by4.1% during 2017. Both the components 
of M1 viz., demand deposits and currency in circulation 
contracted, with the former accounting for around 91.4% 
of the total decline in M1.

With this decline, the outstanding M1 at the end of 
2018 stood at about QR119.1 billion as compared with 
QR123.1 billion at the end of 2017. The outstanding M1 
amounted to 26.7% of non-oil GDP in 2018 lower than 
29.9% in 2017. Conversely, nominal non-oil GDP relative 
to M1 increased to about 3.75 in 2018 from 3.34 in 2017.

وبالتالي، فقد تراجع عرض النقد مبفهومه الواسع )م2( ليقتصر 
على نحو 564 مليار ريال في نهاية عام 2018 مقارنًة بنحو 603.3 
مليار ريال في نهاية عام 2017. ومع تراجع )م2( وتسارع منو الناجت 
الناجت  احمللي اإلجمالي االسمي، انخفضت نسبة )م2( إلى إجمالي 
عام  في   %99.3 من   2018 عام  في   %80.7 إلى  اإلجمالي  احمللي 
2017. وبعبارة أخرى، زادت سرعة دوران النقود )أي الناجت احمللي 
اإلجمالي االسمي إلى م2( بشكل ملحوظ إلى 1.24 في عام 2018 

من 1.01 في عام 2017.

تقلص عرض النقد الضيق )م1( أيضاً خالل عام 2018، ولكن 
عام  4.1% خالل  بنسبة  بانكماش  مقارنًة   %3.3 بلغت  أبطأ  بوتيرة 
2017. ومن خالل مكونات م1، انخفضت ودائع حتت الطلب والعملة 
االنخفاض  إجمالي  من   %91.4 حوالي  السابق ميثل  ومع  املتداولة، 

في م1.

عام  نهاية  في  )م1(  الضيق  النقد  بلغ عرض  التراجع،  هذا  مع 
2018 حوالي 119.1 مليار ريال مقارنة بنحو 123.1 مليار ريال في 
الناجت احمللي  2017. وبلغت نسبة )م1( نحو 26.7% من  نهاية عام 
اإلجمالي غير النفطي في 2018، أقل من 29.9% في 2017. وعلى 
النفطي االسمي  الناجت احمللي غير  العكس من ذلك، ارتفع إجمالي 

إلى )م1( إلى حوالي 3.75 في 2018 من 3.34 في عام 2017.
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Chart (3-1)
 Dollarization Ratio

شكل )1-3(
 نسبة الدولرة

كما ورد أعاله، انخفض شبه النقد بنسبة 7.4% خالل عام 2018 
على عكس الزيادة احلادة التي بلغت 30.1% خالل عام 2017. وأدى 
تراجع الودائع ألجل، والودائع بالعمالت األجنبية، كنتيجة النسحاب 
دعم السيولة من احلكومة مع عودة األمور إلى طبيعتها، إلى انخفاض 
في املعروض القائم من شبه النقد. ومع ذلك، فبما يعكس العودة إلى 
احلياة الطبيعية، بينما انخفض إجمالي الودائع بالعمالت األجنبية، 
زادت الودائع غير املقيمة بشكل كبير خالل عام 2018. ونظراً ألن 
االنخفاض في ودائع العمالت األجنبية كان أكبر من االنخفاض في 
م2، فإن معدل الدولرة )أي نسبة ودائع العمالت األجنبية في عرض 
النقد الواسع( انخفض إلى 35.4% بحلول نهاية ديسمبر 2018 من 
36.6% في نهاية ديسمبر 2017. وخالل عام 2018، انخفض معدل 
الدولرة في الربع األول، قبل أن يرتفع حول الربع الثالث ثم ينخفض 

بعد ذلك مرة أخرى )شكل 1-3(.

Quasi Money, as mentioned above, declined by 7.4% 
during 2018 in contrast to a sharp increase of 30.1% 
during 2017. Both the decline in time deposits and foreign 
currency deposits, reflecting withdrawal of liquidity 
support from the Government with normalization of 
situations, led to decline in the outstanding supply of Quasi 
Money. However, reflecting return to normalcy, while total 
foreign currency deposits declined, non-resident deposits 
increased significantly during 2018. As the decline in 
foreign currency deposits was greater than the decline in 
M2, the dollarization rate (i.e., the proportion of foreign 
currency deposits in broad money supply) fell to 35.4% by 
end-December 2018 from 36.6% at end-December 2017.
During 2018, the rate of dollarization declined in the first 
quarter, before increasing around the third quarter and 
declining thereafter again (Chart 3-1).
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ثانيًا-تطورات االئتمان

تباطأ النمو في االئتمان احمللي خالل عام 2018 بشكل ملحوظ 
إلى 4.8% من النمو البالغ 10.3% خالل عام 2017. وكان التباطؤ 
فقط بسبب انكماش ائتمان القطاع العام بنسبة 6.7% على النقيض 
من النمو املرتفع بنسبة 16.2% املسجلة خالل عام 2017. وتقلصت 
وشبه  احلكومية  للمؤسسات  واالئــتــمــان  الــعــام،  للقطاع  الــقــروض 
مقابل منو %26.6  التوالي،  على  و%6.7،  بنسبة %13.5  احلكومية 
و25.2% خالل عام 2017. وتباطأ االئتمان للمؤسسات احلكومية إلى 
1.4% من 4.9% خالل عام 2017 وبالتالي، انخفض االئتمان القائم 
للقطاع العام في نهاية عام 2018 إلى حوالي 318.7 مليار ريال من 
341.6 مليار ريال في نهاية عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، منا 
عام  13.0% خالل  بنسبة  متسارع  اخلاص مبعدل  للقطاع  االئتمان 

2018 مقارنة مع 6.4% خالل عام 2017 )جدول 2-3(.

II. Credit Developments

The growth in domestic credit during 2018 decelerated 
markedly to 4.8% from a growth of 10.3% recorded during 
2017. The deceleration was solely due to contraction 
in credit to public sector by 6.7% in contrast to a high 
growth of 16.2% recorded during 2017. Within credit to 
public sector, credit to government and semi-government 
institutions contracted by 13.5% and 6.7%, respectively, as 
against a growth of 26.6% and 25.2% during 2017. Credit 
to   government institutions decelerated to 1.4% from 4.9% 
recorded during 2017. Thus, outstanding credit to public 
sector at the end of 2018 declined to about QR318.7 billion 
from QR341.6 billion at the end of 2017. By contrast, credit 
to private sector grew at an accelerated rate of 13.0% 
during 2018 as compared with 6.4% during 2017 (Table 
3-2).

Items 2016 2017 2018
Change التغير

(2018/2017)البنود

Value %
Public Sector 293,876 341,562 318,675 -22,887 -6.7 القطاع العام
Government 138,683 175,578 151,917 -23,662 -13.5 احلكومة
Government Institutions 139,386 146,199 148,299 2,101 1.4 املؤسسات احلكومية
Semi- Government  
Institutions 15,806 19,785 18,459 -1,326 -6.7 املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector 450,065 478,995 541,225 62,230 13.0 القطاع اخلاص
General Trade 64,521 64,536 83,985 19,450 30.1 التجارة العامة
Industry 15,773 16,781 16,655 -126 -0.8 الصناعة 
Contractors 38,156 38,314 35,669 -2,645 -6.9 املقاولون
Real Estate 130,490 147,763 150,255 2,492 1.7 العقارات
Consumption 119,953 123,373 127,233 3,860 3.1 االستهالك
Services 71,244 78,997 117,724 38,726 49.0 اخلدمات
Others Sectors 9,929 9,231 9,704 473 5.1 قطاعات أخرى
Total Domestic Credit 743,941 820,556 859,900 39,343 4.8 إجمالي االئتمان احمللي

جدول رقم )2-3(       
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

QR Million     مليون ريال قطري

Table (3-2)                                
Domestic Credit by Economic Activity
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كبيرة  اختالفات  هناك  كانت  واالئتمان،  الودائع  من  كل  داخــل 
في منو مكونات العملة احمللية واألجنبية. وبالتالي، كان هناك تغيير 
الودائع  الودائع، منت  واالئتمان. ففي  الودائع  العملة في  تكوين  في 
العملة  ــع  ودائ تقلصت  بينما  منخفضة  بوتيرة  األجنبية  بالعمالت 
احمللية. وبالتالي، زادت حصة ودائع العمالت األجنبية في إجمالي 
األجنبية  بالعملة  االئتمان  أخرى، في حني منا  ناحية  ومن  الودائع. 
ملحوظ.  بشكل  احمللية  بالعملة  االئتمان  تباطأ  متسارعة  بوتيرة 
وبالتالي، زادت حصة االئتمان بالعملة األجنبية في إجمالي االئتمان. 
وارتفعت نسبة االئتمان إلى الودائع بالعملة احمللية والعملة األجنبية 

مقارنة بعام 2017 )جدول 3-3(.

Within both deposits and credit, there were significant 
differences in the growth of local and foreign currency 
components. Thus, there was a change in the currency 
composition in deposits and credit. In deposits, foreign 
currency deposits grew at a decelerated pace while local 
currency deposits contracted. Consequently, the share of 
foreign currency deposits in total deposits increased. On 
the other hand, while credit in foreign currency grew at an 
accelerated pace that of credit in local currency decelerated 
significantly. Thus, the share of credit in foreign currency in 
total credit increased. Credit to deposit ratio in both local 
currency and foreign currency increased from that of 2017 
(Table 3-3).

Chart (3-2) 
Private Sector Credit Growth

شكل )2-3( 
نمو ائتمان القطاع الخاص

تعزى معظم الزيادة في منو االئتمان للقطاع اخلاص خالل عام 
و  العامة«  »التجارة  لقطاعي  االئتمان  الزيادة احلادة في  إلى   2018
»اخلدمات« مقارنة بالعام السابق. كما كان هناك تسارع هامشي في 
االئتمان لقطاع »االستهالك«، والذي يعد ثاني أكبر عنصر في ائتمان 
متنوعة«  »أخــرى  قطاعات  إلــى  االئتمان  وتسارع  اخلــاص.  القطاع 
االئتمان  في  انكماش  هناك  كــان  ذلــك،  من  النقيض  وعلى  أيضاً. 
قطاع  إلى  االئتمان  في  وتباطؤ  »املقاولني«،  و  »الصناعة«  لـقطاعي 
للقطاع  املقدم  االئتمان  في  عنصر  أكبر  يشكل  والــذي  »العقارات«، 

اخلاص )شكل 2-3(.

The acceleration in credit growth to private sector 
during 2018 was mostly accounted by sharp increase in 
credit to ‘general trade’ and ‘services’ from the previous 
year. There was also a marginal acceleration in credit 
for ‘consumption’, which is second largest component of 
private sector credit. Credit to ‘other miscellaneous’ also 
accelerated. By contrast, there were contractions in credit 
to ‘industry’ and ‘contractors’, and deceleration in credit to 
‘real estate’, which forms the largest component of credit 
to private sector (Chart 3-2).
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Table (3-3 )
Deposit and Credit Growth

جدول رقم )3-3(
نمو الودائع واالئتمان   

(%)

السنة
Year

Deposit الودائع     Credit  االئتمان

QR FC Total QR FC Total

2017 6.2 22.0 13.2 9.8 5.7 8.5

2018 -6.7 4.0 -1.5 1.0 8.4 3.2

Note:  Includes the Development Bank data. مالحظة: املعلومات تشمل بنك قطر للتنمية 
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Fiscal policy plays a key role in the State of Qatar. 
Public spending remained one of the main driver of the 
domestic economy, as it is an important source of income, 
spending and liquidity. The focus of public spending 
has been on developing human, social, economic and 
environmental resources. Accordingly, the State Budget 
has been allocating a high share to public projects and 
infrastructure. The aim has been to achieve the economic 
development objectives as envisaged in the Qatar National 
Vision 2030. However, public spending in recent years has 
shown some moderation with the completion of many 
projects related to FIFA World Cup 2022. At the same time, 
under the initiative of fiscal reforms, the Government has 
been focusing on improving efficiency in public spending by 
rationalizing and prioritizing expenditure.

The remainder of this chapter highlights the important 
budgetary developments during 2018 vis-à-vis the budget 
estimates for the year and the actuals of the previous year. 
It also reviews the important features of the State Budget 
estimates for 2019.

The State Budget for 2018

Preliminary data on the State Budget for 2018 show 
a significant increase in the total revenue enabled by the 
significant recovery in the global energy prices. Thus, total 
revenue, reversing the declining trend in the previous three 
years, rose by 27.3% from the previous year. On the other 
hand, total expenditure continued with its declining trend 
and was lower by 5.1% from that of 2017. Because of the 
higher total revenue alongside decline in total expenditure, 
there was a budget surplus of QR15.1 billion recorded 
during 2018, as against deficits of QR40.0 billion and 
QR50.8 billion during 2017 and 2016, respectively.

A more detailed analysis of the developments in the 
components of total public revenue and expenditure during 
2018 are set out in the following sections.

1. Public Revenues

Total public revenues for 2018 stood at QR207.9 billion, 
significantly higher than QR163.3 billion during 2017. As 
mentioned above, the increase in total public revenue 
during 2018 was a reversal of declines observed during 
the previous three years, reflecting the positive impact of 
recovery in energy prices. 

تلعب السياسة املالية دوراً رئيسياً في دولة قطر. وقد ظل اإلنفاق 
العام احملرك الرئيسي لالقتصاد احمللي، حيث أنه مصدر مهم للدخل 
املوارد  تنمية  على  العام  اإلنفاق  تركيز  وينصب  والسيولة.  واإلنفاق 
لذلك، خصصت  وتبعاً  والبيئية.  واالقتصادية  واالجتماعية  البشرية 
املوازنة العامة حصة كبيرة للمشروعات العامة والبُنية التحتية. وكان 
الهدف هو حتقيق أهداف التنمية االقتصادية على النحو املتوخى في 
رؤية قطر الوطنية 2030. ومع ذلك، فإن اإلنفاق العام في السنوات 
املشاريع  من  العديد  من  االنتهاء  مع  االعتدال  بعض  أظهر  األخيرة 
مبادرة  فإنه حتت  الوقت  نفس  وفي    .2022 العالم  بكأس  املتعلقة 
اإلصالحات املالية، ركزت احلكومة على حتسني الكفاءة في اإلنفاق 

العام عن طريق حتديد وترتيب أولويات اإلنفاق.

التطورات  على  الضوء  الفصل  هــذا  من  املتبقي  اجلــزء  يسلط 
امليزانية  بتقديرات  مقارنًة   2018 عــام  خــالل  امليزانية  في  املهمة 
الهامة  السابق. كما يستعرض السمات  للعام  الفعلية  للسنة والقيمة 

لتقديرات ميزانية الدولة لعام 2019.

الميزانية العامة لعام 2018

تظهر البيانات األولية املتعلقة بامليزانية العامة لعام 2018 زيادة 
كبيرة في إجمالي اإليرادات التي أتاحها االنتعاش الكبير في أسعار 
التراجع  اإليــرادات، عكس  إجمالي  ارتفع  وبالتالي،  العاملية.  الطاقة 
العام  عن   %27.3 بنسبة  السابقة،  الثالث  السنوات  شهدته  الــذي 
اجتاهه  مع  اإلنفاق  إجمالي  انخفض  أخــرى،  ناحية  ومــن  السابق. 
ارتفاع  وبسبب   .2017 عــام  عن   %5.1 بنسبة  أقــل  وكــان  املتراجع 
إجمالي اإليرادات إلى جانب انخفاض إجمالي النفقات، كان هناك 
مقابل   ،2018 عام  ريال خالل  مليار  بلغ 15.1  امليزانية  في  فائض 
عجز قدره 40 مليار و50.8 مليار ريال خالل عامي 2017 و2016، 

على التوالي.
ويرد في القسم التالي حتلياًل أكثر تفصياًل للتطورات في مكونات 

إجمالي اإليرادات والنفقات العامة خالل عام 2018.

1-اإليرادات العامة

 207.9 مجموعه  ما   2018 لعام  العامة  ــرادات  اإلي إجمالي  بلغ 
مليار ريال، وهو أعلى بكثير من 163.3 مليار ريال خالل عام 2017. 
وكما ذكر أعاله، فإن الزيادة في إجمالي اإليرادات العامة خالل عام 
السنوات  خالل  حتققت  التي  لالنخفاضات  انعكاساً  كانت   2018
الطاقة  في  لالنتعاش  اإليجابي  األثــر  يعكس  مما  السابقة،  الثالث 

األسعار.
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زادت جميع مكونات اإليرادات، أي “النفط والغاز” و “اإليرادات 
وقد  السابق.  بالعام  مقارنة   2018 عام  خالل  املتنوعة”  التحويلية 
مليار  إلى 173.1  بنسبة %30.2  والغاز”  “النفط  إيــرادات  ارتفعت 
في  الزيادة  وكانت   .2017 عام  خالل  ريال  مليار   133.0 من  ريال 
“ اإليــرادات التحويلية املتنوعة “، والتي تتألف من مختلف الرسوم 
والضرائب، خالل عام 2018 بنسبة 14.9% إلى 34.9 مليار ريال، 

من 30.3 مليار ريال خالل عام 2017.

لإليرادات  الرئيسي  املصدر  تشكل  والغاز  النفط  إيرادات  ظلت 
العامة بحصة بلغت 83.3% خالل عام 2018، أعلى من 81.5% خالل 

عام 2017.

Both the components of revenue, viz., "oil and gas" and 
"miscellaneous transferable" during 2018 increased from 
the previous year. Revenue from "oil and gas" increased by 
30.2% to QR173.1 billion from QR133.0 billion during 2017. 
The increase in revenue from "miscellaneous transferable", 
consisting of various fees and taxes, during 2018 was by 
14.9% to QR 34.9 billion from QR 30.3 billion during 2017.

Revenue from oil and gas continued to constitute the 
major source of public revenue with a share of 83.3% 
during 2018, higher than 81.5% during 2017.

Table (4-1)
Qatar State Public Budget

جدول رقم )1-4(
الموازنة العامة لدولة قطر

QR Million     مليون ريال قطري

Details 2014/15 2015* 2016 2017 2018 بيانات ال

Total Revenues 335,617 163,272 163,272 163,272 207,915 إجمالي اإليرادات

Oil & Gas** 275,855 153,296 140,717 132,988 173,129 النفط والغاز**
Miscellaneous Transferable 275,855 33,915 30,139 30,284 34,786 إيرادات حتويلية متنوعة
Total Expenditures 227,013 191,445 221,685 203,265 192,835 إجمالي النفقات

Wages and Salaries 45,172 36,986 59,241 53,121 55,688 الرواتب واألجور
Current Expenditure 102,692 73,807 59,766 60,152 55,467 املصروفات اجلارية
Secondary Capital 15,773 30,941 3,929 3,913 3,840 النفقات الرأسمالية الثانوية
Major Projects 63,376 49,711 98,748 86,079 77,840 املشروعات الرئيسية
Surplus or Deficit 108,604 -4,233 -50,829 -39,993 15,080 الفائض أو العجز

Indicators (%) )%( مؤشرات

Oil Revenue/Total Revenue 82.2 81.9 82.4 81.5 83.3
اإليرادات النفطية / إجمالي 

اإليرادات
Wages and Salaries/ Total 
Expenditure 19.9 19.3 26.7 26.1 28.9 الرواتب واألجور / إجمالي النفقات 

Surplus Or Deficit /GDP 14.5 -0.7 -9.2 -6.6 2.2
الفائض أو العجز / الناجت احمللى 

اإلجمالي 
* Covers 9 months (1/4- 32/12/2015) where the period has been extended as per 
Law No. (2) for  the year 2015 for amending the fiscal year to a calendar year. 
 ** Oil & Gas Revenue includes investment revenue transferred from Qatar 
Petroleum. 

* تغطي فترة 9 أشهر فقط )4/1-2015/12/31( حيث مت التمديد وفقاً للقانون 
رقم )2( لسنة 2015 لتحويل السنة املالية إلى سنة ميالدية.

** يتضمن باب إيرادات النفط والغاز إيرادات االستثمار احملولة من شركة قطر 
للبترول.

Source: Ministry of Finance املصدر: وزارة املالية 
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Chart (4-1)
Qatar State Budget

شكل )1-4(
الموازنة العاّمة لدولة قطر

2. Public Expenditures

Total public expenditures during 2018 continued to 
record a declining trend, as mentioned above, and stood 
at QR192.8 billion. Completion of major projects and 
expenditure rationalization under fiscal reforms has been 
the major driving forces behind the contraction in total 
expenditure during the last few years. 

Expenditure on wages and salaries during 2018 increase 
by 4.8% to QR55.7 billion from QR53.1 billion during 2017. 
Thus, its share in total expenditure increased to 28.9% 
from 26.1% during 2017.

By contrast, current expenditure during 2018 declined 
by 7.8% to QR55.5 billion from QR60.2 billion during 2017. 
Its share in the total expenditure declined to 28.8% from 
29.6% during 2017.

With the rationalization of expenditure by drastically 
reducing the current expenditure, since 2016 capital 
expenditure on major projects has been the most important 
component of public expenditure. However, as mentioned 
above, there has also been a decline in this component 
of expenditure due to completion of projects related to 
FIFA World Cup 2022. During 2018, expenditure on major 
projects declined by 9.6% to QR77.8 billion from QR86.1 

2. النفقات العامة

انخفاض  تسجيل   2018 عــام  خــالل  العامة  النفقات  واصلت 
في االجتاه، وكما ذكر أعاله، بلغت 192.8 مليار ريال. وكان إجناز 
املشروعات الكبرى وترشيد اإلنفاق في ظل اإلصالحات املالية مبثابة 
القوى الدافعة الرئيسية وراء انخفاض اإلنفاق الكلي خالل السنوات 

القليلة املاضية.

بنسبة   2018 عــام  واملــرتــبــات خــالل  األجـــور  اإلنــفــاق على  زاد 
4.8% إلى 55.7 مليار ريال من 53.1 مليار ريال خالل عام 2017. 
وبالتالي، ارتفع نصيبها من إجمالي النفقات إلى 28.9% من %26.1 

خالل عام 2017.

عام  خــالل  اجلــاري  اإلنفاق  انخفض  ذلــك،  من  النقيض  وعلى 
2018 بنسبة 7.8% إلى 55.5 مليار ريال من 60.2 مليار ريال خالل 
عام 2017. وانخفضت حصته في إجمالي النفقات إلى 28.8% من 

29.6% خالل عام 2017.

ومع ترشيد النفقات عن طريق تخفيض النفقات اجلارية بشكل 
كبير، أصبح اإلنفاق الرأسمالي على املشاريع الكبرى منذ عام 2016 
أهم عنصر في اإلنفاق العام. ومع ذلك، وكما ذكر أعاله، كان هناك 
املشاريع  إمتام  بسبب  النفقات  من  املكون  هذا  في  انخفاض  أيضاً 
اإلنفاق  انخفض   ،2018 عام  وخــالل   .2022 العالم  بكأس  املتعلقة 
على املشاريع الكبرى بنسبة 9.6% إلى 77.8 مليار ريال من 86.1 
مليار ريال خالل 2017. ومع ذلك، فإن نسبة اإلنفاق الرأسمالي على 
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املشروعات الكبرى في إجمالي النفقات العامةال تزال مرتفعة عند 
تطوير  على  للحكومة  املستمر  للتركيز  انعكاساً  هذا  وكان   .%40.4
البنية التحتية لتحقيق األهداف احملددة في رؤية قطر الوطنية 2030.

أقل  بوتيرة  تقلصها،  الثانوية  الرأسمالية  النفقات  واصلت  كما 
بنسبة 1.9% إلى 3.8 مليار ريال. ومع ذلك، فقد ظلت متثل جزءاً 
صغيراً فقط من إجمالي النفقات العامة يبلغ 2% خالل عام 2018، 

وهو أعلى بشكل هامشي من 1.9% خالل عام 2017.

تقديرات الموازنة العامة لعام 2019

عدل القانون رقم )2( لسنة 2015 املوازنة العامة من سنة مالية 
)تبدأ من 1 أبريل وتنتهي في نهاية مارس في العام التالي( إلى سنة 

ميالدية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام.

تعتبر املوازنة العامة لعام 2019 هي املوازنة السنوية الرابعة، بعد 
نهاية  حتى  إضافية  أشهر  تسعة  لفترة   2015/2014 موازنة  متديد 

ديسمبر 2015.

وتأتي أبرز املعالم في موازنة عام 2019 على النحو التالي:

بلغ إجمالي اإليرادات العامة خالل عام 2019 حوالي 211 مليار  	•
ريال. ويُظهر ذلك زيادة ملحوظة بنسبة 20.5% مقارنة بتقديرات 
املوازنة املقابلة لعام 2018، لكنه يُظهر زيادة صغيرة فقط بنسبة 

1.5% مقارنة بالقيمة الفعلية إليرادات عام 2018.

ضمن مكونات إجمالي اإليرادات العامة، زادت إيرادات “النفط   -
مليار   168.0 إلى   %26.3 بنسبة  املوازنة  في  املدرجة  والغاز” 
ريال مقارنة بتقديرات املوازنة لعام 2018. ومع ذلك، فإنها تظهر 
انخفاضاً بنسبة 3% عن األرقام الفعلية لعام 2018، حيث استمرت 
احلكومة في تبني نهج متحفظ في تقدير عائدات النفط من خالل 

افتراض سعر نفط أقل من السعر السائد في تقدير املوازنة.

مليار   43 نحو  املوازنة  في  املتنوعة”  التحويلية  “اإليرادات  بلغت   -
لعام  املوازنة  تقديرات  عن   %2.3 بنسبة  زيــادة  ميثل  ريــال، مما 
2018. ومع ذلك، فإنه تظهر زيادة بنسبة 23.6% عن اإليرادات 
الفعلية لعام 2018، مما يعكس مسعى احلكومة لتنويع اإليرادات 

من مصادر غير النفط والغاز.

billion during 2017. Yet, the share of capital expenditure 
on major projects in total public expenditure continued to 
be high at 40.4%. This was a reflection of the continued 
emphasis of the Government on infrastructure development 
to meet the targets set out in Qatar National Vision 2030.

Expenditure on secondary capital also continued to 
contract, although at a lesser rate of 1.9% to QR3.8 billion. 
However, it remained to constitute only a small fraction of 
total public expenditure of 2.0% during 2018, marginally 
higher than 1.9% during 2017.

The State Budget Estimates for 2019

Law No. (2) of 2015 amended the public budget from 
a fiscal year (starting at 1st of April and ends at the end 
of March in the following year) to a calendar year starting  
from the first of January and ending at the end of December 
of each year.

The public budget for 2019 is the fourth full year 
budget, after the extension of the 2014/2015 budget for 
an additional nine months up to the end of December 2015.

The major highlights of the budget for the year 2019 
are as follows:

•	 Total	public	revenue	during	2019	has	been	budgeted	at	
QR211.0 billion. This would show a significant increase 
of 20.5% over the corresponding budget estimates of 
2018, but would show only a small increase of 1.5% 
over the actuals of 2018. 

- Within the components of total public revenue, 
revenue from ‘oil and gas’ is budgeted to increase by 
26.3% to QR168.0 billion over the budget estimates of 
2018. However, it would show a decline of 3.0% from 
the actuals of 2018, as the Government continued 
to adopt a conservative approach in estimating oil 
revenue by assuming a lower oil price than the one 
that prevails at the time budget estimate.

- Revenue from ‘miscellaneous transferable’ is 
budgeted at QR43.0 billion, showing an increase of 
2.3% over the budget estimates of 2018. However, 
it shows an increase of 23.6% over the actuals of 
2018, reflecting the endeavour of the Government to 
diversify revenue from non-oil and gas sources.
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مت حتديد إجمالي النفقات العامة خالل عام 2019 مببلغ 206.7  	•
املوازنة  تقديرات  عن  و%7.2   %1.7 قدرها  بزيادة  ريــال،  مليار 

والقيمة الفعلية لعام 2018 على التوالي.

جاءت تقديرات املوازنة ملكونات إجمالي النفقات العامة كما يلي: 	•

مت زيادة اإلنفاق على األجور واملرتبات بنسبة 9.4% إلى 57.1   -
مليار ريال مقارنة بتقديرات املوازنة لعام 2018. ومع ذلك، فإن 
هذه الزيادة أقل بنسبة 2.6% من البيانات الفعلية لعام 2018.

“السلع  على  نفقات  من  تتألف  التي  اجلارية،  النفقات  بلغت   -
األجنبية”  و“املنح  الفوائد”  و“مدفوعات  واخلدمات” 
و“املصروفات األخرى”، نحو 56.1 مليار ريال، مما ميثل زيادة 
بنسبة 4.7% عن تقديرات املوازنة لعام 2018. ومع ذلك، فإنها 
تظهر زيادة أقل بنسبة 1.2% عن البيانات الفعلية لعام 2018.

على  الــرأســمــالــيــة  للنفقات  ريـــال  مليار   89.5 اعــتــمــاد  مت   -
املشروعات الكبرى، أي أقل من تقديرات املوازنة لعام 2018 
عن   %15 نسبتها  بلغت  ملحوظة  بزيادة  ولكن   ،%3.6 بنسبة 

النفقات الفعلية لعام 2018.

في  الثانوية  الرأسمالية  النفقات  تقديرات  وباملثل، مت خفض   -
املوازنة بشكل كبير بنسبة 14.9% عن تقديرات املوازنة لعام 
عن   %0.6 بنسبة  هامشي  بشكل  أعلى  ظلت  ولكنها   ،2018
إلى 3.86 مليار ريال خالل عام   ،2018 لعام  الفعلية  القيمة 

.2019

 4.35 قدره  فائض  هو   2019 لعام  للموازنة  التقديري  الرصيد  	•
ريال  مليار   28.11 البالغ  العجز  نقيض  على  وهو  ريــال،  مليار 
املوازنة  2018. ومع ذلك، فإن فائض  لعام  املوازنة  في تقديرات 
2018. ومع ذلك، فإن  الفعلي لعام  الفائض  يظهر انخفاضاً عن 
الزيادة  إلى  األول  املقام  في  يعود  املوازنة  فائض  في  االنخفاض 
في اإلنفاق على املشاريع الكبرى بنسبة 15%، في حني أن النمو 
اجلارية  والنفقات  واملرتبات  األجــور  على  النفقات  في  املشترك 

يقتصر على %1.88.

•	 The	 total	 public	 expenditure	 during	 2019	 has	 been	
budgeted at QR206.7 billion, showing an increase 
of 1.7% and 7.2% over the budget estimates and the 
actual of 2018, respectively.

•	 Budget	 estimates	 of	 components	 of	 total	 public	
expenditure are as in the following:

- Expenditure on wages and salaries is budgeted to 
increase by 9.4% to QR57.1 billion over the budget 
estimates of 2018. However, the increase would be 
lower at 2.6% from the actuals of 2018.

- Current expenditure, consisting of expenditure on 
‘goods and services’, ‘interest payments’, ‘foreign 
grants’ and ‘other expense’, has been budgeted at 
QR56.1 billion, showing an increase of 4.7% over the 
budget estimates of 2018. However, it would show a 
lower increase of 1.2% from the actuals of 2018.

- Capital expenditures on major projects has been 
budgeted at QR89.5 billion,  lower than the budget 
estimates of 2018 by 3.6%, but a marked increase of 
15% from the actuals 2018.

- Similarly, secondary capital expenditure has been 
budgeted to decline significantly by 14.9% from 
the budget estimates 2018, but marginally higher 
by 0.6% from the actuals of 2018, to QR3.86 billion 
during 2019.

•	 The	estimated	budget	balance	for	2019	is	a	surplus	of	
QR4.35 billion, which in sharp contrast to a deficit of QR 
28.11 billion in the budget estimates of  2018. However, 
the budget surplus would show a decline from that 
of the actuals of 2018. The decline in budget surplus, 
however, would be primarily because of increase 
in expenditure on major projects by 15%, while the 
combined growth in expenses on wages and salaries 
and current expenditures would be restricted to 1.88%.



Public Financeالمالية العامة

56Forty Second Annual Report 2018 التقرير السنوي الثاني و األربعون 2018

جدول رقم )2-4(
التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019

Table (4-2)
Preliminary Estimates for Qatar Budget of 2019

QR Million     مليون ريال قطري

Details
2018  تقديرية 

2019
Estimates

فعليةالبيانات
 Actual

تقديرية
Estimates

Total Revenues 207,915 175,082 211,008 إجمالي اإليرادات
Oil & Gas 173,129 133,050 168,000 إيرادات البترول والغاز
Miscellaneous Transferable 34,786 42,032 43,008 إيرادات حتويلية متنوعة
Total Expenditures 192,835 203,194 206,662 إجمالي النفقات

Wages and Salaries 55,688 52,193 57,124 الرواتب واألجور
Current Expenditure 55,467 53,594 56,130 املصروفات اجلارية
Secondary Capital 3,840 4,539 3,864 الرأسمالية الثانوية
Major Projects 77,840 92,868 89,544 املشروعات الرئيسية
Surplus or Deficit 15,080 -28,112 4,346 الفائض أو العجز
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Balance of Payments

Revised estimates of Balance of Payments (BoP) for the 
State of Qatar during 2018 showed an overall surplus after 
recording consecutive deficits in the previous three years. 
The surplus amounted to QR57.7 billion as against a deficit 
of QR65.1 billion during 2017. Both the current account and 
the capital & financial account recorded surpluses. The 
current account recorded an increasing surplus through 
each of the quarters of 2018, primarily due to increased 
merchandize exports because of higher average global 
energy prices. Capital and financial account recorded a 
small surplus following normalization of capital flows, in 
contrast to a large deficit in the previous year (Table 5-1 
and Chart 5-1).

Current Account

Current account balance (CAB) measures the net 
outcome of the transactions between the residents and 
the rest of the world in goods, services, investment income 
and current transfers.

The surplus in the current account in 2018 was QR60.6 
billion, about 2.6 times the surplus of QR23.4 billion 
recorded in 2017 (Table 5-1). The sustenance in recovery 
in global energy prices until late 2018 was the main reason 
behind the rising merchandize exports, which in turn led 
to the higher current account surplus. As a percentage of 
GDP, the current account surplus stood at about 8.7% in 
2018, significantly higher than about 3.8%recorded in 2017.

Within the current account, the merchandize (goods) 
trade account surplus in 2018 increased to QR185.6 billion 
from QR133.7 billion in 2017, an increase of 38.8%, which 
was on top of an increase of 44.8% in the previous year 
(Table 5.2).

ميزان المدفوعات

املدفوعات لدولة قطر خالل  املنقحة مليزان  التقديرات  أظهرت 
عام 2018 وجود فائض عام بعد تسجيل عجز متتالي في السنوات 
قدره  مقابل عجز  ريال  مليار  الفائض 57.7  وبلغ  السابقة.  الثالث 
65.1 مليار ريال خالل عام 2017. وسجل كل من احلساب اجلاري 
واملالي فوائض. فقد سجل احلساب اجلاري  الرأسمالي  واحلساب 
فائضاً متزايداً خالل كل ربع من عام 2018، ويرجع ذلك أساسا إلى 
زيادة صادرات البضائع بسبب ارتفاع متوسط أسعار الطاقة العاملية. 
وسجل احلساب الرأسمالي واملالي فائضاً صغيراً بعد تطبيع تدفقات 
رأس املال، على عكس العجز الكبير في العام السابق )جدول 1-5 

وشكل 1-5(.

الحساب الجاري

للمعامالت  الصافية  النتيجة  اجلــاري  احلساب  رصيد  يقيس   
بني املقيمني وبقية العالم في السلع واخلدمات وإيرادات االستثمار 

والتحويالت اجلارية.

وقد بلغ الفائض في احلساب اجلاري في عام 2018 نحو 60.6 
مليار ريال، أي حوالي 2.6 ضعف الفائض البالغ 23.4 مليار ريال 
أسعار  في  االنتعاش  استمرار  وكان   .)1-5 )جــدول   2017 عام  في 
وراء  الرئيسي  السبب  هو   2018 عام  أواخــر  حتى  العاملية  الطاقة 
ارتفاع صادرات البضائع، مما أدى بدوره إلى ارتفاع فائض احلساب 
فائض  بلغ  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من  مئوية  وكنسبة  اجلـــاري. 
احلساب اجلاري حوالي 8.7% في عام 2018، وهو أعلى بكثير من 

3.8% املسجلة في عام 2017.
التجاري  امليزان  في  الفائض  ارتفع  اجلــاري،  احلساب  وضمن 
ضمن احلساب اجلاري، ارتفع فائض حساب السلع في 2018 إلى 
بزيادة   ،2017 عام  في  ريال  مليار   133.7 من  ريال  مليار   185.6
العام  في   %44.8 قدرها  لزيادة  تالية  كانت  والتي   ،%38.8 قدرها 

السابق )جدول 2-5(.

Table (5-1)
Qatar Balance of Payments

جدول رقم )1-5(
 ميزان المدفوعات القطري

ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 البند

Current Account 179,852 50,053 -30,101 23,389 60,614 احلساب اجلاري

Capital & Financial Account -179,004 -71,610 13,840 -92,648 1,035 احلساب الرأسمالي واملالي

Overall Balance      4,708 -20,031 -20,510 -65,071 57,734 امليزان الكلي

QR Million     مليون ريال قطري
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Table (5-2)
Trade Balance (Goods Account)

 جدول رقم )2-5(
الميزان التجاري )حساب السلع(

QR Million     مليون ريال قطري

By contrast, the traditional deficits in services, income 
and current transfers accounts increased in 2018. In the 
services account, the deficit increased by 3.7% to QR51.8 
billion from QR49.9 billion in 2017. The deficit in the income 
account increased by about nine-fold to QR13.6 billion from 
QR1.5 billion in the previous year. Increase in the deficit 
in current transfers account was by about 1.1% to QR59.5 
billion from QR58.8 billion in 2017 (Table 5-3).

Increase in trade surplus during 2018 was due to a 
much higher growth in exports than in imports. While 
exports grew by 24.9% to QR306.8 billion, primarily driven 
by hydrocarbon exports, imports increased by a much 
lower rate of 8.3% to QR121.2 billion from the previous 
year (Chart 5-2).

The endeavour for economic diversification by reducing 
the reliance on the hydrocarbon sector even while Qatar 
playing a leading role in the global natural gas market 
remained during 2018 as well. Notwithstanding this effort, 
with the sustained recovery in energy prices, the share 
of energy related exports in total exports increased to 
86.0% during 2018 from 84.2% during 2017 (Table 5-2). 
As hydrocarbon exports gained with an elevated global 
energy prices, total exports as a percentage of GDP during 
2018 further increased to 43.9% from 40.4% during 2017. 
Furthermore, the share of merchandize exports in total 
current account receipts increased to 65.2% in 2018 from 
57.1% in 2017.

اخلدمات  في  التقليدي  العجز  ارتفع  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
واإليرادات وحسابات التحويالت اجلارية في عام 2018. ففي حساب 
اخلدمات، ارتفع العجز بنسبة 3.7% إلى 51.8 مليار ريال من 49.9 
بحوالي  الدخل  العجز في حساب  وزاد   .2017 عام  في  ريال  مليار 
العام  تسعة أضعاف إلى 13.6 مليار ريال من 1.5 مليار ريال في 
السابق. وزاد عجز حساب التحويالت اجلارية بنحو 1.1% ليصل إلى 
59.5 مليار ريال من 58.8 مليار ريال في عام 2017 )جدول 3-5(.

بسبب   2018 عام  خالل  التجاري  الفائض  في  الزيادة  وكانت 
ففي حني منت  الـــواردات،  من  بكثير  أعلى  بشكل  الــصــادرات  منو 
بشكل  مدفوعة  ريال،  مليار   306.8 إلى   %24.9 بنسبة  الصادرات 
أساسي بصادرات املواد الهيدروكربونية، زادت الواردات بنسبة أقل 
بكثير بلغت 8.3% إلى 121.2 مليار ريال مقارنة بالعام السابق )شكل 

.)2-5

من  االقتصادي  التنويع  إلى  السعي  استمر  2018؛  عام  وخالل 
خالل احلد من االعتماد على القطاع الهيدروكربوني، حتى في الوقت 
الذي تلعب فيه قطر دوراً رائداً في سوق الغاز الطبيعي العاملي. وعلى 
الطاقة،  أسعار  في  املستمر  االنتعاش  ومع  اجلهد،  هذا  من  الرغم 
ارتفعت حصة الصادرات املتعلقة بالطاقة في إجمالي الصادرات إلى 
86% خالل عام 2018 من 84.2% خالل عام 2017 )جدول 2-5(. 
ومع ارتفاع الصادرات الهيدروكربونية بارتفاع أسعار الطاقة العاملية، 
زاد إجمالي الصادرات كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 
2018 إلى 43.9% من 40.4% خالل عام 2017. وعالوة على ذلك، 
احلساب  إيــرادات  إجمالي  في  السلعية  الــصــادرات  حصة  ارتفعت 

اجلاري إلى 65.2% في عام 2018 من 57.1% في عام 2017. 

                                     ITEMS 2014 2015 2016 2017 2018 البنود
Exports  (fob) 461,197 281,351 208,604 245,694 306,810 الصادرات )فوب(
Natural Gas (Including 
Condensates)

310,976 184,018 127,972 146,603 188,611
الغاز الطبيعي )شاماًل 

املكثفات(
Oil 102,063 50,731 42,156 60,199 75,333 النفط
Other Exports 41,262 37,102 29,921 29,357 32,975 الصادرات األخرى
Re Exports 6,895 9,501 8,554 9,534 9,892 إعادة الصادرات
Imports  (fob) -113,369 -103,726 -116,240 -111,987 -121,238 الواردات )فوب(
Trade Balance 347,828 177,625 92,364 133,707 185,572 امليزان التجاري
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Chart (5-1)
Qatar Balance of Payments

شكل )1-5(
ميزان المدفوعات القطري

The overall deficits under non-merchandise heads 
in 2018 increased to QR125 billion from QR110.3 billion 
in 2017, a rise of 13.3%. As mentioned above, the deficit 
increased in all the three components viz., services, 
income and current transfers. The growth in export of 
services was slower than the growth in import of services 
during 2018, which led to an increase in the deficit. While 
export of services grew by 3.2% to QR66.5 billion, import 
of services rose by 3.4% to QR118.3 billion. There was 
some contraction in the exports of transportation and 
travel services during 2018, after having grown at a high 
rate over the last several years because of efforts made 
by the Government to diversify exports. On the other hand, 
imports of transportation and other services increased 
during 2018 after declining during the previous three-four 
years (Table 5-3).  

In the income account, while the investment income of 
residents declined by 6.6% to QR29.2 billion, the outflows 
from investment income of foreigners increased by 31.3% 
to QR42.3 billion, thereby leading to the sharp jump in the 
deficit in this account (Table 5-3).

With regard to deficit in the current transfers account, 
non-remittance outflows increased by 20.5% to QR21.4 
billion while transfers from abroad declined by 28.4% 
to QR3.4 billion. Thus, even while remittance outflows 
declined by 9.4%to QR41.5 billion, the deficit in this account 
increased (Table 5-3).

ارتفع العجز الكلي في القطاعات غير السلعية في عام 2018 إلى 
125 مليار ريال من 110.3 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قدرها 
13.3%. كما ذكر أعاله، وزاد العجز في جميع املكونات الثالثة املمثلة 
في اخلدمات والدخل والتحويالت اجلارية. حيث كان منو الصادرات 
من اخلدمات أبطأ من النمو في استيراد اخلدمات خالل عام 2018، 
مما أدى إلى زيادة العجز، ففي حني منت صادرات اخلدمات بنسبة 
3.2% إلى 66.5 مليار ريال، ارتفعت واردات اخلدمات بنسبة %3.4 
في صادرات  االنكماش  بعض  هناك  وكان  ريال.  مليار   118.3 إلى 
خدمات النقل والسفر خالل عام 2018، بعد أن منت مبعدل مرتفع 
خالل السنوات القليلة املاضية بسبب اجلهود التي بذلتها احلكومة 
لتنويع الصادرات. من ناحية أخرى، زادت واردات النقل واخلدمات 
الثالث  السنوات  خالل  انخفاضها  بعد   2018 عام  خالل  األخــرى 

املاضية )جدول 3-5(.

وفي حساب الدخل، ففي حني انخفض دخل االستثمار للمقيمني 
من  اخلارجة  التدفقات  زادت  ريال،  مليار   29.2 إلى   %6.6 بنسبة 
دخل االستثمار لألجانب بنسبة 31.3% إلى 42.3 مليار ريال، مما 

أدى إلى قفزة حادة في عجز هذا احلساب )جدول 3-5(.

ارتفعت  اجلارية،  التحويالت  حساب  في  بالعجز  يتعلق  وفيما 
التدفقات للخارج من غير التحويالت بنسبة 20.5% إلى 21.4 مليار 
 3.4 إلى   %28.4 بنسبة  للداخل  التحويالت  انخفضت  بينما  ريال، 
التحويالت  تدفقات  انخفاض  الرغم من  وبالتالي، على  ريال.  مليار 
هذا  في  العجز  زاد  ــال،  ري مليار   41.5 إلــى   %9.4 بنسبة  للخارج 

احلساب )جدول 3-5(.

شكل )1-5(:
ميزان المفوعات القطري )2017-2013(

Chart (5-1):
Qatar Balance of Payments (2013-2017)
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Capital and Financial Account

Capital and financial account balance recorded a small 
surplus of QR1.0 billion during 2018, in sharp contrast to 
a large deficit of QR92.6 billion during 2017. The financial 
account recorded a surplus of QR1.9 billion as against a 
deficit of QR90.9 billion during 2017. The prime reason for 
this turnaround in financial account to a surplus during 2018 
from a deficit during 2017 followed from normalization of 
capital flows. This normalization largely took place under 
the category of ‘other investment’, when there were large 
outflows in the second half of the previous year due to the 
economic blockade (Chart 5-3). Capital account continued 
to be in a small deficit of QR0.9 billion as compared with a 
deficit of QR1.7 billion during 2017 (Table 5.3).

‘Direct investment’ account remained in deficit 
as residents’ investment abroad traditionally exceed 
foreigners’ investment in Qatar. However, during 2018, 
the deficit rose sharply to QR20.8 billion from QR2.6 billion 
during 2017, largely reflecting a reversal of exceptional 
situation of the previous year. The outflows due to residents’ 
direct investment abroad doubled toQR12.8 billion from 
QR6.2 billion during 2017. Foreigners’ direct investment in 
Qatar also turned to outflows of QR8.0 billion during 2018 
in contrast to inflows of QR3.6 billion during 2017.  

Under ‘portfolio investment’, there was a net outflow 
of QR19.4 billion during 2018 as against net inflows of 
QR33.5 billion during 2017. Residents’ portfolio investment 
recorded outflows of QR67.3 billion during 2018, in sharp 

الحساب الرأسمالي والمالي

قدره  صغيراً  فائضاً  واملالي  الرأسمالي  احلساب  رصيد  سجل 
1.0 مليار ريال قطري لعام 2018، في تناقض حاد مع عجز كبير 
املالي  احلساب  وسجل   .2017 عام  ريــال خالل  مليار   92.6 قــدره 
ريال  مليار   90.9 قدره  عجز  مقابل  ريال  مليار   1.9 قدره  فائضاً 
خالل عام 2017. السبب الرئيسي لهذا التحول في احلساب املالي 
من  يتبع   2017 عام  خالل  عجز  من   2018 عام  خالل  فائض  إلى 
تطبيع تدفقات رأس املال. حدث هذا التطبيع إلى حد كبير حتت فئة 
للخارج  كبيرة  تدفقات  هناك  كانت  عندما  األخرى”،  “االستثمارات 
في النصف الثاني من العام السابق بسبب احلصار االقتصادي )شكل 
5-3(. استمر احلساب الرأسمالي في عجز صغير قدره 0.9 مليار 
2017 )جدول  ريال خالل عام  مليار  بعجز قدره 1.7  ريال مقارنة 

.)3-5

ظل حساب االستثمار املباشر في حالة عجز حيث أن استثمارات 
املقيمني في اخلارج تفوق تقليدياً استثمارات األجانب في قطر. ومع 
ذلك، خالل عام 2018، ارتفع العجز بشكل حاد إلى 20.8 مليار ريال 
من 2.6 مليار ريال خالل عام 2017، مما يعكس إلى حد كبير عكس 
للخارج  التدفقات  وتضاعفت  السابق.  العام  في  االستثنائي  الوضع 
مليار   12.8 إلى  باخلارج  للمقيمني  املباشر  االستثمار  عن  الناجتة 
ريال من 6.2 مليار ريال خالل عام 2017. كما حتولت االستثمارات 
املباشرة لألجانب في قطر إلى تدفقات للخارج بلغت 8.0 مليار ريال 
خالل عام 2018 على عكس التدفقات للداخل البالغة 3.6 مليار ريال 

خالل عام 2017.

صافي  تدفق  هناك  كــان  احلافظة”،  “استثمارات  إطــار  فــي 
للخارج قدره 19.4 مليار ريال خالل عام 2018 مقابل صافي تدفق 
للداخل بلغ 33.5 مليار ريال خالل عام 2017. وسجلت استثمارات 

Chart (5-2)
Trade Balance

شكل )2-5(
الميزان التجاري
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contrast to the economic blockade induced inflows of 
QR41.6 billion due to unwinding of residents’ portfolio 
investment abroad during 2017. At the same time, 
foreigners’ portfolio investment inflows in Qatar returned 
to a large amount of QR47.9 billion in complete contrast 
to economic blockade induced outflow of QR8.1 billion due 
to foreigners’ unwinding of portfolio investment in Qatar 
during 2017.

A major component of financial account is the ‘other 
investment’, which is mostly made up of overseas loans, 
currencies and deposits and other foreign assets/liabilities 
(including derivatives). The economic blockade induced 
net outflows of QR120.9 billion in this account during 2017 
turned into net inflows of QR41.2 billion during 2018. The 
outflows due to residents’ net investment abroad under 
this account declined significantly to QR17.2 billion from 
QR40.3 billion during 2017, as situation normalized. For 
the similar reason, inflows due to foreigners’ investment 
resumed to reach QR58.4 billion during 2018, incomplete 
contrast to economic blockade induced huge outflows of 
QR80.6 billion recorded during 2017.

Thus, the overall BOP situation returned to a complete 
normalcy during 2018 with an overall surplus of QR57.7 
billion. All the components of capital & financial account 
more or less returned to their normal patterns. On the other 
hand, the current account surplus continuously increased 
with rising merchandised exports under elevated global 
energy prices (Table 5-3).

احلافظة للمقيمني تدفقات للخارج بلغت 67.3 مليار ريال خالل عام 
2018، في تناقض حاد مع التدفقات للداخل الناجمة عن احلصار 
حافظة  استثمارات  سحب  بسبب  مليار   41.6 البالغة  االقتصادي 
عادت  نفسه،  الوقت  وفي   .2017 عام  خالل  اخلــارج  من  املقيمني 
مبلغ  إلى  قطر  في  للداخل  لألجانب  احلافظة  استثمارات  تدفقات 
للخارج  التدفقات  من  تام  نقيض  على  ريــال،  مليار   47.9 بلغ  كبير 
الناجم عن احلصار االقتصادي البالغة 8.1 مليار ريال بسبب سحب 
األجانب الستثماراتهم في محفظة األوراق املالية في قطر خالل عام 

.2017
يعد بند “االستثمارات األخرى” أحد املكونات الرئيسية للحساب 
والودائع  والعمالت  القروض  من  الغالب  في  يتكون  والــذي  املالي، 
اخلارجية وغيرها من املوجودات/املطلوبات األجنبية )مبا في ذلك 
للخارج  تدفقات  االقتصادي عن صافي  املشتقات(. تسبب احلصار 
بنحو 120.9 مليار ريال في هذا البند خالل عام 2017 ليتحول إلى 
 .2018 عام  ريال خالل  مليار   41.2 بلغت  للداخل  تدفقات  صافي 
املقيمني حتت  استثمارات  من صافي  للخارج  التدفقات  وانخفضت 
ريــال خالل  مليار  من 40.3  ريــال  مليار  إلــى 17.2  هــذا احلساب 
عام 2017، مع تطبيع الوضع. وللسبب املماثل، استؤنفت التدفقات 
للداخل الناجتة عن استثمارات األجانب لتصل إلى 58.4 مليار ريال 
خالل عام 2018، على النقيض التام من التدفقات الضخمة للخارج 
والتي بلغت 80.6 مليار ريال سجلت خالل عام 2017 بسبب احلصار 

االقتصادي.

وبالتالي، عاد الوضع العام مليزان املدفوعات إلى الوضع الطبيعي 
ريال.  مليار   57.7 قدره  إجمالي  بفائض   2018 عام  خالل  الكامل 
إلى  ما  إلى حد  واملالي  الرأسمالي  وعادت جميع مكونات احلساب 
اجلاري  احلساب  فائض  زاد  أخــرى،  ناحية  ومن  العادية.  أمناطها 
باستمرار مع ارتفاع الصادرات السلعية بارتفاع أسعار الطاقة العاملية 

)جدول 3-5(.

Chart (5-3)
Major Components of Financial Account

شكل )3-5(
المكونات الرئيسية للحساب المالي

رصيداحلساب املالي االستثمار املباشر، صافي استثمارات احلافظة، صافياالستثمارات املباشر، صافي
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Particular 2014 2015 2016 2017 2018* البنود

A. Current Account 179,852 50,053 -30,101 23,389 60,614 أ. احلساب اجلاري

Goods 347,828 177,625 92,364 133,707 185,572 السلع

Exports  (FOB) 461,197 281,351 208,604 245,694 306,810 الصادرات )فوب(

Imports (FOB) -113,369 -103,726 -116,240 -111,987 -121,238 الواردات )فوب(

Services -70,371 -57,433 -59,571 -49,944 -51,802 اخلدمات

Services (Credit) 49,236 54,589 55,239 64,450 66,512 اخلدمات )دائن(

Travel 16,713 18,329 19,696 21,734 20,258 السفر

Transportation 23,400 26,984 27,690 37,254 36,619 النقل

Others 9,123 9,276 7,853 5,462 9,635 أخرى

Services (Debit) -119,607 -112,022 -114,810 -114,394 -118,314 اخلدمات )مدين(

Travel -31,602 -29,741 -33,084 -35,084 -33,750 السفر

Transportation -44,105 -41,713 -39,873 -39,766 -41,676 النقل

Others -43,900 -40,568 -41,853 -39,544 -42,888 أخرى

Income -33,854 -12,978 -4,038 -1,527 -13,633 الدخل

Income (Credit) 26,923 28,368 25,902 31,241 29,171 الدخل )دائن(

Compensation of Employees 0 0 0 0 0 تعويضات العاملني

Investment Income 26,923 28,368 25,902 31,241 29,171 دخل االستثمارات

Income (Debit) -60,777 -41,346 -29,940 -32,768 -42,804 الدخل )مدين(

Compensation of Employees -511 -555 -535 -581 -528 تعويضات العاملني

Investment Income -60,266 -40,791 -29,405 -32,187 -42,276 دخل االستثمارات

Current Transfers -63,751 -57,161 -58,856 -58,847 -59,523 التحويالت اجلارية

Credit 2,566 2,278 2,160 4,759 3,407 دائن

Debit -66,317 -59,439 -61,016 -63,606 -62,930 مدين
of which Workers’ 
Remittances

-40,367 -43,824 -43,079 -45,863 -41,543 منها: حتويالت العاملني

B. Capital and Financial 
Account -179,004 -71,610 13,840 -92,648 1,035 ب. احلساب الرأسمالي واملالي

Capital Account -20,128 -2,683 -2,996 -1,702 -873 احلساب الرأسمالي

Financial Account -158,876 -68,927 16,836 -90,946 1,908 احلساب املالي

Table (5-3)
Qatar Balance of Payments

 جدول  رقم )3-5(
ميزان المدفوعات القطري

QR Million     مليون ريال قطري
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Direct Investment  -20,777 -10,747 -25,946 -2,580 -20,781 االستثمارات املباشرة

Abroad  -24,564 -14,645 -28,763 -6,169 -12,823 في اخلارج

In Qatar 3,787 3,898 2,817 3,589 -7,958 في قطر

Portfolio  Investment  -72,556 -60,236 22,091 33,500 -19,380 استثمارات احلافظة

Assets    -60,769 -42,242 -36,815 41,603 -67,292 املوجودات

Liabilities  -11,787 -17,994 58,906 -8,103 47,912 املطلوبات

Financial Derivatives, Net 1,158 -326 230 -1,008 885 املشتقات املالية )صافي(

Other Investment -66,701 2,382 20,462 -120,858 41,184 استثمارات أخرى

Assets -81,859 -69,125 -83,055 -40,282 -17,217 املوجودات

Liabilities 15,158 71,507 103,517 -80,576 58,401 املطلوبات

C. Net Errors & Omissions 3,860 1,526 -4,249 4,188 -3,915 ج. صافي السهو واخلطأ

D. Overall Balance 4,708 -20,031 -20,510 -65,071 57,734 د. امليزان الكلي
E. Change in Reserves 
(Increase - ) -4,708 20,031 20,510 65,071 -57,734 هـ. التغير في االحتياطيات  

)الزيادة -(
* Primarily estimate * تقديرات أولّية
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Introduction

As defined in the ‘Law of the Qatar Central Bank and the 

Regulation of financial Institutions’ issued by virtue of Law no 

(13) of 2012,   Qatar Central Bank (QCB) for the purposes of 

developing and supporting the national economy is entrusted 

with the following major functions, among others:

1. Preserve money value and ensure  monetary stability

2. Issuance of currency and regulation of its circulation

3. Establish regulations and rules and supervise the financial 

sector  for ensuring the stability of the financial system 

4. Act as a bank of the Government

5. Act as a bank for all the banks and financial institutions 

operating in Qatar. 

To fulfil these objectives, QCB executes its functions 

through various departments. Further, QCB along with other two 

financial sector regulators, namely, the Qatar Financial Centre 

Regulatory Authority (QFCRA) and the Qatar Financial Markets 

Authority (QFMA), develop a Strategic Plan for a period of five 

year (2017-2022) to enhance regulation and coordination among 

regulators and to coordinate and streamline the financial sector 

developmental activities. A set of targets are identified in line 

with the Qatar National Development Strategies (QNDS) to be 

achieved in a five-year period.  

The second strategic plan for 2018-22, currently under 

implementation, endeavours to diversify the development 

process to achieve the overall objective of Qatar National Vision 

2030 (QNV 2030). Thus, as envisaged in QNV 2030, QCB plays a 

major role in enabling a sustainable economic development to 

transform the State of Qatar into an advanced economy by the 

year 2030.

This part of the report discusses the functions and activities 

of various departments of QCB along with the operating 

environments under which these activities were carried out 

during 2018. 

مقدمة

وتنظيم  املركزي  قطر  مصرف  “قانون  في  محدد  هو  ملا  وفًقا 
 ،2012 لسنة   )13( رقم  القانون  مبوجب  الصادر  املالية”  املؤسسات 
فإن مصرف قطر املركزي ألغراض تطوير ودعم االقتصاد الوطني هو 

املسؤول عن الوظائف الرئيسية التالية، من بني أمور أخرى:

1.  احملافظة على قيمة العملة وتأمني االستقرار النقدي
2.  إصدار النقد وتنظيم تداوله

3.  وضع الضوابط والتعليمات واإلرشــادات واإلشــراف على القطاع 
املالي لضمان استقرار النظام املالي.

4.  القيام بدور بنك احلكومة

5.  العمل كبنك جلميع البنوك واملؤسسات املالية العاملة في قطر.

لتحقيق هذه األهــداف، يقوم مصرف قطر املركزي بوظائفه من 
خالل مختلف اإلدارات. عالوة على ذلك، قام مصرف قطر املركزي 
إلى جانب اثنني من املنظمني للقطاع املالي، وهما هيئة تنظيم مركز 
قطر للمال وهيئة قطر لألسواق املالية، بوضع خطة استراتيجية ملدة 
خمس سنوات )2017-2022( لتحسني التنظيم والتنسيق بني اجلهات 
الرقابية لتطوير وتنمية أنشطة القطاع املالي. ويتم حتديد مجموعة من 
األهداف متشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية القطرية التي يتعني 

حتقيقها في فترة خمس سنوات.

اجلاري   22-2018 للفترة  الثانية  االستراتيجية  اخلطة  تسعى 
إلى تنويع عملية التطوير لتحقيق الهدف العام لرؤية  تنفيذها حالياً 
قطر الوطنية 2030 وبالتالي، كما هو متصور في الرؤية، يلعب مصرف 
املستدامة  االقتصادية  التنمية  في متكني  رئيسياً  دوراً  املركزي  قطر 

لتحويل دولة قطر إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2030.

يناقش هذا اجلزء من التقرير وظائف وأنشطة اإلدارات املختلفة 
ملصرف قطر املركزي إلى جانب بيئات التشغيل التي مت مبوجبها تنفيذ 

هذه األنشطة خالل عام 2018.





تطورات السياسة النقدية 
والسيولة و األسواق المالية
Monetary Policy Development , 
Liquidity and Financial Markets

Chapter Six

الفصل السادس
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Monetary Policy

The primary objective of QCB’s monetary policy 
continued to be maintaining the fixed exchange rate 
between the Qatari Riyal (QR) and the US Dollar (USD). The 
formal framework for the exchange rate policy is currently 
a fixed parity of QR 3.64 per USD. Accordingly, QCB’s 
monetary policy is drawn and implemented to manage the 
short-term interbank interest rates with a view to sustain 
the fixed parity between the QR and the USD.

QCB resorts to a number of instruments to implement 
its monetary policy. They in turn play a key role in managing 
the liquidity within the domestic financial system. These 
instruments are: 

1. The “Required Reserve Ratio” (the ratio of average total 

deposits that banks have to keep as interest-free balance 

with QCB on a daily basis).

2. The “QMR Deposit Rate” (QCBDR) (the rate at which banks 

can keep deposit with QCB with a pre-specified bank-by-bank 

ceiling).

3. The “QMR Lending rate” (QCBLR) (the rate at which banks 

can borrow from QCB without a collateral).

4. The “Repo Rate” (QCBRR) (the rate at which the banks can 

borrow from QCB by providing a collateral).

Monetary Policy Actions

The major monetary policy measures taken during the 
year were as follows:

1. Following the decision by the US Federal Reserve to raise 

the targeted federal funds rate four times and taking due 

considerations of domestic macroeconomic conditions, QCB 

raised the QCBDR four times during 2018, while QCBLR and 

QCBRR were kept unchanged.

2. Thus, QCBDR was raised by 25 basis points each in March, 

June, September and December to reach a level of 2.5%.

3. QCBLR was kept unchanged at 5.0% since March 2017.

4. QCBRR was kept unchanged at 2.5% since December 2017.

5. Reserve requirement ratio was kept unchanged at 4.5% 

since April 2017.

السياسة النقدية

استمر الهدف األساسي للسياسة النقدية ملصرف قطر املركزي 
الثابت بني الريال القطري والدوالر  في احلفاظ على سعر الصرف 
تعادل  هو  حالياً  الصرف  سعر  لسياسة  الرسمي  واإلطــار  األمريكي 
ثابت قدره 3.64 ريال قطري لكل دوالر أمريكي. وفقاً لذلك، مت رسم 
السياسة النقدية ملصرف قطر املركزي وتنفيذها إلدارة أسعار الفائدة 
قصيرة األجل بني البنوك بهدف احلفاظ على التكافؤ الثابت بني الريال 

القطري والدوالر األمريكي.

يلجأ مصرف قطر املركزي إلى عدد من األدوات لتنفيذ سياسته 
النقدية. وهي بدورها تلعب دوًرا رئيسًيا في إدارة السيولة داخل النظام 

املالي احمللي. هذه األدوات هي:

التي  الودائع  إجمالي  متوسط  )نسبة  اإللزامي"  االحتياطي  1-"نسبة 
يتعني على البنوك االحتفاظ بها كرصيد بدون فوائد مع مصرف 

قطر املركزي على أساس يومي(.
2-"معدل إيداع" لدى سوق النقد القطري السعر الذي ميكن للبنوك 
أن حتتفظ به باإليداع لدى مصرف قطر املركزي بسقف محدد 

من بنك إلى آخر.
3- "معدل االقتراض" من سوق النقد القطري وهو املعدل الذي ميكن 

للبنوك أن تقترض به من املصرف بدون ضمانات.
من  البنوك  به  تقترض  أن  الــذي ميكن  املعدل  وهو  الريبو"  4-"سعر 

مصرف قطر املركزي مع تقدمي ضمان إضافي.

إجراءات السياسة النقدية

كانت تدابير السياسة النقدية الرئيسية التي اتخذت خالل العام 
على النحو التالي:

سعر  برفع  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  قــرار  عقب   .1
الفائدة على األموال الفيدرالية املستهدفة أربع مرات مع مراعاة 
املركزي  قطر  مصرف  رفع  احمللية،  الكلية  االقتصادية  الظروف 
سعر فائدة اإليداع أربع مرات خالل عام 2018، في حني بقي سعر 

فائدة االقتراض وسعر الريبو بدون تغيير.
وبالتالي، مت رفع سعر فائدة اإليداع مبقدار 25 نقطة أساس في كل   .2

من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر للوصول إلى مستوى %2.5.
ظل سعر فائدة االقتراض على حاله عند 5.0% منذ مارس 2017.  .3

ظل سعر الريبو على حاله عند 2.5% منذ ديسمبر 2017.  .4
بقيت نسبة متطلبات االحتياطي دون تغيير عند 4.5% منذ أبريل   .5

.2017
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Liquidity Management

Domestic liquidity conditions in Qatar are primarily 
influenced by three distinct factors, namely: (i) foreign 
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii) 
deposit and credit developments. While global oil prices 
have a strong influence on these factors, during the third 
quarter of 2017, the economic blockade did play a role on 
the evolution of liquidity conditions. 

As also mentioned in Chapter three, with the 
significant recovery in global energy prices during 2017, 
exports earning and the current account surplus increased 
continuously. Fiscal balance also improved markedly, 
though the government has continued with its fiscal 
rationalization initiatives of improving efficiency while 
sustaining the momentum in spending on infrastructure for 
economic diversification. 

Thus, during the first half of 2017, the primary liquidity 
position in the banking system improved substantially. 
However, after the economic blockade imposed in 
June, primary liquidity in the banking system tightened 
somewhat during the third quarter.  Nonetheless, under 
the active liquidity management operation of QCB with 
support from the Government, the overall systemic liquidity 
represented by broad money during 2017 grew higher than 
during 2016. Relatedly, growth in both private and public 
sector deposits during 2017, particularly the latter led by 
its foreign currency deposits during the second half was 
higher than during 2016. On the other hand, growth in 
public sector credit moderated from the high growth of 
2016, while private sector credit grew at around the same 
level.

It was in the above backdrop of a comfortable liquidity 
position during the first half and a tighter one in the second 
half that QCB conducted its liquidity management operation 
during 2017. Given its objective of aligning the policy 
rates with the inter-bank rate through effective liquidity 
management to promote economic growth and maintaining 
financial stability, QCB in its liquidity management 
operations resorted to all the policy instruments at its 
disposal viz., the QMR system, auctioning of Treasury bills 
and bonds, and the reserve requirement.

إدارة السيولة

بثالثة  أساسي  بشكل  قطر  في  احمللية  السيولة  ظــروف  تتأثر 
عوامل مختلفة وهي: )1( تدفقات النقد األجنبي. )2( صافي اإلنفاق 
ألسعار  كان  وفي حني  واالئتمان.  الودائع  تطورات   )3( و  احلكومي؛ 
النفط العاملية تأثير قوي على هذه العوامل، خالل الربع الثالث من عام 

2017، فإنه كان للحصار االقتصادي دور في تطور ظروف السيولة.

وكما هو مشار إليه في الفصل الثالث، فإنه مع االنتعاش الكبير 
في أسعار الطاقة العاملية خالل عام 2017، ارتفعت الصادرات وفائض 
احلساب اجلاري بشكل مستمر. كما حتسنت اإليرادات العامة بشكل 
ملحوظ، على الرغم من استمرار احلكومة في مبادرات ترشيد اإلنفاق 
اخلاصة بها لتحسني الكفاءة مع احلفاظ على الزخم في اإلنفاق على 

البنية التحتية للتنوع االقتصادي.

وهكذا، خالل النصف األول من عام 2017، حتسن وضع السيولة 
األساسي في النظام املصرفي بشكل كبير. ومع ذلك فإنه بعد احلصار 
االقتصادي في يونيو، واجهت السيولة األولية في النظام املصرفي قدر 
فإنه في ظل  الثالث. ومع ذلك،  الربع  إلى حد ما خالل  الضيق  من 
التشغيل الفعال إلدارة السيولة من جانب مصرف قطر املركزي وبدعم 
من احلكومة، ارتفعت السيولة النظامية التي ميثلها عرض النقد الواسع 
في عام 2017 أعلى مما كانت عليه في العام 2016. وعلى صلة بذلك، 
كان النمو في ودائع القطاعني اخلاص والعام خالل عام 2017، وكانت 
الودائع بالعملة األجنبية خالل النصف الثاني أعلى منها في عام 2016. 
ومن ناحية أخرى، تباطأ منو قروض القطاع العام عن النمو املرتفع له 
لعام 2016، بينما منا ائتمان القطاع اخلاص عند نفس املستوى تقريباً.

وعلى ضوء ما تقدم أعاله، كانت هناك سيولة مريحة خالل النصف 
األول، وأخرى أكثر ضيقاً في النصف الثاني من العام، فقام مصرف 
قطر املركزي بعملية إدارة السيولة خالل عام 2017. وبالنظر إلى هدفه 
من مواءمة معدالت الفائدة مع سعر الفائدة بني البنوك من خالل إدارة 
سيولة فعالة لتعزيز النمو االقتصادي واحلفاظ على االستقرار املالي، 
استخدم املصرف في عمليات إدارة السيولة اخلاصة به جميع أدوات 
ومــزادات  القطري،  النقد  ونظام سوق  تصرفه،  التي حتت  السياسة 

سندات وأذونات اخلزينة، ومتطلبات االحتياطي.
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Thus, QCB guided the evolution of systemic surplus 
liquidity during the year though these liquidity management 
operations. Surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net 
QMR deposits) increased by about threefold to QR30.6 
billion at end-December 2018 from QR10.3 billion at 
end-December 2017. With the maturing T-bills exceeding 
the fresh auctions, there was net injection of short-
term liquidity amounting to QR1.1 billion, higher than an 
injection of QR0.58 billion in the previous year. On the 
other hand, liquidity operations through T-bonds (including 
Sukuks) was neutral to durable structural liquidity, as fresh 
issuances matched redemptions as against an absorption 
of  QR8.8 billion during 2017 (Table 6.1).

QMR Transactions

Liquidity conditions in terms of primary liquidity in the 
banking system continuously improved during the course of 
2018. The rising net foreign assets of QCB following rising 
BOP surplus drove this improvement in primary liquidity. 
Accordingly, the average daily QMR deposits steadily 
increased through all the four quarters of 2018 (Chart 6-1). 
Consequently, the outstanding QMR deposits at the end of 
2018 rose to QR22.9 billion, more than fourfold rise from 
QR5.3 billion at end of 2017.

وبالتالي، قاد مصرف قطر املركزي تطور فائض السيولة النظامي 
فائض  وارتفع  هــذه.  السيولة  إدارة  عمليات  خــالل  من  العام  خــالل 
ودائع سوق  إلى صافي  باإلضافة  الزائدة  )أي االحتياطيات  السيولة 
النقد القطري بحوالي ثالثة أضعاف إلى 30.6 مليار ريال قطري في 
نهاية ديسمبر 2018 من 10.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2017. مع 
جتاوز أذونات الفواتير املستحقة للمزادات اجلديدة، كان هناك حقنة 
أعلى من ضخ  ريــال،  مليار  بلغت 1.1  صافية سيولة قصيرة األجل 
0.58 مليار ريال في العام السابق. من ناحية أخرى، كانت عمليات 
السيولة من خالل سندات اخلزانة )مبا في ذلك الصكوك( محايدة 
مطابقة  اجلديدة  اإلصــدارات  كانت  حيث  املعمرة،  الهيكلية  للسيولة 
لعمليات االسترداد مقابل امتصاص 8.8 مليار ريال خالل عام 2017 

)جدول 1-6(.

معامالت سوق النقد القطري

حتسنت ظروف السيولة معبراً عنها بالسيولة األولية في النظام 
املصرفي بشكل مستمر خالل عام 2018. وأدى ارتفاع صافي املوجودات 
األجنبية ملصرف قطر املركزي بعد ارتفاع فائض ميزان املدفوعات إلى 
حدوث هذا التحسن في السيولة األولية. وفقاً لذلك، ارتفع املتوسط 
اليومي لودائع سوق النقد القطري بشكل مطرد خالل الفصول األربعة 
من عام 2018 )شكل 6-1(. ونتيجة لذلك، ارتفعت ودائع سوق النقد 
القطري غير املسددة في نهاية عام 2018 إلى 22.9 مليار ريال، أي 

أكثر من أربعة أضعاف من 5.3 مليار ريال في نهاية عام 2017.

 جدول رقم )1-6(
مؤشرات السيولة

Table (6-1)
 Liquidity Indicators

QR Million     مليون ريال قطري

   الرصيد القائم بنهاية السنة
Year-end (Outstanding)

صافي سوق النقد القطري *
QMR (net)* 

 أذونات اخلزانة
T-Bills

سندات اخلزانة **
T-Bonds**

االحتياطي الفائض
ER

2015 -423 14,000 95,276 3,115

2016 2,125 5,620 103,476 3,656

2017 5,286 5,040 112,276 4,992

2018 22,945 3,950 112,276 7,664
ER: Excess   Reserves االحتياطيات الفائضة
 * QMR Deposit - QMR Lending.  *  ودائع سوق النقد القطري-قروض السوق
** It only includes auctions of T-bonds introduced since March 2013.             2013 تشمل فقط مزايدات سندات اخلزانة منذ مارس **
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On the other hand, the daily average QMR lending 
increased during Q2, before decline thereafter. With regard 
to excess reserves, banks on an average reduced them in 
the second half of 2018 as compared with the first half.  
The increase in QMR deposits, particularly in the second 
half, was a reflection of the sharp improvement in primary 
liquidity. The outstanding primary liquidity increased from 
QR10.3 billion at the end of 2017 to QR30.6 billion by the 
end of 2018.

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط اإلقراض اليومي من سوق النقد 
يتعلق  بعد ذلك. فيما  تنخفض  أن  الثاني، قبل  الربع  القطري خالل 
في  بتخفيضها  املتوسط  في  البنوك  قامت  الفائضة،  باالحتياطيات 
النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بالنصف األول. وكانت الزيادة 
انعكاًسا  الثاني،  النصف  في  القطري، خاصة  النقد  ودائع سوق  في 
للتحسن احلاد في السيولة األولية. وارتفعت السيولة األولية املستحقة 
من 10.3 مليار ريال في نهاية عام 2017 إلى 30.6 مليار ريال في 

نهاية عام 2018.

Chart (6-1)
Primary Liquidity 

شكل )1-6(
السيولة األولية
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T-bills

QCB modulated the short-term liquidity through 
the monthly auctions of T-Bills of 91, 182 and 273 days 
maturities, given the redemption schedules. During 2018, 
there were liquidity injections during the first, third and the 
fourth quarter as the redemptions of T-bills exceeded the 
fresh issuances, while there was liquidity absorption in the 
second quarter. Overall, during the entire 2018, T-bills worth 
QR11.9 billion matured while there were fresh issuances of 
QR10.8 billion, leading to a net injection of QR1.1 billion. 

أذونات الخزينة

قام مصرف قطر املركزي بتعديل السيولة قصيرة األجل من خالل 
املزادات الشهرية لألوراق املالية لألذونات 91 و182 و273 يوماً، على 
هناك حقن سيولة  كان   ،2018 عام  االسترداد. خالل  جــداول  ضوء 
خالل الربع األول والثالث والرابع حيث جتاوزت عمليات استرداد أذون 
اخلزانة اإلصدارات اجلديدة، بينما كان هناك امتصاص للسيولة في 
الربع الثاني. إجماالً، خالل عام 2018 بأكمله، تستحق أذون اخلزانة 
بقيمة 11.9 مليار ريال، في حني كانت هناك إصدارات جديدة بقيمة 

10.8 مليار ريال، مما أدى إلى حقن صافي قدره 1.1 مليار ريال.

Table (6-2)
QMR Transactions in 2018

جدول رقم )2-6(
عمليات سوق النقد القطري في عام 2018

QR Million     مليون ريال قطري

الفترة
Period

ودائع سوق 
النقد 
القطري
QMR 

Deposit

قروض سوق 
النقد

QMR Loan

صافي رصيد 
سوق النقد
Net QMR 

Outstanding

االحتياطي 
الفائض
Excess 

Reserve

فائض السيولة 
األولية

Primary 
Liquidity 
Surplus

التغير السنوي )%(
Y-o-Y Change (%)

ودائع سوق النقد 
القطري

QMR Deposits 

السيولة األولية 
Primary Liquidity 

Jan-18 1,728 0 1,728 3,290 5,017 -79 -59

Feb-18 3,124 0 3,124 4,580 7,704 -48 -23

Mar-18 3,580 0 3,580 6,529 10,110 -27 29

Apr-18 10,620 0 10,620 8,463 19,083 10 55

May-18 11,162 0 11,162 5,032 16,194 62 64

Jun-18 5,900 250 5,650 7,891 13,541 70 -21

Jul-18 16,401 0 16,401 4,238 20,638 5,834 411

Aug-18 11,422 0 11,422 10,596 22,018 676 247

Sep-18 15,049 0 15,049 4,590 19,639 972 134

Oct-18 20,651 133 20,518 3,384 23,902 2,108 454

Nov-18 17,246 0 17,246 4,282 21,528 1,508 338

Dec-18 22,945 30 22,915 7,664 30,579 334 198
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T-Bonds

On the other hand, as in the past, there was modulation 
of durable structural liquidity through the auctions of 
government bonds (including Sukuks) during 2018. There 
were auctions in all the four quarters. However, the auction 
amount matched the maturing amount in all the four 
quarters. Thus, liquidity management operations through 
T-bonds were structural liquidity neutral during 2018 
(Table 6-3). Overall, QCB auctioned T-bonds worth QR25.45 
billion, consisting conventional bonds of QR16.65 billion 
and Sukuks of QR8.8 during 2018. An equivalent amount of 
T-bonds matured during 2018, consisting of QR16.55 billion 
of conventional bonds and QR8.9 billion of Sukuks.  Thus, 
while the stock of conventional bonds increased to QR71.3 
billion that of Sukuks declined by an equal amount to QR41 
billion. At the same time, facilitating the development of 
domestic debt market continued to be the objective of 
QCB’s liquidity management framework.

سندات الخزينة

للسيولة  تعديل  هناك  كان  املاضي،  في  وكما  أخــرى،  ناحية  من 
الهيكلية الدائمة من خالل مزادات السندات احلكومية )مبا في ذلك 
الصكوك( خالل عام 2018. كانت هناك مزادات في جميع الفصول 
األربعة. ومع ذلك، تطابق مبلغ املزاد مع مبلغ االستحقاق في جميع 
خالل  من  السيولة  إدارة  عمليات  كانت  وبالتالي،  األربعة.  الفصول 
السندات محايدة السيولة الهيكلية خالل عام 2018 )اجلدول 3-6(. 
وبشكل عام، قام مصرف قطر املركزي ببيع سندات اخلزانة باملزاد 
بقيمة  تقليدية  من سندات  تتكون  ريال قطري،  مليار  بقيمة 25.45 
 .2018 عــام  خــالل  ريــال  مليون  وصكوك 8.8  ــال،  ري مليار   16.65
وبلغت قيمة سندات اخلزينة املستحقة السداد خالل عام 2018 نحو 
16.55 مليار ريال للسندات التقليدية و8.9 مليار ريال من الصكوك. 
وهكذا، في حني ارتفع حجم السندات التقليدية إلى 71.3 مليار ريال، 
انخفضت أسهم الصكوك إلى 41 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، ظل 
تسهيل تطوير سوق الديون احمللية هو الهدف من إطار إدارة السيولة 

لدى املصرف.

Table (6-3)
Treasury Bonds

جدول رقم )3-6( 
سندات الخزينة

QR Million     مليون ريال قطري

 
الربع األول 2018

Q1-2018
الربع الثاني 2018 

Q2-2018
الربع الثالث 2018 

Q3-2018
الربع الرابع 2018 

Q4-2018
إجمالي 2018 
2018 Total

T-Bonds Issued 2,000 12,000 7,850 3,600 25,450 سندات اخلزينة  
املصدرة

(a)  Conventional 1,100 7,000 5,650 2,900 16,650 أ( تقليدية

(b) Sukuk 900 5,000 2,200 700 8,800 ب( صكوك

T-Bonds Matured 2,000 12,000 7,850 3,600 25,450 سندات اخلزينة 
املستحقة

(a) Conventional 1,500 6,500 5,650 2,900 16,550 أ(  تقليدية

(b) Sukuk 500 5,500 2,200 700 8,900 ب( صكوك

T-Bonds 
Outstanding (end-
quarter)

112,280 112,280 112,280 112,280 112,280 السندات القائمة 
بنهاية الربع

(a) Conventional 70,805 71,305 71,305 71,305 71,305 أ( تقليدية

(b) Sukuk   41,475 40,975 40,975 40,975 40,975 ب( صكوك

Chart 6-1: Primary Liquidity (Volume and Y-o-Y Change in %)
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Interest Rates

Response of QCB to hikes in federal funds rate by 
the US Federal Reserve and the evolution of liquidity 
conditions were the main factors influencing interest rates 
during 2018. There were four hikes of 25 basis points each 
in the federal funds rate in March, June, September and 
December 2018. Liquidity situation in banking system 
improved substantially from around the second quarter 
with increasing accumulation of net foreign assets by QCB.

As mentioned above, in response to the rate hike in the 
US and after due considerations to domestic developments, 
QCB raised the QCBDR four times during 2018. The raise 
in the QCBDR took place in the month of March, June, 
September and December 2018 by 25 basis points each 
to reach 2.5%. The QCBLR and QCBRR, however, remain 
unchanged at 5.0% and 2.5%, respectively (Chart 6-2).

In the money market, the average overnight interbank 
rate (AOIR) increased along with the four hikes in the 
QCBDR. However, due to continuation of liquidity tightness 
and banks resorting to large-scale repo transactions 
with QCB, AOIR remained above the QCBDR and close 
to the QCBRR until around April. Thereafter, the AOIR 
subsided as liquidity situation improved significantly due 
to a combination of foreign assets accumulation and net 
liquidity injection at the shorter end through net redemption 
of T-bills by QCB. Thus, since June, AOIR moved closer to 
the QCBDR and remained closely aligned (Chart 6-2). 

معدالت الفائدة

كانت استجابة مصرف قطر املركزي لرفع سعر الفائدة الفيدرالية 
من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي وتطور ظروف السيولة، 
من العوامل الرئيسية التي أثرت على أسعار الفائدة خالل عام 2018. 
وكان هناك أربعة ارتفاعات قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة 
على األموال الفيدرالية في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر 2018. 
وحتسن وضع السيولة في النظام املصرفي بشكل كبير من حوالي الربع 

الثاني مع زيادة تراكم صافي املوجودات األجنبية من قبل املصرف.

كما ذكر أعاله، استجابة الرتفاع سعر الفائدة في الواليات املتحدة 
وبعد االعتبارات الواجبة للتطورات احمللية، قام مصرف قطر املركزي 
برفع سعر فائدة اإليداع أربع مرات خالل عام 2018. وحدثت الزيادات 
في شهور مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر 2018 بواقع 25 نقطة أساس 
للوصول إلى 2.5%. ومع ذلك، فإن سعر فائدة االقتراض، والريبو، لم 

يتغيرا عند 5.0% و2.5%، على التوالي )شكل 2-6(.

مع  النقد،  ســوق  في  البنوك  بني  الفائدة  سعر  متوسط  ارتفع 
الزيادات األربعة في سعر فائدة اإليداع في سوق النقد القطري. ومع 
ذلك، نظراً الستمرار ضيق السيولة وجلوء البنوك إلى معامالت إعادة 
الشراء على نطاق واسع مع مصرف قطر املركزي، بقي متوسط سعر 
الفائدة لليلة واحدة فوق سعر فائدة اإليداع وقريبة من سعر االقتراض 
حتى حوالي أبريل. بعد ذلك، تراجع متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة 
مع حتسن وضع السيولة بشكل كبير بسبب مزيج من تراكم املوجودات 
األجنبية وصافي حقن السيولة في األجل القصير من خالل االسترداد 
الصافي للسندات من قبل مصرف قطر املركزي. وهكذا، منذ يونيو، 
اقترب متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة من سعر فائدة اإليداع، وظلت 

مبحاذاته بشكل وثيق )شكل 2-6(. 
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Chart (6-2)
Policy Rates and Overnight Rate

شكل )2-6(
معدالت السياسة وسعر ليلة واحدة

The AOIR during 2018 moved to a higher level of 2.15% 
with a range of 1.89-2.35% as compared with an average 
of 1.69% and a range of 1.19-2.08% during 2017. With a 
lower range, the volatility in AOIR during 2018 was much 
lower than in 2017. The interbank rate also increased from 
the previous year across all maturities along with increased 
in the QCBDR. However, the increases were more for longer 
maturities than the overnight.

انتقل مؤشر متوسط سعر الفائدة بني البنوك لليلة واحدة خالل 
عام 2018 إلى مستوى أعلى من 2.15% مع نطاق من %2.35-1.89 
 .2017 عام  وهامش 1.19-2.08% خالل  مقارنة مبتوسط %1.69 
ومع نطاق أقل، تقلب املؤشر املتوسط خالل 2018 وكان أقل بكثير مما 
كان عليه في عام 2017. كما ارتفع سعر الفائدة بني البنوك عن العام 
السابق في جميع آجال االستحقاق إلى جانب زيادة في سعر فائدة 
اإليداع ومع ذلك، فإن الزيادات كانت لفترة استحقاق أطول من ليلة 

واحدة.

Table (6-4)
Inter-Bank Market (Average of the Months)

جدول رقم )4-6(
سوق ما بين البنوك )المتوسط الشهري(

Indicator      2017 2018 املؤشر

Overnight Rate (%) 1.69 2.15 ليلة واحدة )%(

Overnight Rate Range (%) 1.19-2.08 1.89-2.35 هامش معدالت ليلة واحدة )%(

Volatility in Overnight Rate * 19.2 8.20 التقلبات في معدل فائدة ليلة واحدة*

Inter-bank Rate Range (%) 1.19-3.00 1.89-4.27 هامش سعر فائدة ما بني البنوك )%(

* Coefficient of Variation. * معامل اإلختالف 

Figure No. (6.2) Policy Rates and Average Overnight Interbank Rate

يلة واحدة    بنوك لل الشكل )6-2( معدالت السياسة ومتوسط معدل الفائدة بين ال

يلة واحدة   سعر الريبو ) محور يمين(  بنوك لل سعر فائدة اإليداع لدى مصرف قطر المركزي    المتوسط  المرجح سعر الفائدة بين ال

سعر ما بني البنوك لليلة سعر اإليداع لدى املصرف )احملور األمين(
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QR Million     مليون ريال قطري

The transmission of increase in deposit rates to 
interest rates on credit facilities, however, were limited, 
reflecting absorption by banks through lower interest 
rate margins. The weighted average rate on credit 
facilities increased for maturities of less than 1-year (by 
16 bps) and more than or equal to 3-years (by 63 bps) By 
contrast, the weighted average interest rate declined for 
maturities between 1-3 years by 12 bps, remain unchanged 
for car loans and declined for credit card (by 21 bps).

There was transmission of the rise in AOIR, following 
the overall 100 basis points hike in the QCBDR by QCB, 
to various spectrums of interest rates.  The transmission 
was particularly visible on deposit rates of banks. The 
weighted average interest rates on customer deposits 
at end-2018 was higher than that of end-2017 across all 
maturities, ranging from 36 to 78 basis points, barring that 
of 3-months which was lower by 6 basis points (Table 6-5). 

غير أن انتقال الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع إلى التسهيالت 
االئتمانية كان محدوداً، مما يعكس امتصاص البنوك من خالل هوامش 
املرجح على  الفائدة  وارتفع متوسط سعر  املنخفضة.  الفائدة  أسعار 
التسهيالت االئتمانية في آجال االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة 
)16 نقطة أساس( وأكثر من أو يساوي 3 سنوات )بنسبة 63 نقطة 
أساس( على النقيض من ذلك، انخفض متوسط سعر الفائدة املرجح 
على آجال االستحقاق بني 1-3 سنوات بواقع 12 نقطة أساس، ودون 
تغيير بالنسبة لقروض السيارات، وانخفض بالنسبة لبطاقة االئتمان 

)مبقدار 21 نقطة أساس(. 

كان هناك انتقال لالرتفاع في متوسط سعر الفائدة بني البنوك 
لليلة واحدة، بعد االرتفاع اإلجمالي بواقع 100 نقطة أساس في سعر 
فائدة اإليداع من جانب مصرف قطر املركزي، إلى مجموعة متنوعة من 
أسعار الفائدة. وكان االنتقال واضحاً بشكل خاص على معدالت الودائع 
في البنوك. وكان متوسط أسعار الفائدة املرجحة على ودائع العمالء 
في نهاية عام 2018 أعلى من نهاية عام 2017 في جميع االستحقاقات، 
حيث تراوحت بني 36 و78 نقطة أساس، باستثناء 3 أشهر والتي كانت 

أقل مبقدار 6 نقاط أساس )جدول 5-6(.

Table (6-5)
Weighted Average Interest Rates on Customer 
Deposits and Credit Facilities

جدول رقم )5-6(
المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على ودائع العمالء 

والتسهيالت االئتمانية

Period     

آجال الودائع ألجل
 Time Deposit Maturities

آجال القروض
 Loan Maturity 

الفترة
شهر

1-mon

3 شهور

3-mon

6 شهور

6-mon

سنة  

1- yr

أكثر من 
سنة

> 1-yr

أقل من 
سنة

< 1 yr

 1-3 سنوات

1 yr to < 3 
yrs

3 سنوات

فأكثر

3 yrs & up

سيارات

Cars

بطاقات 
اإلئتمان

Credit
Cards

Dec-16 1.98 2.71 2.42 2.52 2.87 4.08 5.86 4.49 4.71 10.47 ديسمبر 2016

Dec-17 2.26 2.93 3.08 3.21 2.90 4.89 6.36 4.91 5.19 10.55 ديسمبر 2017

Dec-18 3.04 2.87 3.67 3.57 3.53 5.05 6.24 5.54 5.19 10.34 ديسمبر 2018
Change 
(2017/2016)

0.28 0.22 0.66 0.69 0.03 0.81 0.50 0.42 0.48 0.08
التغير

)2016/2017(
Change 
(2018/2017)

0.78 -0.06 0.59 0.36 0.63 0.16 -0.12 0.63 0.0 -0.21
 التغير

)2017/2018(

Figure No. (6.2) Policy Rates and Average Overnight Interbank Rate

يلة واحدة    بنوك لل الشكل )6-2( معدالت السياسة ومتوسط معدل الفائدة بين ال

يلة واحدة   سعر الريبو ) محور يمين(  بنوك لل سعر فائدة اإليداع لدى مصرف قطر المركزي    المتوسط  المرجح سعر الفائدة بين ال
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Regulations and Supervision for Banks, 
Other Financial Institutions and Insurance 
Companies 

Banks

First: On February 19, 2018, the Central Bank of Qatar 
(QCB) issued regulatory directives for banks about revalue 
fixed assets. Banks that wish to revalue their fixed assets 
and record the results of the revaluation in the financial 
statements must comply with the following:

1- Any losses arising from the revaluation of any fixed 
assets shall be recognized immediately in accordance 
with the international Accounting Standards and the 
Central Bank shall be notified thereof.

2- In respect of the recognition of the revaluation profits, 
this should be limited to the property owned by the 
bank and registered in the fixed assets. The last 
assessment should be 10 years or more, and shall 
be based on two accredited real estate appraisers 
registered with the courts of justice in Qatar, The 
Central Bank shall not object to any revaluation gains 
in the financial statements and shall be recorded 
after the approval of the QCB in accordance with the 
accounting treatment required by the International 
Accounting Standards.

3- The supervisory treatment of recording the revaluation 
gains on property included in fixed assets in the 
reserve for revaluation of fixed assets in equity is to 
comply with the following:

•	 Capital treatment is to include the revaluation 
reserve within the second tranche of the capital 
base after deducting 55% of it for the purpose of 
calculating the capital adequacy ratio in accordance 
with the requirements of the Basel Committee.

•	 When	 measuring	 concentrations	 and	 supervisory	
ratios, this reserve is fully deducted from the 
capital base on which the credit concentration is 
measured and all supervisory ratios in accordance 
with the QCB’s instructions.

•	 Any	dividend	from	fixed	assets	revaluation	reserve	
is recognized as unrealized gains and cannot be 
carried to retained earnings or amortized.

البنوك  على  واإلش����راف  ال��رق��اب��ي��ة  التعليمات 
والمؤسسات المالية األخرى وشركات التأمين

البنوك

أواًل: أصدر مصرف قطر املركزي في 19 فبراير 2018 تعليمات رقابية 
للبنوك بشأن تقييم املوجودات الثابتة، حيث يجب على البنوك التي 
ترغب في إعادة تقييم موجوداتها الثابتة وتسجيل نتائج إعادة التقييم 

في البيانات املالية االلتزام مبا يلي:

إعــادة تقييم أي من  تنتج عن  بــأي خسائر  الــفــوري  االعــتــراف   -1
املوجودات الثابتة وفقاً ملعايير احملاسبة الدولية مع إبالغ املصرف 

املركزي بذلك.

فيما يتعلق باالعتراف بأرباح إعادة التقييم يجب أن يقتصر ذلك   -2
على العقارات اململوكة للبنك واملسجلة ضمن املوجودات الثابتة 
األقل،  لها عشر سنوات على  تقييم  آخر  يكون مضى على  وأن 
وأن يعتمد في ذلك على اثنني من املثمنني العقاريني املعتمدين 
املسجلني لدى احملاكم العدلية في قطر أو لدى اجلهات الرسمية 
املــركــزي قبل  بــاخلــارج، واحلــصــول على عــدم ممانعة املصرف 
تسجيل أية أرباح عن إعادة التقييم في البيانات املالية، وأن يتم 
التي  احملاسبية  للمعاجلة  وفقاً  املصرف  موافقة  بعد  تسجيلها 

تتطلبها معايير احملاسبة الدولية.

العقارات  تقييم  إعــادة  ــاح  أرب لتسجيل  اإلشرافية  املعاجلة  أما   -3
تقييم  إعــادة  احتياطي  حساب  في  الثابتة  باملوجودات  املدرجة 

املوجودات الثابتة في حقوق املساهمني فيجب االلتزام مبا يلي:

التقييم  إعــادة  احتياطي  بــإدراج  تكون  الرأسمالية  املعاجلة  	•
ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأس املال بعد خصم نسبة 
55% منه، وذلك ألغراض حساب نسبة كفاية رأس املال، وفقاً 

ملتطلبات جلنة بازل.

هذا  خصم  يتم  اإلشرافية  والنسب  التركزات  قياس  عند  	•
االحتياطي بالكامل من قاعدة رأس املال التي تقاس عليها 
الـــواردة  اإلشــرافــيــة  النسب  وجميع  االئتمانية  الــتــركــزات 

بتعليمات املصرف املركزي.

ال يجوز توزيع أي أرباح من احتياطي إعادة تقييم املوجودات  	•
الثابتة باعتبارها أرباح غير محققة وال يجوز ترحيلها إلى 

األرباح املدورة أو إطفاء أي خسائر بها.
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Second: QCB issued on April 24, 2018, executive 
instructions for banks to measure and control major 
exposures. These guidelines aim to establish a control 
framework to reduce the risks of major exposures that 
may result in large losses resulting from the sudden 
stumbling of large concentration of one counterparty or a 
related group Of the counterparties and also to reduce the 
large exposures among banks, especially banks with an 
important systemic impact to ensure the ability of banks 
to continue and to cope with shocks and the stability of 
the banking and financial system. The methodology was 
introduced as of January 1, 2019.

These instructions cover all exposures to all categories 
of customers, banks, financial institutions and sovereign 
entities included in the Capital Adequacy Standard whether 
in the banking register or the trading register inside and 
outside the financial center. In respect of branches of 
foreign banks, each of them must comply with the large 
exposure limits which have been assigned to it according 
to its capital based, taking into account their commitment 
to the large exposure limits at their main office and groups. 
The banks provide the Central Bank with the required 
reports according to the models approved by the bank.

Third: On July 16, 2018, QCB issued the guidelines 
concerning the application of the Financial Accounting 
Standard No. 30 issued by the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), to 
replace the international standard no (9) for Islamic banks, 
which has been implemented since 2018, in accordance 
with guidlines issued by Central Bank in 2017.

Fourth: On August 7, 2018, as part of the implementation 
of the Corporate Governance Guidelines, the Common 
Reporting Standard (CRS) was issued. 

ثانيًا: أصدر مصرف قطر املركزي في 24 أبريل 2018 تعليمات تنفيذية 
للبنوك لقياس ومراقبة االنكشافات الكبيرة واحلد منها. تهدف هذه 
التعليمات إلى وضع إطار رقابي للحد من مخاطر االنكشافات الكبيرة 
التي قد تسفر عن وقوع خسائر كبيرة ناجتة عن التعثر املفاجئ لتركز 
كبير لدى طرف مقابل واحد أو مجموعة مترابطة من األطراف املقابلة، 
وأيضاً للحد من االنكشافات الكبيرة فيما بني البنوك وخاصة البنوك 
االستمرار  البنوك على  قدرة  املهم مبا يضمن  النظامي  التأثير  ذات 
ومواجهة الصدمات واستقرار النظام املصرفي واملالي. وقد بدأ العمل 

بتلك املنهجية اعتباراً من األول من يناير 2019.

العمالء  فئات  جميع  على  االنكشافات  جميع  التعليمات  تلك  تغطي 
معيار  يتضمنها  التي  السيادية  واجلهات  املالية  واملؤسسات  والبنوك 
كفاية رأس املال سواء في السجل املصرفي أو سجل املتاجرة داخل 
وخارج املركز املالي. أما فيما يتعلق بفروع البنوك األجنبية، فيتم االلتزام 
بسقوف التركزات احملدودة لكل منها وفقاً لقاعدة رأسمالها مع مراعاة 
التزامها بسقوف التركزات لدى مراكزها الرئيسية ومجموعاتها. وتزود 
البنوك املصرف املركزي بالتقارير الالزمة وفقاً للنماذج املعتمدة من 

املصرف.

التعليمات  املركزي  املصرف  أصــدر   2018 يوليو   16 بتاريخ  ثــالــثــًا: 
الصادر   30 رقم  املالي  احملاسبي  املعيار  بتطبيق  املتعلقة  اإلرشادية 
ليحل  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن 
محل املعيار الدولي رقم )9( للبنوك اإلسالمية والتي سبق لها تطبيق 
هذا املعيار اعتباراً من بداية عام 2018، وذلك وفقاً لإلرشادات التي 

أصدرها املصرف املركزي في عام 2017.

رابعًا: بتاريخ 7 اغسطس 2018 وفي إطار تطبيق إرشادات احلوكمة مت 
إصدار املعيار املشترك لإلبالغ.
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Other Financial Institutions (Finance 
Companies, Investment Companies, 
Exchange Houses)

First: In the light of the National Strategy for Financial 
Inclusion and the promotion of geographical spread through 
the expansion of the network of branches of financial 
service providers, QCB has adopted a new methodology to 
open additional branches of exchange houses. Where the 
geographical spread of branches of exchange houses at the 
state level was taken into consideration. It is stipulated 
that the money exchanger wishing to open additional 
branches with good financial indicators and complying 
with the provisions of the corporate governance shall have 
a minimum capital of QR50 million and the capital shall be 
raised by QR5 million for each additional branch.

QCB has approved the use of self-service money remittance 
machines by the exchange houses and has issued security 
controls and standards for these transactions within the 
framework of the risk reduction plan and for the safety and 
security of financial institutions.

Second: In light of the accession of Qatar to the list of 
countries that apply to the Common Reporting Standard 
(CRS) issued by the Organization of Economic Cooperation 
and Development (OECD), QCB issued several instructions 
to all investment companies and finance companies 
operating in the State to comply with the Minister of 
Finance Circular No. 1) for the year 2018 by applying the 
Joint Reporting Standard, which contains the standards 
of reporting and due diligence relating to the automatic 
exchange of information on financial accounts.

Referring to IRS updates at the US Treasury Department 
for the reporting requirements, QCB issued guidance on 
how to prepare a tax identification form for the reporting 
of VATKA.

المؤسسات المالية األخرى )شركات التمويل، شركات 
االستثمار، محال الصرافة(

أواًل: في ضوء االستراتيجية الوطنية للشمول املالي وتعزيز االنتشار 
اجلغرافي من خالل التوسع في شبكة فروع مقدمي اخلدمات املالية 
قام مصرف قطر املركزي باعتماد منهجية جديدة لفتح فروع إضافية 
حملال الصرافة؛ حيث مت األخذ في االعتبار االنتشار اجلغرافي لفروع 
محال الصرافة على مستوي الدولة. واشترط أن يكون محل الصرافة 
وملتزم  مالية جيدة  يتمتع مبؤشرات  إضافية  فروع  فتح  في  الراغب 
ريال  مليون  ماله عن خمسني  رأس  يقل  أال  بتعليمات احلوكمة على 
قطري وأن يتم دفع خمسة ماليني ريال قطري كرأس مال إضافي عن 

كل فرع إضافي.

وأيضا لتعزيز وتسهيل وصول كافة فئات املجتمع إلى اخلدمات 
املالية وتقليل املخاطر املرتبطة باملعامالت النقدية وافق مصرف قطر 
املركزي لكافة محال الصرافة على استخدام أجهزة اخلدمة الذاتية 
التحوطات  ومعايير  بإصدار ضوابط  وقام  املالية،  احلــواالت  إلجــراء 
األمنية اخلاصة بهذه األجهزة في إطار خطة تقليل املخاطر وحفاظاً 

على سالمة وأمن املؤسسات املالية.

للمعيار  املطبقة  الــدول  لقائمة  دولــة قطر  انضمام  في ضــوء  ثــانــيــًا: 
والتنمية؛  االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الصادر  لإلبالغ  املشترك 
أصدر مصرف قطر املركزي عدة تعليمات إلى جميع شركات االستثمار 
وشركات التمويل العاملة في الدولة بضرورة االلتزام بتعميم وزير املالية 
رقم )1( لسنة 2018 بتطبيق املعيار املشترك لإلبالغ والذي يحتوي على 
معايير اإلبالغ والعناية الواجبة التي تتعلق بالتبادل اآللي للمعلومات عن 

احلسابات املالية.

وباإلشارة إلى حتديثات مصلحة اإليرادات الداخلية بوزارة اخلزانة 
تعليمات  املركزي  قطر  مصرف  أصــدر  اإلبــالغ،  ملتطلبات  األمريكية 
برفع  الضريبي اخلاص  التعريف  إعــداد منوذج  كيفية  إرشادية حول 

تقارير الفاتكا.
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Insurance Companies

First: QCB issued a circular to the insurance companies 
regarding the imposition and collection of financial 
sanctions. The circular guarantees the insurance company 
the opportunity to submit a request for review of the 
penalty and provide reasons and justifications around it in 
order to ensure the activation of the law of the bank and 
effective supervision of the financial sector in the country.

Second: QCB has issued a circular to all insurance 
companies operating in the State, which ensures that 
the reporting date for the automated system (insurance 
financial data system) will be set. This will achieve greater 
supervisory capacity by the Bank and enhance effective 
office control by providing data that enable the Bank to 
perform the appropriate analysis of such data.

Third: QCB, in cooperation with the Ministry of Finance, has 
issued a number of circulars to the insurance companies in 
order to ensure that they comply with the OECD Common 
Reporting Standard, in the light of Qatar’s accession to the 
list of countries applying to the said standard.

Fourth: In order to regulate and strengthen the supervision 
of insurance companies, QCB issued a circular on 
reinsurance programs. Insurance companies were required 
to provide QCB with letters of intent and cover books issued 
by reinsurers within clear time frames set by the circular. 
The aforementioned circular ensures that the reinsurance 
agreements for all insurance companies are in force in a 
manner that ensures the regulation of the insurance market 
within the State of Qatar.

Protecting Customers of Financial Institutions

As part of QCB’s interest in protecting customers of 
financial institutions, QCB has worked to resolve customer 
complaints and respond to inquiries about credit facilities, 
cards, remittances, checks, commissions and fees, and 
other inquiries and observations of all kinds. QCB, in turn, 
studied them in terms of banking and responding to them 
in a manner that preserves the rights of clients of financial 
institutions and complies with the laws, instructions and 
guidelines in force.

شركات التأمين

إلى شركات التأمني بخصوص  أوالً: أصدر املصرف املركزي تعميماً 
منح شركة  التعميم  هذا  وتضمن  املالية،  اجلــزاءات  فرض وحتصيل 
التأمني فرصة لتقدمي طلب ملراجعة اجلزاء وتقدمي األسباب واملبررات 
حوله ومبا يضمن تفعيل قانون املصرف والرقابة الفعالة على القطاع 

املالي في الدولة.

ثانياً: أصدر املصرف تعميماً لكافة شركات التأمني العاملة في الدولة 
تضمن حتديد مواعيد إرسال التقارير االحترازية على النظام اآللي 
)نظام البيانات املالية للتأمني( مما سيحقق قدرة إشرافية أكبر من قبل 
املصرف ويعزز الرقابة املكتبية الفَعالة من خالل توفير البيانات التي 

متكن املصرف من إجراء التحليل املناسب لتلك البيانات.

من  عــدداً  املالية  وزارة  مع  وبالتعاون  املركزي  املصرف  أصــدر  ثالثاً: 
التعاميم لشركات التأمني ومبا يضمن التزامها بتطبيق املعيار املشترك 
ضوء  في  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الصادر  لإلبالغ 

انضمام دولة قطر لقائمة الدول املطبقة للمعيار املذكور.

أصدر  التأمني،  شركات  على  الرقابة  وتعزيز  تنظيم  لغايات  رابعاً: 
املصرف املركزي تعميماً حول برامج إعادة التأمني، حيت مت الطلب من 
شركات التأمني تزويد املصرف برسائل النوايا وكتب التغطية الصادرة 
عن معيدي التأمني ضمن أطر زمنية واضحة حددها التعميم، وهذا 
سيمكن املصرف من حتليل وحتديد مخاطر إعادة التأمني التي تتعرض 
لها الشركات، كما وتضمن التعميم املشار إليه توحيد سريان اتفاقيات 
السوق  تنظيم  يضمن  بشكل  التأمني  شركات  لكافة  التأمني  إعــادة 

التأميني داخل دولة قطر.

حماية عمالء المؤسسات المالية

في إطار اهتمام مصرف قطر املركزي بحماية عمالء املؤسسات 
على  والــرد  العمالء  على حل شكاوى  املركزي  املصرف  َعِمَل  املالية، 
واحلــواالت،  والبطاقات،  االئتمانية،  التسهيالت  حول  استفساراتهم 
والشيكات، والعموالت والرسوم، وغيرها من االستفسارات واملالحظات 
الناحية  من  بدراستها  بدوره  املركزي  املصرف  وقام  أنواعها.  بجميع 
املصرفية والرد عليها مبا يحفظ حقوق عمالء املؤسسات املالية ومبا 

يتوافق مع القوانني والتعليمات واإلرشادات املعمول بها.
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QCB also monitors the rights of customers of financial 
institutions in terms of financial products, commissions and 
fees by reviewing promotional offers for financial services, 
reviewing the maximum limits for fees and fees on accounts 
and personal banking services periodically, and ensuring 
their fair values   and ensuring disclosure to customers 
transparently and in all ways of disclosure which ensures 
that the customer receives information about commission 
rates and fees, which are deducted or collected by the 
bank on accounts and banking services within the limits 
set by QCB,  in addition to reviewing contracts for financial 
services and products to the public.

QCB is keen to take appropriate measures and measures 
to deal with non-competitive or harmful practices of 
customers in the face of financial institutions subject to 
the supervision and supervision of the Bank, to ensure 
their compliance with the provisions of the law and the 
regulations.

The Central Bank has also been keen to educate 
clients of financial institutions about their rights and 
obligations when dealing with financial service providers. 
QCB participated in the financial inclusion program, which 
Qatar pays great attention to the development of a national 
strategy for financial inclusion and education.

Anti-Money Laundering/ Crime Financing 
Terrorism

QCB continued to strengthen the field and field 
monitoring tools to assess AML / CFT systems in financial 
institutions by implementing regular field visits to  the 
financial institutions by classifying the AML / CFT risk rating 
of each financial institution according to specific criteria,  
Funds or terrorism financing with regular updates of these 
assessments with mechanisms to reduce these risks at the 
national, sectoral or internal levels of financial institutions, 
analyze these risks and begin collecting specialized 
statistical data to develop guidelines for addressing them 
at all levels in order to protect financial institutions from 
any adverse effects.

الرقابة على حقوق عمالء  بــدوره في  املركزي  املصرف  قام  كما 
والرسوم من  والعموالت  املالية  املنتجات  ناحية  املالية من  املؤسسات 
خالل مراجعة العروض الترويجية للخدمات املالية ومراجعة احلدود 
املصرفية  واخلدمات  احلسابات  على  والرسوم  للعموالت  القصوى 
من  والتأكد  لها  العادلة  القيم  من  والتأكد  دوريــة  بصورة  الشخصية 
اإلفصاح للعمالء بشفافية وبكافة طرق اإلفصاح التي تضمن وصول 
املعلومة للعميل عن أسعار العموالت والرسوم املصروفات التي يخصمها 
في  وذلــك  املصرفية،  واخلدمات  احلسابات  على  البنك  يحصلها  أو 
حدود السقوف املقررة من املصرف املركزي. باإلضافة إلى مراجعة 

عقود اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة للجمهور.

وحرص املصرف املركزي على اتخاذ اإلجراءات والتدابير املناسبة 
في  العمالء  مبصالح  الضارة  أو  التنافسية  غير  املمارسات  ملعاجلة 
مواجهة املؤسسات املالية اخلاضعة إلشراف ورقابة املصرف، لضمان 
والتعليمات  والــقــرارات  واللوائح  القانون  بأحكام  وتقيدها  التزامها 

الصادرة تنفيًذا له.

كما حرص املصرف املركزي على تثقيف عمالء املؤسسات املالية 
حول حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع مزودي اخلدمات املالية. 
وشارك املصرف املركزي في برنامج الشمول املالي الذي توليه دولة 
قطر اهتماماً كبيراً من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول والتثقيف 

املالي.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

واصل مصرف قطر املركزي تعزيز أدوات الرقابة املكتبية وامليدانية 
لتقييم أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب باملؤسسات املالية 
املالية  للمؤسسات  منتظمة  ميدانية  زيــارات  برامج  تنفيذ  خالل  من 
حسب تصنيف درجة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص 
بكل مؤسسة مالية وفق معايير محددة، باإلضافة إلى حتديد املخاطر 
الرئيسية املرتبطة بغسل األموال أو بتمويل اإلرهاب مع حتديث هذه 
التقييمات بصفة منتظمة مع وضع آليات للحد من هذه املخاطر سواء 
للمؤسسات  الداخلي  املستوى  أو  القطاعي  أو  الوطني  املستوى  على 
املالية وحتليل هذه املخاطر والبدء في جمع بيانات إحصائية متخصصة 
لها لوضع اإلرشادات اخلاصة مبعاجلتها على كافة املستويات بغرض 

حماية املؤسسات املالية من أي آثار سلبية لها.
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As part of QCB’s ongoing efforts to ensure that all 
financial institutions under its supervision comply with the 
latest international standards and requirements related 
to AML / CFT, QCB issued supplementary instructions 
on customer due diligence and correspondent banking 
relationships, legal arrangements and a risk-based 
approach, with a view to assisting financial institutions 
in the design and application of effective and adequate 
systems and controls to reduce the risk of their exploitation 
in money-laundering or terrorist financing, providing 
practical examples of international best practices in this 
regard.

QCB also obliged all banks under its supervision to 
commission its external auditor to carry out a special audit 
to evaluate and measure the effectiveness of the AML / 
CFT regulations and procedures within a specified time 
frame and program, and to instruct the Bank’s inspectors 
in partnership with the auditors in the evaluation process.

In August 2018, QCB began to hold monthly meetings 
with all financial institutions in the framework of the 
communication efforts between the Bank and the financial 
institutions under its control to discuss all matters of 
mutual interest.

In light of the coordination with the National 
Committee to Combat Money Laundering and the Financing 
of Terrorism and support the national strategy to combat 
money laundering and terrorist financing aimed at providing 
the best framework for combating money laundering and 
financing terrorism, QCB instructed all financial institutions 
under its supervision to provide periodic data to measure 
the risks of money laundering and terrorism financing And 
preparing the necessary statistics.

In addition to the completion of the suspicious notices 
assessment project coordinated by the three major financial 
supervisory authorities in Qatar and the Qatar Financial 
Information Unit to improve the quality of these reports in 
order to ensure that financial institutions, understand the 
reporting requirements and to ensure timely notification of 
operations.

وفي إطار جهود مصرف قطر املركزي املتواصلة في سبيل التأكد 
أحدث  بتطبيق  املالية اخلاضعة إلشرافه  املؤسسات  كافة  التزام  من 
ومتويل  األمــوال  غسل  مبكافحة  املتعلقة  الدولية  واملتطلبات  املعايير 
تكميلية خاصة  إرشـــادات  املــركــزي  اإلرهـــاب، أصــدر مصرف قطر 
باملراسلة  املصرفية  العالقات  و  بالعمالء  الواجبة  العناية  بتدابير 
وحتديد هوية املستفيد احلقيقي من األشخاص االعتباريني والترتيبات 
القانونية واملنهج القائم على املخاطر بهدف مساعدة املؤسسات املالية 
على تصميم وتطبيق أنظمة وضوابط فعالة وكافية للحد من مخاطر 
استغاللها في عمليات غسل األمــوال أو متويل اإلرهــاب، فضاًل عن 

تقدمي أمثلة عملية من أفضل املمارسات الدولية في هذا الشأن.

كما ألزم مصرف قطر املركزي جميع البنوك اخلاضعة إلشرافه 
بتكليف مراقب حساباته اخلارجي بإجراء تدقيق خاص لتقييم وقياس 
فعالية أنظمة وإجــراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في 
إطار زمني محدد وبرنامج محدد، وتكليف مفتشي املصرف باملشاركة 
مع مراقبي احلسابات في عملية التقييم ورفع التقارير اخلاصة بنتائج 

التقييم مباشرة إلى املصرف.

وبدأ مصرف قطر املركزي في أغسطس 2018 في عقد اللقاءات 
بني  التواصل  جهود  إطــار  في  املالية  املؤسسات  كافة  مع  الشهرية 
املصرف واملؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته ملناقشة كافة املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.

األمــوال  غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  التنسيق  ضــوء  وفــي 
الوطنية ملكافحة غسل األموال  ومتويل اإلرهاب ودعم االستراتيجية 
ومتويل اإلرهاب الهادفة إلى توفير إطار العمل األفضل ملكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، أصدر مصرف قطر املركزي تعليماته لكافة 
لقياس  دوريــة  ببيانات  بتزويده  إلشرافه  اخلاضعة  املالية  املؤسسات 

مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإعداد اإلحصاءات الالزمة.

االشتباه  إخــطــارات  تقييم  مــشــروع  مــن  االنتهاء  إلــى  باإلضافة 
قطر  في  الرئيسية  الثالثة  املالية  الرقابية  السلطات  بني  بالتنسيق 
ووحدة املعلومات املالية القطرية لرفع جودة هذه التقارير بهدف التأكد 
من فهم املؤسسات املالية ملتطلبات اإلخطار والتأكد من اإلخطار عن 

العمليات في الوقت املناسب.
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Supervision Statistics on AML&CFT 2018

Onsite and offsite Inspections on Financial Institutions 
under QCB supervision.

Supervision Deficiencies Identified in 2018:

Violations and deficiencies were detected in FIs 
compliance with the requirements and regulations of AML 
CFT law through onsite and offsite supervision. Actions 
have been taken and financial penalties were imposed on 
the non-compliant institutions. Rectifying procedures were 
followed up by QCB.

Maintaining Communication Channels with 
FIs Under QCB Supervision:

AML&CFT Department is maintaining the direct 
communication with FIs through monthly meeting to discuss 
the latest developments and updates in AML&CFT system 
and the best international practices. The Department has 
assigned an email account for communication continuously 
and directly with QCB’s inspectors.

اإلحصائيات الرقابية لمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب لعام 2018

الرقابة املكتبية وامليدانية على املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة 
مصرف قطر املركزي:

أوجه القصور التي تم تحديدها في عام 2018 خالل 
الرقابة على المؤسسات المالية:

مت رصد عدد من املخالفات وأوجه القصور بشأن التزام املؤسسات 
ومتويل  األمـــوال  غسل  مكافحة  وقــانــون  تعليمات  مبتطلبات  املالية 
اتخاذ  واملكتبية، وقد مت  امليدانية  الرقابة  اإلرهــاب، وذلك من خالل 
اإلجراءات املناسبة وفرض العقوبات املالية املقررة حيال تلك املخالفات 

ومتابعة إجراءات معاجلتها.

المالية  المؤسسات  مع  المستمر  التواصل  ضمان 
الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي:

قامت إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف 
بتعزيز التواصل املباشر مع املؤسسات املالية من خالل اللقاء الدوري 
الشهري ولبحث أخر املستجدات والتطورات من نظام مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب وأفضل املمارسات الدولية، كما مت تخصيص 
بريد إلكتروني خاص باإلدارة ميكن الوصول من خالله بشكل مستمر 

وفعال إلى املشرفني في املصرف.

الرقابة املكتبية ** املؤسسات املالية
Offsite Inspection**

الرقابة امليدانية  *
Onsite Inspection*

Financial Institutions

3617Banksالبنوك
8016Exchange Housesشركات الصرافة

522Insurance & Reinsuranceشركات التأمني وإعادة التأمني
80Investment Companiesشركات االستثمار

83Finance Companiesشركات التمويل

18438Totalاملجموع

   * عدد مرات الزيارات الرقابية امليدانية.
* * تشمل عدد مرات متابعة التقارير ومراجعتها والتحقق من صحتها، وحتليل 

البيانات وتقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتصنيفها.

  *  Number of onsite Inspection visits.
**  Includes number of follow-up, reviewing, and validating reports.   

Assessment and classifications of AML&CFT risks.
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Table (8-1)
Notes and Coins in Circulation (Year-end)

جدول رقم )1-8(
العمالت الورقية والمعدنية المتداولة )نهاية السنة(

Currency Management

According to Article 7 of QCB Law No (13) of 2012, 
Qatar Central Bank (QCB) is entrusted with the function of 
issuance of currency and regulation of its circulation. The 
issuance department of QCB, carryout the management of 
currency issuance and its circulation in the State of Qatar.  

During 2018, value of notes in circulation declined while 
value of coins in circulation grew modestly. As of end-
December 2018, the value of notes in circulation stood at 
QR16.16 billion; denoting annual decline of 2% compared 
to growth of 2.19% growth witnessed in end 2017 (Table 
8-1). Value of coins in circulation stood at QR51.32 million, 
denoting growth of 5.76% in 2018 as opposed to 4.34% in 
2017. The volume of notes increased by 3.32% in 2018 as 
against 3.28% 2017. In value terms, QR500 accounted for 
79.44% of the total value of notes in circulation while in 
terms of volume, QR1 constituted around 51% of the total 
notes in circulation.

إدارة العملة

للمادة السابعة من قانون مصرف قطر املركزي رقم )13(  وفقاً 
لسنة 2012، فإن مصرف قطر املركزي مكلف مبهمة إصدار العملة 
بــإدارة إصدار  إدارة اإلصــدار لدى املصرف،  تداولها. وتقوم  وتنظيم 

العملة وتداولها في دولة قطر.

خالل عام 2018، انخفضت قيمة األوراق املتداولة في حني منت 
قيمة العمالت املعدنية املتداولة بشكل متواضع. وفي نهاية ديسمبر 
ريال؛  مليار   16.16 املتداولة  الورقية  العمالت  قيمة  بلغت   ،2018
عام  نهاية  مع  قدره %2.19  بنمو  مقارنة   %2 قدره  بانخفاض سنوي 
2017 )جدول 8-1(. وبلغت قيمة العمالت املعدنية املتداولة 51.32 
مليون ريال، بنمو سنوي بنسبة 5.76% في عام 2018 مقابل منو بنسبة 
4.34% في عام 2017. وارتفع حجم األوراق النقدية بنسبة 3.32% في 
عام 2018 مقابل 3.28% عام 2017. ومن حيث القيمة، استحوذت فئة 
500 ريال على ما نسبته 79.44% من إجمالي قيم األوراق املتداولة، 
النقدية  األوراق  إجمالي  من   %51 حوالي  ريــال   1 فئة  شكلت  بينما 

املتداولة من حيث احلجم.

  2016 2017 2018 2016 2017 2018

  Value in Million QR القيمة باملليون ريال Volume in ‘000 Pieces احلجم باأللف قطعة

العملة 
الورقية
 Notes

QR 500 13,097.80 13,183.00 12,840.91 26,196 26,366 25,682

QR 100 1,694.70 1,893.00 1,847.86 16,947 18,930 18,479

QR. 50 743.2 814 844.06 14,863 16,280 16,881

QR. 10 317.8 317 332.41 31,785 31,700 33,241

QR. 5 161.7 156 165.72 32,347 31,200 33,143

QR. 1 122.3 128 133.43 122,320 128,000 133,431

Total 16,137.60 16,491.00 16,164.39 244,459 252,476 260,857

  Value in Million QR القيمة باملليون ريال Volume in ‘000 Pieces احلجم باأللف قطعة

القطع 
املعدنية
Coins

QD. 50 33.3 34.53 36.15 66,603 69,060 72,297

QD. 25 12.8 13.62 14.76 51,339 54,480 59,026

QD. 10 0.2 0.22 0.23 2,130 2,200 2,348

QD. 5 0.1 0.14 0.16 2,837 2,800 3,255

QD. 1 0 0.01 0.02 1,367 100 1,643

Total 46.5 48.52 51.32 124,276 128,640 138,569
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Public Debt Management

Domestic liquidity conditions during 2018 continued to 
be influenced by three factors. They are: (i) foreign exchange 
flows; (ii) government spending; and (iii) deposit and credit 
growth. The economic blockade had impaired capital flows 
during 2017, which more or less normalized in 2018, thereby 
leading to an improvement in liquidity. This was reinforced 
by the elevated level of average global energy prices, on 
account of which export earnings improved markedly and 
the current account surplus increased throughout the 
four quarters of 2018. Both helped in the accumulation of 
foreign exchange reserves of QCB, and thereby leading 
to substantial growth in reserve money. The government 
besides the ongoing fiscal reforms and expenditure 
rationalization towards infrastructure spending, incurred 
higher expenditure. Yet, fiscal surplus was generated as 
against the deficit of previous year, helped by the higher 
hydrocarbon revenue from the elevated global energy 
prices. However, public sector deposit growth contracted 
markedly from the previous year, largely due to withdrawal 
of liquidity support by government institutions. Private 
sector deposits also contracted from the previous year due 
to contraction in deposits of companies and institutions. On 
the other hand, non-resident deposits increased sharply, 
though they were more than offset by decline in domestic 
deposits mentioned above.

With regard to credit, along with the decline in deposits, 
bank credit to public sector also declined during 2018, 
mostly due to the Government. By contrast, growth in bank 
credit to private sector accelerated significantly during 
2018, led by ‘general trade’ and ‘services’ sectors. ‘Credit 
outside Qatar’ continued to contract as in the previous year. 
Thus, despite the improved bank credit to private sector, 
growth in total credit during 2018 further moderated from 
that of 2017.

The liquidity management operations of QCB were 
carried out in the above backdrop. Particularly, durable 
systemic liquidity was modulated through the auctions 
of T-bills/bonds, given the redemption schedules. The 
aim remained ensuring of a comfortable liquidity in the 
financial system, while signaling the monetary policy 
stance by altering the policy rates. Thus, the evolution of 
systemic liquidity during 2018 was influenced by these 
liquidity management operations of QCB.

إدارة الدين العام

ظلت ظروف السيولة احمللية خالل عام 2018 تتأثر بثالثة عوامل 
منو   )3( احلكومي،  اإلنفاق   )2( األجنبي،  النقد  تدفقات   )1( هي: 
الودائع واالئتمان. وقد أضعف احلصار االقتصادي تدفقات رأس املال 
خالل عام 2017، والتي مت تطبيعها خالل عام 2018، وبالتالي أدت 
أسعار  ملتوسط  املرتفع  املستوى  ذلك  وقد عزز  السيولة.  إلى حتسن 
الطاقة العاملية، حيث حتسنت بشكل ملحوظ إيرادات الصادرات وزاد 
فائض احلساب اجلاري خالل األرباع األربعة من عام 2018. وساعد 
كالهما في تراكم احتياطيات النقد األجنبي في مصرف قطر املركزي، 
مما أدى إلى منو كبير في االحتياطي النقدي. وإلى جانب اإلصالحات 
املالية اجلارية وترشيد اإلنفاق نحو اإلنفاق على البنية التحتية، تكبدت 
احلكومة نفقات أعلى. ومع ذلك، مت حتقيق فائض مالي مقابل عجز 
العام املاضي، مدعوماً بارتفاع إيرادات الهيدروكربون من أسعار الطاقة 
العاملية املرتفعة. ومع ذلك، تقلص منو ودائع القطاع العام بشكل ملحوظ 
عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب دعم السيولة من 
قبل املؤسسات احلكومية. كما تقلصت ودائع القطاع اخلاص عن العام 
السابق بسبب تقلص ودائع الشركات واملؤسسات. ومن ناحية أخرى، 
زادت الودائع غير املقيمة بشكل حاد، على الرغم من أنها عوضت عن 

االنخفاض في الودائع احمللية املذكورة أعاله.

انخفض  الــودائــع،  انخفاض  جانب  إلــى  باالئتمان،  يتعلق  وفيما 
االئتمان املصرفي للقطاع العام أيضاً خالل عام 2018، ويرجع ذلك 
في معظمه إلى احلكومة. على النقيض من ذلك، تسارع منو االئتمان 
املصرفي للقطاع اخلاص بشكل كبير خالل عام 2018، بقيادة قطاعي 
في  و “اخلدمات”. واستمر “االئتمان خارج قطر”  “التجارة العامة” 
التقلص كما كان في العام السابق. وبالتالي، على الرغم من حتسن 
االئتمان املصرفي للقطاع اخلاص، إال أن النمو في إجمالي االئتمان 

خالل عام 2018 كان أكثر اعتدااًل من عام 2017.

على ضوء ما تقدم، مت تنفيذ عمليات إدارة السيولة في مصرف 
الدائمة من  السيولة  تعديل  املركزي. على وجه اخلصوص، مت  قطر 
خالل مزادات سندات/أذونات اخلزينة، مع األخذ في االعتبار جداول 
االستحقاقات. ظل الهدف هو ضمان وجود سيولة مريحة في النظام 
املالي، ومع اإلشارة إلى موقف السياسة النقدية من خالل تغيير أسعار 
الفائدة. وبالتالي، فإن تطور السيولة النظامية خالل عام 2018 تأثر 

بعمليات إدارة السيولة لدى املصرف.
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QCB managed short-term liquidity through T-bill 
auctions for various maturities (91, 182 and 273 days) 
during 2018.

Table (8-2) shows the issued and outstanding T-bills 
according to the varying maturities.

متكن مصرف قطر املركزي من توفير سيولة قصيرة األجل من 
خالل مــزادات أذونــات اخلزينة لشتى فترات االستحقاق )91 و182 

و273 يوماً( خالل عام 2018.
وفقاً  واملستحقة  املصدرة  اخلزينة  أذونــات   )2-8( يوضح جدول 

الستحقاقات مختلفة.

Table (8-2)
Treasury Bills

Table (8-3)
 Treasury Bonds Issued in 2018

جدول رقم  )2-8(
 أذونات الخزينة

جدول رقم )3-8(
سندات الخزينة المصدرة في عام 2018 

Item 2016 2017 2018 البند

T- Bills Issued 10,770 13,550 10,750 أذونات خزينة صادرة

   91- day 4,930 7,350 5,625 91 يوم
   182- day 3,240 4,210 3,125 182 يوم
   273- day 2,600 1,990 2,000 273 يوم

T- Bills Matured 19,150 14,130 11,840 أذونات خزينة مستحقة

   91- day 6,050 7,130 6,225 91 يوم
   182- day 5,850 3,650 3925 182 يوم
   273- day 7,250 3,350 1,690 273 يوم

T- Bills Outstanding (Year- End) 5,620 5,040 3,950
رصيد أذونات اخلزينة 

بنهاية السنة

QR Million  مليون ريال قطري

QR Million  مليون ريال قطري

Also, QCB engaged in auctions of 3-year, 5-year, and 
8-year government bonds intermittently during 2018 to 
manage structural liquidity. T-bonds worth QR25.45 billion 
were issued of which QR16.65 billion were conventional 
bonds and the rest were Islamic Sukuks (Table 8-3).

مــزادات سندات حكومية  في  املركزي  كما شارك مصرف قطر 
مدتها ثالث سنوات وخمس سنوات وثماني سنوات بشكل متقطع خالل 
عام 2018 إلدارة السيولة الهيكلية. ومت إصدار سندات اخلزينة بقيمة 
25.45 مليار ريال، منها 16.65 مليار ريال سندات تقليدية والباقي من 

الصكوك اإلسالمية )جدول 3-8(.

Category
3 سنوات
3-year

5 سنوات
5-year

8 سنوات
8-year

اإلجمالي
Total

الفئة

Conventional 5,350 8,800 2,500 16,650 تقليدية

Sukuks 1,700 5,400 1,700 8,800 صكوك

Total 7,050 14,200 4,200 25,450 اإلجمالي
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Table (8-4) 
Public Debt Management by QCB

جدول رقم  )4-8(
إدارة الدين العام من جانب مصرف قطر المركزي

QR Million  مليون ريال قطري

During the year, T-bills of varying maturities worth 
QR10.75 billion were issued, while T-bills worth QR11.84 
billion matured. This resulted in net injection of liquidity 
through T-bills to the extent of QR1.1 billion, higher than 
QR580 million injected in the previous year (Table 8-4).
Fresh issuances of T-bonds (including Sukuks) of QR25.5 
billion exactly matched the matured amounts, and thus 
were neutral to durable structural liquidity, in contrast to 
absorption of QR8.8 billion during 2017.

استحقاق  آجــال  ذات  أذونـــات اخلزينة  إصــدار  العام، مت  خــالل 
مختلفة بقيمة 10.75 مليار ريال قطري، في حني استحقت أذونات 
ذلك ضخ صافي  عن  نتج  وقد  ريــال.  مليار   11.84 بقيمة  اخلزينة 
السيولة من خالل أذونات اخلزينة إلى حد 1.1 مليار ريال، أي أعلى 
من 580 مليون ريال، مت ضخها في العام السابق )جدول 8-4(. ومت 
إصدار سندات اخلزينة اجلديدة )مبا في ذلك الصكوك( مببلغ 25.5 
مليار ريال وهي بالضبط تطابق املبالغ املستحقة، وبالتالي كانت محايدة 
للسيولة الهيكلية بشكل دائم، على عكس امتصاص 8.8 مليار ريال 

خالل عام 2017.

Period

صافي االمتصاص )-(/الزيادة )+( من خالل
Net Absorption (-)/Release(+) Through الفترة

أذون اخلزينة
T-Bills

سندات اخلزينة
T-bonds

املجموع
Total

2016 8,380 -9,200 -820 2016
2017 580 -8,800 -8,220 2017
2018 1090 0 1090 2018







نظام المدفوعات والتسوية وأمن
المعلومات

Payment and Settlement
System and Cyber Security

Chapter Nine

الفصل التاسع





Payment and Settlement System and Cyber Securityنظام المدفوعات والتسوية وأمن المعلومات

105 Forty Second Annual Report 2018 التقرير السنوي الثاني و األربعون 2018

Payment and Settlement System and 
Information Security

The Qatar Central Bank (QCB) is striving to protect 
and promote the financial sector in Qatar, making it not 
only capable of facing the challenges but turning them 
into potential growth opportunities. Qatar has recognized 
financial technology (FinTech) as a primary tool for achieving 
long-term development goals for the financial sector. The 
government is actively promoting Qatar as a regional 
center for FinTech as new, cost-effective technologies 
are becoming increasingly prominent worldwide. Under 
the country’s Second Strategic Plan for Financial Sector 
Regulation 2017-22, fintech has been recognized as a 
primary tool for achieving long-term development goals for 
the financial sector. Payment Systems being an important 
and critical component of the financial infrastructure of 
a country, it is imperative to ensure the resiliency of the 
payment and settlement system in the larger context of a 
sound and stable financial system. Towards this end, Qatar 
Central Bank (QCB) launched its Second Strategic Plan for 
financial sector regulation during the year, which was a 
result of successful cooperation between three regulatory 
bodies viz., QCB, Qatar Financial Markets Authority (QFMA) 
and Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA). 
The Payment Systems in Qatar comprising of 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 QR4.1 trillion in 2018. The 
payment system did not experience any liquidity stress 
during the year as sufficient clearing balance was available 
at the time of final settlement. The evidence based on the 
analysis of the payment system indicates that the systemic 
risks to the payments and settlement systems were limited. 
Several policy initiatives undertaken during the year appear 
to have had a salutary effect on the liquidity infrastructure. 
Several regulatory measures were taken by QCB during the 
year towards making the system safer and secure for both 
the banks as well as the consumers of the banking sector.

نظام الدفع والتسوية وأمن المعلومات

يسعى مصرف قطر املركزي إلى حماية وتعزيز القطاع املالي في 
يحولها  أن  التحديات  مواجهة  على  قدرته  بجانب  يجعله  قطر، مما 
إلى فرص منو محتملة. وقد اعترفت قطر بالتكنولوجيا املالية كأداة 
املالي. وتعمل  للقطاع  التنمية طويلة األجل  لتحقيق أهداف  أساسية 
حيث  للتقنية  إقليمي  كمركز  لقطر  الترويج  على  بنشاط  احلكومة 
أصبحت التقنيات اجلديدة والفعالة من حيث التكلفة تزداد شهرة في 
جميع أنحاء العالم. ومبوجب اخلطة اإلستراتيجية الثانية للبالد لالئحة 
املالية للقطاع املالي 2017-22، مت االعتراف بالتكنولوجيا املالية كأداة 
أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة األجل للقطاع املالي. نظًرا ألن 
أنظمة الدفع تعد مكوًنا مهًما وحاسًما في البنية التحتية املالية للبلد، 
فمن الضروري ضمان مرونة نظام الدفع والتسوية في السياق األوسع 
لنظام مالي سليم ومستقر. وحتقيًقا لهذه الغاية، أطلق مصرف قطر 
املركزي خطته االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع املالي خالل العام، 
وهي  تنظيمية،  هيئات  ثالث  بني  الناجح  للتعاون  نتيجة  كانت  والتي 
مصرف قطر املركزي، وهيئة قطر لألسواق املالية، وهيئة تنظيم مركز 
قطر للمال. منت أنظمة الدفع في قطر التي تضم املدفوعات بالتجزئة 
وباجلملة مقارنة بالعام السابق، من حيث القيمة واحلجم.  وقد بلغ 
حجم نظام الدفع في قطر 4.1 تريليون ريال في عام 2018. ولم يواجه 
كان رصيد  العام حيث  السيولة خالل  على  أية ضغوط  الدفع  نظام 
املقاصة الكافي متاًحا وقت التسوية النهائية. وتشير األدلة املستندة 
الدفع  النظامية على أنظمة  إلى أن املخاطر  الدفع  إلى حتليل نظام 
والتسوية كانت محدودة. ويبدو أن العديد من مبادرات السياسة التي 
اتخذت خالل العام كان لها تأثير مفيد على البنية التحتية للسيولة. 
وقد اتخذ مصرف قطر املركزي عدة تدابير تنظيمية خالل العام من 
في  واملستهلكني  البنوك  من  لكل  وأماًنا  أمًنا  أكثر  النظام  جعل  أجل 

القطاع املصرفي.
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Retail Payment System

The secure electronic payment system in Qatar - 
QATCH – handles the financial transactions, in Qatari 
Riyals, among the banks within the State of Qatar. In 
2018, transactions under QATCH increased in both value 
(7.1%) and volume (12.4%) terms over the previous year. 
Electronic Cheques Clearing (ECC) declined in both value 
and volume by 8.9% and 1.2%, respectively, in 2018. 
This demonstrated a continued shift from paper-based 
instruments (cheques) to electronic mode of transactions. 
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 that started in mid-2017. However, the 
impact was neutralized subsequently. Usage of cheques as 
an instrument for conducting transactions has reduced as 
high value transactions also are being conducted through 
electronic medium. Even though the number of cheques 
in the low denomination (below QR250,000) category 
comprised 96.9% of total cheques processed, in value 
terms, it accounted for only 32.4% of the total value.

Wholesale Payment System 

In terms of value of transactions, SWIFT system 
handled over 63% of the total value, while NAPS (local) 
handled 89% of the total volume of transactions. Whereas 
high-value transactions mostly took place through the 
SWIFT system, small-value retail transactions took place 
in huge volumes through the NAPS (local) system. Even 
though transactions processed by SWIFT system saw a 
decline in value of 23.3% in 2018 over the previous year, 
the growth in volume of 35.3% indicated that higher 
number of small value SWIFT transactions took place 
during the year. Availability of liquidity in the banking 
system was adequate as demonstrated by increase, in 
both value as well as volume terms, in both QMR deposits 
and loans activity processed through the payment and 
settlement systems, compared to the same during previous 
year. Though a significant fall in daily average value of 
SWIFT transactions has been registered in 2018, but the 

 نظام المدفوعات بالتجزئة

تولى نظام الدفع اإللكتروني اآلمن في قطر، التعامل مع املعامالت 
املالية بالريال القطري بني البنوك داخل دولة قطر. وفي عام 2018، 
زادت املعامالت مبوجب هذه اآللية من حيث القيمة بنسبة )%7.1( 
وزاد حجمهaا بنسبة )12.4%( مقارنة بالعام السابق. وقد انخفضت 
مقاصة الشيكات اإللكترونية من حيث القيمة واحلجم بنسبة %8.9 
و1.2% على التوالي، في عام 2018. وهذا يدل على التحول املستمر 
من األدوات الورقية )الشيكات( إلى وضع املعامالت اإللكترونية.  وقد 
زادت قيمة وحجم املعامالت من خالل أجهزة الصراف اآللي ونقاط 
البيع مقارنًة بالعام املاضي في السوق احمللية في حني انخفضت على 
مستوى منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي. وميكن أن ميثل انخفاض 
قيمة وحجم معامالت أجهزة الصراف اآللي/نقاط البيع على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي انعكاساُ لالنخفاض في احلركات عبر 
عام  منتصف  في  بدأ  الذي  تداعيات احلصار  من  باعتباره  احلــدود 
2017. ومع ذلك فقد مت حتييد التأثير في وقت الحق. وقد انخفض 
استخدام الشيكات كأداة إلجراء املعامالت حيث يتم إجراء املعامالت 
ذات القيمة العالية من خالل الوسيط اإللكتروني. وعلى الرغم من أن 
عدد الشيكات في فئة التصنيف املنخفض )أقل من 250 ألف ريال( 
كان ميثل 96.9% من إجمالي عدد الشيكات التي متت معاجلتها، إال 

انها شكلت 32.4% فقط من القيمة اإلجمالية.

نظام المدفوعات بالجملة

من حيث قيمة املعامالت، عالج نظام سويفت أكثر من 63% من 
القيمة اإلجمالية، في حني تعاملت شبكة الصراف اآللي احمللية )نابس( 
مع 89% من إجمالي حجم املعامالت. وفي حني أن املعامالت عالية 
القيمة متت في الغالب من خالل نظام سويفت، فقد متت معامالت 
التجزئة صغيرة القيمة بأحجام كبيرة من خالل شبكة نابس. وعلى 
نظام سويفت  بواسطة  معاجلتها  التي متت  املعامالت  أن  من  الرغم 
شهدت انخفاضاً في القيمة بنسبة 23.3% في عام 2018 مقارنة بالعام 
السابق، إال أن النمو في احلجم بنسبة 35.3% أشار إلى ارتفاع عدد 
معامالت سويفت صغيرة القيمة خالل العام. وكان توافر السيولة في 
النظام املصرفي كافياً كما يتضح من الزيادة، سواء من حيث القيمة 
أو من حيث احلجم، في كل من ودائع ونشاطات سوق النقد القطري 
التي متت معاجلتها من خالل أنظمة الدفع والتسوية، مقارنًة بنفس 
الشيء خالل العام السابق. وعلى الرغم من حدوث انخفاض كبير في 
متوسط   قيمة املعامالت اليومية من خالل سويفت في عام 2018، إال 
أن متوسط   عدد املعامالت اليومي سجل منواً بنسبة 34%. من ناحية 
أخرى، أدى تفضيل املعامالت اإللكترونية إلى انخفاض كل من عدد 
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daily average number of transactions observed a growth 
of 34%. On the other hand, preference towards electronic 
transactions resulted in decline of both the number and 
value of cheques transactions which fell compared to the 
previous year by 1.7% and 8.7%, respectively. Cheques 
with value above QR1 million comprised 48.6% of total 
Cheques, although their volume was only 0.7% of the total 
number of cheques processed. Cheques processed with the 
highest value (above QR10 million) fell from 20.9% in 2017 
to 17.7% in 2018.

.

Clearing and Settlement System

The real-time gross settlement system (RTGS) processed 
on an average around 2196 SWIFT transactions and around 
18001 high value (above QR250,000) cheques transactions 
on a daily basis during 2018. An analysis of the month-
wise volume and value of high value transactions (more 
than QR250,000) via Cheques indicates that transactions 
remained active across the months, reflective of robust 
market activities except during the month of Holy Ramadan 
and subsequent summer vacations. The cheque clearing 
system processes cheques above QR250,000 on a real-time 
basis, whereas cheques below the QR250,000 are processed 
in a batch on net basis by the end of the clearing day. An 
analysis of the processing of cheques during the year 2018 
showed that 4.47 million cheques were processed, which 
amounted to a total value of QR272.56 billion. The payment 
systems in the State of Qatar continued to witness a shift 
from paper-based to electronic payment instruments. As 
the world moves towards innovative payment products 
with adoption of latest technologies, the central banks 
across the globe has started studying the evolving 
landscape in its endeavor to be at the forefront of the value 
chain. 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 
continue to fell as value of cheques transactions fell by a 
higher quantum than the number of cheques transactions.

وقيمة معامالت الشيكات التي انخفضت مقارنة بالعام السابق بنسبة 
1.7% و8.7%، على التوالي. ومثلت قيمة الشيكات التي تزيد قيمة كل 
منها عن مليون ريال نحو 48.6% من إجمالي الشيكات، على الرغم من 
أن عددها كان ميثل 0.7% فقط من إجمالي عدد الشيكات التي متت 
معاجلتها. وقد انخفضت قيمة الشيكات التي متت معاجلتها وتزيد 
قيمة كل منها عن عشرة ماليني ريال من 20.9% في عام 2017 إلى 

17.7% في عام 2018.

نظام المقاصة والتسوية

قام نظام التسوية الشاملة في الوقت احلقيقي مبعاجلة حوالي 
2196 معاملة سويفت وحوالي 18001 شيك ذو قيمة عالية )أكثر من 
250 ألف ريال( على أساس يومي خالل عام 2018. ويشير التحليل 
الشهري حلجم وقيمة املعامالت ذات القيمة العالية إلى أن املعامالت 
عبر الشيكات )أكثر من 250 ألف ريال( قد ظلت نشطة على مدار 
رمضان  شهر  خــالل  إال  القوية  السوق  أنشطة  يعكس  مما  األشهر، 
املبارك واإلجــازات الصيفية الالحقة. ويقوم نظام مقاصة الشيكات 
مبعاجلة الشيكات فوق 250 ألف ريال في الوقت احلقيقي، في حني 
تتم معاجلة الشيكات أقل من 250 ألف ريال دفعة واحدة على أساس 
صافي بنهاية يوم املقاصة. وقد أظهر حتليل ملعاجلة الشيكات خالل 
قيمتها  بلغت  شيك  مليون   4.47 معاجلة  متت  قد  أنــه   2018 عــام 
اإلجمالية 272.56 مليار ريال. واستمرت أنظمة الدفع في دولة قطر 
في التحول من أدوات الدفع الورقية إلى أدوات الدفع اإللكترونية. مع 
حترك العالم نحو منتجات الدفع املبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، 
بدأت البنوك املركزية في جميع أنحاء العالم في دراسة املشهد املتطور 
في سعيها لتكون في طليعة السلسلة القيمية. وتشير الزيادة في كل 
أن  إلــى  سنوي  أســاس  على  اإللكترونية  املعامالت  وقيمة  حجم  من 
هناك تفضياًل للتعامل عبر الوسيط اإللكتروني عن التعامل من خالل 
الشيكات. واستمرت قيمة الشيكات الفردية لكل معاملة في االنخفاض 

حيث انخفضت قيمة املعامالت بالشيكات بنسبة أعلى من عددها.
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Cyber Security

With the emergence of Cyber-attacks on financial 
institutions and the threat that it holds towards financial 
stability of the system, Qatar Central Bank has established 
a dedicated cyber security function to guide financial 
institutions and help them in protecting the underlying 
information infrastructure from potential threats, and 
maintain a high level of cyber resilience. This function 
focused at developing the fundamental elements of a 
cyber-security program, starting with the governance 
component among six key domains of cyber security 
pillars. These key domains include governance, threat 
intelligence, security operations, security architecture, risk 
management, and cyber security capabilities development. 
This comprehensive cyber security program will provide 
QCB and the financial sector with a unique visibility on 
cyber risks and threat actors. As part of this program, QCB 
is collaborating with different stakeholders including some 
academic institutions to share knowledge and experience 
in the cyber security field. Furthermore, as part of the 
threat intelligence, and risk management domains, the 
cyber security section gathers data on a monthly basis to 
identify the level of risk at different financial entities. Key 
Risk Indicators (KRIs) are identified to keep the Financial 
Institutions aware of the new threats and unknown 
vulnerabilities, which will help to reduce the likelihood 
of these risks affecting the financial institutions. These 
steps are directed to ensure that the cyber security posture 
of the financial institutions in Qatar keeps continuously 
improving, which results in enhancing the level of financial 
stability in Qatar. It also enables the key decision makers 
in QCB to obtain consolidated view of the security position 
and execute the information security plans more efficiently. 
This integrated security organization will capitalize on the 
cyber security development and develop further optimum 
regulatory requirement and effective technical measures 
to maintain the stability of the financial sector. In terms 
of contingency planning, QCB has been working on 
strengthening business continuity practices in banks and 
other financial institutions by overseeing current practices 
and processes and setting new business continuity 
requirements. This will ensure Qatar’s financial sector is 
sufficiently resilient to face any threat or risk. 

أمن المعلومات

والتهديد  املالية  املؤسسات  على  اإللكترونية  الهجمات  ظهور  مع 
الذي متثله جتاه االستقرار املالي للنظام، أنشأ مصرف قطر املركزي 
املالية  املؤسسات  لتوجيه  اإللكتروني  الفضاء  وظيفة مخصصة ألمن 
من  األساسية  للمعلومات  التحتية  البنية  حماية  فــي  ومساعدتها 
التهديدات احملتملة، واحلفاظ على مستوى عال من املرونة السيبرانية.  
لبرنامج  األساسية  العناصر  تطوير  على  الوظيفة  هــذه  ركــزت  وقــد 
بدءاً مبكون احلوكمة ضمن ستة مجاالت رئيسية  السيبراني،  األمن 
احلوكمة،  الرئيسية  املجاالت  هذه  وتشمل  السيبراني.  األمن  لركائز 
املكافحة الذكية للتهديدات، والعمليات األمنية، وهندسة األمن، وإدارة 
األمن  برنامج  وسيوفر  السيبراني.  األمــن  قــدرات  وتطوير  املخاطر، 
رؤية  املالي  والقطاع  املركزي  قطر  ملصرف  هذا  الشامل  السيبراني 
وكجزء  تهدده.  التي  الفاعلة  واجلهات  اإلنترنت  مخاطر  حول  فريدة 
من هذا البرنامج، يتعاون مصرف قطر املركزي مع مختلف أصحاب 
املعرفة  لتبادل  األكادميية  املؤسسات  بعض  ذلــك  في  مبا  املصلحة 
واخلبرات في مجال األمن السيبراني. عالوة على ذلك، وكجزء من 
مجاالت املكافحة الذكية للتهديدات، وإدارة املخاطر، يقوم قسم األمن 
السيبراني بجمع البيانات على أساس شهري لتحديد مستوى املخاطر 
في الكيانات املالية املختلفة. ويتم حتديد مؤشرات املخاطر الرئيسية 
إلبقاء املؤسسات املالية على دراية بالتهديدات اجلديدة ونقاط الضعف 
غير املعروفة، مما سيساعد على تقليل احتمالية تأثير هذه املخاطر 
على املؤسسات املالية. ويتم توجيه هذه اخلطوات للتأكد من أن وضع 
األمن السيبراني للمؤسسات املالية في قطر مستمر في التحسن، مما 
أنه ميّكن  املالي في قطر. كما  يؤدي إلى حتسني مستوى االستقرار 
احلصول  من  املركزي  قطر  مصرف  في  الرئيسيني  القرار  صانعي 
املعلومات بشكل  على رؤية موحدة ملوضع األمان وتنفيذ خطط أمن 
أكثر كفاءة. وستستفيد هذه املنظمة األمنية املتكاملة من تطوير األمن 
السيبراني وتطوير مزيد من املتطلبات التنظيمية واإلجراءات الفنية 
الفعالة للحفاظ على استقرار القطاع املالي. وفيما يتعلق بالتخطيط 
للطوارئ، يعمل مصرف قطر املركزي على تعزيز ممارسات استمرارية 
اإلشراف  من خالل  األخــرى  املالية  واملؤسسات  البنوك  في  األعمال 
على املمارسات والعمليات احلالية ووضع متطلبات استمرارية جديدة 
باملرونة  قطر  في  املالي  القطاع  يتمتع  أن  ذلك  وسيضمن  لألعمال. 

الكافية ملواجهة أي تهديد أو خطر.
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Introduction

The financial statement of QCB reflects its role in the 
economy while pursuing its assigned functions. The 
statement provides the key monetary developments during 
the year and their impact on QCB’s assets and liabilities, 
which at the end of 2018 increased by23.7% from last year 
to QR233 billion.

The remainder of this chapter briefly describes some of the 
important developments in the assets and liabilities of QCB 
during 2018 and how they got reflected in the international 
reserves (assets) of QCB and on reserve money (liabilities).

مقدمة

تعكس البيانات املالية ملصرف قطر املركزي دوره في االقتصاد 
مع متابعة مهامه احملددة. يقدم البيان التطورات النقدية الرئيسية 
خالل العام وتأثيرها على املوجودات واملطلوبات لدى مصرف قطر 
املركزي، والتي ارتفعت في نهاية عام 2018 بنسبة 23.7% عن العام 

السابق إلى 233 مليار ريال.

التطورات  بعض  بإيجاز  الفصل  هذا  من  املتبقي  اجلــزء  يصف 
املركزي خالل  قطر  لدى مصرف  واملطلوبات  املوجودات  في  املهمة 
)املوجودات(  الدولية  االحتياطيات  في  انعكست  وكيف   2018 عام 
النقدية  القاعدة  أو  االحتياطية  النقود  وعلى  املركزي  قطر  ملصرف 

)املطلوبات(.

Table (10-1)
Financial Statement of QCB

جدول رقم  )1-10( 
البيان المالي لمصرف قطر المركزي

QR Millionمليون ريال

 Item 2016 2017 2018

التغير
Change

البند  (2018/2017)
القيمة

  Value
%

Balances with Foreign Banks 37,507 33,794 49,062 15,268 45.2 األرصدة مع البنوك 
األجنبية     

Foreign Securities 72,307 14,167 54,818 40,651 286.9 األوراق املالية األجنبية

SDR Holding 1,332 1,415 1,387 -27 -1.9
وديعة حقوق السحب 

اخلاصة
Gold 3,987 4,528 4,676 147 3.3 الذهب
Balances with Local Banks 44,567 110,461 80,194 -30,267 -27.4 أرصدة لدى البنوك احمللية
Unclassified Assets 21,750 24,042 42,891 18,849 78.4 موجودات غير مصنفة
Total Assets 181,450 188,406 233,027 44,621 23.7 إجمالي املوجودات
Currency Issued 16,184 16,540 16,216 -324 -2.0 النقد املصدر
Due to Government 1,312 312 671 359 114.9 مستحقات للحكومة
Capital and Reserves 51,762 52,032 143,246 91,215 175.3 راس املال واالحتياطيات
Required Reserves 33,022 35,954 36,042 88 0.2 االحتياطي اإللزامي
Deposits of Local Banks: 5,781 10,278 30,609 20,331 197.8 ودائع البنوك احمللية
- Excess Reserves 3,656 4,992 7,664 2,672 53.5 -االحتياطيات الفائضة
- Others 2,125 5,287 22,945 17,659 334.0 -أخرى
Unclassified Liabilities 73,388 73,292 6,244 -67,048 -91.5 مطلوبات غير مصنفة
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I. Assets Side

QCB’s assets continued to remain mostly in the form of 
balances with local banks, external investments in foreign 
securities and balances with foreign banks. The size and 
composition of these assets change from year to year 
depending upon the nature of monetary policy operation 
carried out during particular year.  The total assets of 
QCB increased to QR233 billion at the end of 2018 from 
QR188.4 billion at the end of 2017. However, there were 
significant shifts in the composition (Table 10-1). There 
was large accumulation of net foreign assets as capital 
flows normalized during 2018. A major portion of these net 
foreign assets was deployed in the form of investment in 
foreign securities, which increased by 286.9% to QR54.8 
billion at the end of 2018.

QCB’s balances with foreign banks also increased 
substantially by 45.2% to QR49.1 billion at the end of 2018 
from QR 33.8 billion at the end of 2017.

During the same period, the value of investment in gold 
rose somewhat to QR4.7 billion from QR4.5 billion. On the 
other hand, SDR deposits declined to QR1.39 billion from 
QR1.42 billion, primarily reflecting valuation changes.

By contrast, the domestic assets in the form of balances 
with local banks contracted substantially following the 
withdrawal of liquidity support, including repo transactions, 
provided by QCB to banks. These balances declined by 
27.4% to QR80.2 billion at the end of 2018 from QR110.5 
billion at the end of 2017. Yet, they continued to constitute 
the largest component of QCB’s assets (34.4%).

Other domestic assets also increased markedly by 
78.4% to QR42.9 billion at the end of 2018 and formed the 
fourth largest component of QCB’s assets.

أواًل-جانب الموجودات

استمرت معظم موجودات مصرف قطر املركزي في شكل أرصدة 
لدى البنوك احمللية، واستثمارات خارجية في األوراق املالية األجنبية، 
البنوك األجنبية. يتغير حجم وتكوين هذه املوجودات  وأرصدة لدى 
التي مت  النقدية  السياسة  أخرى حسب طبيعة عملية  إلى  من سنة 
املصرف  موجودات  إجمالي  ارتفع  وقد  معينة.  سنة  تنفيذها خالل 
إلى نحو 233 مليار ريال في نهاية عام 2018 من نحو 188.4 مليار 
ريال في نهاية عام 2017. ومع ذلك، كانت هناك حتوالت كبيرة في 
التكوين )جدول 10-1(. وكان هناك تراكماً كبيراً لصافي املوجودات 
األجنبية مع تطبيع تدفقات رأس املال خالل عام 2018. مت استخدام 
في  استثمار  شكل  في  األجنبية  املــوجــودات  هذه  من  األكبر  اجلــزء 
 54.8 إلى   %286.9 بنسبة  ارتفعت  والتي  األجنبية،  املالية  األوراق 

مليار ريال في نهاية عام 2018.

األجنبية  البنوك  مع  املركزي  قطر  مصرف  أرصــدة  زادت  كما 
بشكل كبير بنسبة 45.2% إلى 49.1 مليار ريال في نهاية عام 2018 

من 33.8 مليار ريال في نهاية عام 2017.

خالل نفس الفترة، ارتفعت قيمة االستثمار في الذهب إلى حد ما 
إلى 4.7 مليار ريال من 4.5 مليار ريال. ومن ناحية أخرى، انخفضت 
ودائع حقوق السحب اخلاصة إلى 1.39 مليار ريال من 1.42 مليار 

ريال، مما يعكس في املقام األول تغييرات التقييم.

شكل  في  احمللية  املــوجــودات  تقلصت  ذلــك،  من  النقيض  على 
أرصدة لدى البنوك احمللية إلى حد كبير بعد سحب دعم السيولة، مبا 
في ذلك معامالت إعادة الشراء، التي يقدمها مصرف قطر املركزي 
مليار   80.2 إلى   %27.4 بنسبة  األرصــدة  هذه  وانخفضت  للبنوك. 
نهاية  ريال قطري في  مليار  2018 من 110.5  نهاية عام  ريال في 
عام 2017. ومع ذلك، فقد استمرت تشكل أكبر عناصر املوجودات 

.)% 34.4(

بنسبة  ملحوظ  بشكل  األخـــرى  احمللية  املــوجــودات  زادت  كما 
78.4% إلى 42.9 مليار ريال في نهاية عام 2018 وشكلت رابع أكبر 

عنصر في موجودات املصرف.
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II. Liabilities  Side

The liabilities of QCB mainly consist of capital and 
reserves, domestic banks’ balances with QCB in the form 
of total reserves (required reserve plus excess reserves), 
QMR deposits and currency issued. Of these liabilities, 
monetary liabilities consist of currency issued, domestic 
banks’ total reserve balances with QCB and QMR deposits, 
which together are called high-powered money, reserve 
money or monetary base (M0). (Table 10-3)

With significant re-accumulation of foreign exchange 
reserves by QCB during 2018, the international reserve 
adequacy indictors at the end of 2018 improved 
substantially. The currency issued to international reserve 
ratio of 681% at the end of 2018 was almost seven times 
the stipulated minimum of 100% in the QCB Law (Table 
10-2).

ثانيًا-جانب المطلوبات

رأس  من  رئيسي  بشكل  املركزي  قطر  مطلوبات مصرف  تتكون 
املال واالحتياطيات، وأرصدة البنوك احمللية لدى املصرف في شكل 
إجمالي االحتياطيات )االحتياطي اإللزامي باإلضافة إلى االحتياطي 
الفائض( وودائع سوق النقد القطري والنقد املصدر. ومن بني هذه 
إجمالي  املصدر،  النقد  من  النقدية  املطلوبات  تتكون  املطلوبات، 
أرصدة احتياطيات البنوك احمللية لدى مصرف قطر املركزي وودائع 
السوق النقدي القطري، والتي تسمى مجتمعة بالنقود عالية القوة أو 

النقود االحتياطية أو القاعدة النقدية )م.(. )جدول 3-10(.

النقد األجنبي بشكل كبير من قبل  مع إعادة تراكم احتياطيات 
كفاية  مؤشرات  حتسنت   ،2018 عام  خالل  املركزي  قطر  مصرف 
االحتياطيات الدولية بشكل كبير في نهاية عام 2018.  حيث بلغت 
681% في نهاية  النقد املصدر نحو  الدولية إلى  نسبة االحتياطيات 
2018 مبا يعادل تقريباً سبعة أضعاف احلد األدنى املنصوص  عام 

عليه في قانون مصرف قطر املركزي وهو 100% )جدول 2-10(.

Item 2014 2015 2016 2017 2018 البيان 

QCB’s International Reserves 156,550 135,164 115,132 53,903 110,496 االحتياطيات الدولية للمصرف 
Currency Issued 14,076 14,985 16,184 16,540 16,216 النقد املصدر
Monetary Base (M0) 54,209 48,662 54,988 62,771 82,866 القاعدة النقدية )م.(
Reserves Coverage Ratio of:  :نسبة تغطية االحتياطيات إلى
Currency Issued (%) 1112.2 902.0 711.4 325.9 681.4 النقد املصدر )%(
Monetary Base (%) 288.8 277.8 209.4 85.9 133.3 القاعدة النقدية )%(

Table (10-2)
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

جدول رقم )2-10(
  مؤشرات كفاية االحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي

QR Millionمليون ريال
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During 2018, reserve money expanded markedly by 32% 
to QR82.9 billion at the end of 2018 from QR62.8 billion 
at the end of 2017. As in the past, the month-on-month 
growth in reserve money fluctuated during 2018. There 
were contractions in the month of January, May, June, 
September and November .In the rest of the months it 
increased, which in some were in double digits, thereby 
accounting for the marked increase in reserve money 
during 2018 (Chart 10-1).

خالل عام 2018، توسعت النقود االحتياطية بشكل ملحوظ بنسبة 
32% لتبلغ 82.9 مليار ريال في نهاية عام 2018 من 62.8 مليار ريال 
في نهاية عام 2017. كما حدث في املاضي، كان النمو الشهري في 
النقود االحتياطية يتقلب خالل عام 2018. وكان هناك تقلصات في 
أشهر يناير ومايو ويونيو وسبتمبر ونوفمبر. وفي بقية األشهر زادت، 
وكانت في بعضها من خانتني، مما ميثل الزيادة امللحوظة في النقود 

االحتياطية خالل عام 2018 )شكل 1-10(.

Chart (10-1)
 Reserve Money Growth Rates 
(month-on-month Basis)

شكل )1-10(
معدالت نمو النقود االحتياطية

 )على أساس شهري(

Table (10-3)
Components of Reserve Money

جدول رقم )3-10(
البنود المكونة للنقود االحتياطية

QR Millionمليون ريال

 Item

الرصيد بنهاية
ديسمبر 2018

Outstanding 
as at

 end-December 
2018

التغير
Change

البند
Value  القيمة %

(2018/ 2017) (2017/2016) (2018/ 2017) (2017/ 2016)

(I) Currency Issued 16,215.7 -323.8 355.4 -2.0 2.2 )1( النقد املصدر
(II) Total Reserves
(a + b) 43,705.6 2,760.3 4267.0 6.7 11.6 )2( إجمالي االحتياطيات )أ+ب(

  a. Required Reserves 36,041.9 88.1 2931.4 0.2 8.9 أ( االحتياطي اإللزامي
  b. Excess Reserves 7,663.7 2,672.2 1335.6 53.5 36.5 ب( االحتياطيات الفائضة
(III) Others 22,945.1 17,658.6 3161.2 334.0 148.7 )3( أخرى
M0  [(I)+(II)+(III)] 82,866.4 20,095.1 7783.6 32.0 14.2 )4( م. )3+2+1(
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The increase in reserve money during 2018 was mostly 
reflected in the accumulation of QMR deposits, followed by 
excess reserve balances, of banks with QCB. The net QMR 
deposits rose continuously through all the four quarters, 
and accelerated in the second half. Thus, it rose by 334% to 
QR22.9 billion at the end of 2018 from QR5.3 billion at the 
end of 2017. Total reserves grew by 6.7% to QR43.7 billion, 
primarily driven by growth in excess reserves of 53.5% 
to QR7.7 billion. Required reserves grew only marginally 
by 0.2% to QR36.0 billion as total deposits of banks got 
moderated, largely on account of withdrawal of liquidity 
support through public sector deposits (Table 10-3). 

في   2018 عام  خالل  االحتياطية  النقود  في  الزيادة  انعكست 
االحتياطيات  أرصــدة  تليها  القطري،  النقدي  السوق  ودائــع  تراكم 
السوق  ودائع  وارتفعت  املركزي.  للبنوك مع مصرف قطر  الفائضة، 
النقدي الصافية بشكل مستمر خالل الفصول األربعة، وتسارعت في 
النصف الثاني. وبالتالي، فقد ارتفعت بنسبة 334% إلى 22.9 مليار 
ريال في نهاية عام 2018 من 5.3 مليار ريال في نهاية عام 2017. 
ومنا إجمالي االحتياطيات بنسبة 6.7% إلى 43.7 مليار ريال، ويعزى 
ذلك في األساس إلى منو االحتياطيات الفائضة بنسبة 53.5% إلى 
7.7 مليار ريال. ومنت أرصدة االحتياطي اإللزامي بشكل هامشي 
ودائع  إجمالي  ريال، حيث أصبح  مليار   36 إلى  بنسبة %0.2  فقط 
البنوك معتدالً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب دعم السيولة من 

خالل ودائع القطاع العام )جدول 3-10(.

Chart (10-2)
Factors Affecting Reserve Money 

شكل )2-10(
العوامل المؤثرة الخاصة بالنقود االحتياطية

The expansion in reserve money during 2018 was driven by 
the large accumulation in net foreign assets, as mentioned 
above. The net foreign assets of QCB during 2018 increased 
by QR56.6 billion, which more than offset the decline in net 
domestic assets by QR36.5 billion. While the net foreign 
assets increased on normalization of capital flows, the net 
domestic assets declined on withdrawal of liquidity support 
to banks by QCB, including repo transactions (Chart 10-2).

مدفوعاً   2018 عام  خالل  االحتياطية  النقود  في  التوسع  كان 
أعاله.  ذكر  كما  األجنبية،  املــوجــودات  صافي  في  الكبير  بالتراكم 
خالل  املــركــزي  قطر  ملصرف  األجنبية  املــوجــودات  صافي  وارتــفــع 
انخفاض صافي  ريــال، مما عوض  مليار  2018 مبقدار 56.6  عام 
املوجودات احمللية وزاد مبقدار 36.5 مليار ريال. وبينما زاد صافي 
املوجودات األجنبية بعد تطبيع تدفقات رأس املال، انخفض صافي 
املوجودات احمللية عند سحب دعم السيولة للبنوك من قبل مصرف 

قطر املركزي، مبا في ذلك معامالت إعادة الشراء )شكل 2-10(.

Net Foreign Assets Net Domestic Assets
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Policy Developments

As global energy prices continue to rise during the 
bulk of 2018, the current account recorded an increasing 
surplus in 2018, while public financial reserves in Qatar 
improved. The diversification strategy continued to work 
and the macroeconomic framework was strengthened in 
order to achieve the goals of the National Vision 2030. In 
continuation of financial reforms by prioritizing spending 
and focusing on improving efficiency, infrastructure 
spending continued while at the same time achieving a 
surplus against a deficit in 2017.

Diversification continued Economic development 
through more active involvement of the private sector, 
including SMEs, to increase self-reliance in critical sectors. 
Despite the geopolitical uncertainty, the exacerbation of 
the trade tariff war and the uneven global growth prospects 
of 2018, there were no apparent negative effects at the 
local level in Qatar. On the contrary, the Qatari economy 
was completely out of the initial negative effects of the 
economic blockade imposed since June 2017. This was 
reflected in the return/normalization of capital flows, the 
convenient liquidity position of the banking system, official 
foreign reserves that returned to pre-blockade level, healthy 
growth in private sector bank credit and reasonable growth 
in the non-hydrocarbon sector.

Inflation also declined in 2018 and contracted since 
September. Many external and domestic factors have 
affected inflation. External factors were the strength of the 
US dollar against the currencies of Qatar’s trading partners 
following the Fed’s monetary policy normalization, the 
decline in global commodity prices in late 2018 and the low 
and benign domestic inflation of trading partners. Local 
factors including the continued decline in rental rates, 
the impact of the base, the increase in domestic supply 
on food prices, and the one-time downward adjustment in 
the indices of communications, entertainment and culture.

تطورات السياسة

األكبر  اجلزء  خالل  العاملية  الطاقة  أسعار  ارتفاع  استمرار  مع 
عام  خالل  متزايداً  فائضاً  اجلاري  احلساب  2018، سجل  عام  من 
2018، بينما حتسنت االحتياطيات املالية العامة في قطر. واستمر 
تنفيذ استراتيجية تنويع االقتصاد والعمل على تعزيز إطار االقتصاد 
2030. واستمراراً  الوطنية  الكلي، بهدف حتقيق أهداف رؤية قطر 
لإلصالحات املالية عن طريق حتديد أولويات اإلنفاق والتركيز على 
ُحّقق في  بينما  التحتية  البنية  اإلنفاق على  استمر  الكفاءة؛  حتسني 

الوقت نفسه فائضاً مالياً على عكس العجز في عام 2017. 

نشاطاً  أكثر  مشاركة  خــالل  من  االقتصادي  التنويع  واستمر 
للقطاع اخلاص، مبا في ذلك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لزيادة 
من  الرغم  وعلى  احلاسمة.  القطاعات  في  ــذات  ال على  االعتماد 
حالة عدم اليقني اجليوسياسية، وتفاقم حرب التعريفات التجارية، 
هناك  يكن  لم  فإنه   ،2018 عام  املتباينة خالل  العاملي  النمو  وآفــاق 
آثار سلبية واضحة على الصعيد احمللي في قطر. بل وعلى العكس، 
بالكامل من اآلثار السلبية األولية للحصار  خرج االقتصاد القطري 
االقتصادي املفروض منذ يونيو 2017. وقد انعكس هذا في عودة/
املصرفي،  للنظام  املريح  السيولة  املال، ووضع  رأس  تدفقات  تطبيع 
واحتياطيات النقد األجنبي الرسمية التي عادت إلى مستوى ما قبل 
ومنو  اخلاص  للقطاع  املصرفي  االئتمان  في  ومنو صحي  احلصار، 

معقول في القطاع غير الهيدروكربوني. 

كما تراجع التضخم خالل عام 2018 وشهد انكماشاً منذ سبتمبر. 
مجريات  على  واحمللية  اخلارجية  العوامل  من  العديد  أثــرت  وقــد 
التضخم. وكان من بني العوامل اخلارجية قوة الدوالر األمريكي مقابل 
عمالت الشركاء التجاريني لقطر في أعقاب تطبيع السياسة النقدية 
من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي، وتراجع أسعار السلع األساسية 
العاملية في أواخر عام 2018 والتضخم احمللي احلميد/املنخفض لدى 
الشركاء التجاريني. ومن بني العوامل احمللية االنخفاض املستمر في 
أسعار اإليجارات، وتأثير قاعدة األساس، وتأثير الزيادة في املعروض 
احمللي على أسعار املواد الغذائية، والتعديل الهبوطي ملرة واحدة في 

مؤشري “االتصاالت” و “الترفيه والثقافة”.



Annexملحق

122Forty Second Annual Report 2018 التقرير السنوي الثاني و األربعون 2018

Although real GDP growth slowed down slightly to 1.4% 
in 2018, nominal GDP grew by about 15%, driven mainly 
by the expansion of the hydrocarbon sector by about one-
third. This reflects the continuation of the gains in terms 
of trade due to the increase in the average world energy 
prices that continued during 2018. There was a reflection 
of these positive developments on other macroeconomic 
standards during the year. The trade and current account 
surplus increased continuously and the financial balance 
shifted to surplus against the deficit in the previous year 
despite increased spending on infrastructure.

Throughout 2018, Qatar Central Bank’s objectives 
continued to maintain a dollar pegged exchange rate to 
ensure monetary and financial stability. Several factors have 
helped to achieve these goals. These factors included the 
rise in world energy prices, the continuation of conservative 
global monetary policy despite the normalization of US 
policy and improved outlook for the Qatari economy with 
a successful neutralization of the effects of the economic 
blockade, and the return of capital inflows, particularly non-
resident deposits from more diversified and longer-term 
sources. Shares in the Qatar Stock Exchange (QE) have 
risen significantly as the world’s best performing performer, 
with the current account surplus increasing and the 
country’s large foreign exchange reserves rebuilt. Private 
sector credit grew by more than two digits, reflecting the 
adequate flow of credit to different sectors.

QCB has proactively conducted liquidity management 
to ensure a comfortable liquidity for the banking system, 
with interest rates directed to the required level to 
facilitate an adequate flow of credit to the productive 
sectors. Furthermore, while enhancing financial stability as 
one of its main objectives, QCB has taken further steps to 
enhance the implementation of the Basel 3 framework and 
various macro-prudential policies.

QCB continues to monitor international developments, 
including high interest rates in the United States (which 
The QR is pegged to its currency) and its need to enhance 
its ability to counteract the negative effects of the 

احلقيقي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  تباطؤ  من  الرغم  وعلى 
احمللي  الناجت  أن  إال  1.4%؛  إلــى  طفيف  بشكل   2018 عــام  خــالل 
بشكل  15%مدفوعاً  نحو  بلغ  قوياً  منواً  شهد  قد  االسمي  اإلجمالي 
تقريباً.  الثلث  بنسبة  الهيدروكربونات  قطاع  في  بالتوسع  أساسي 
التبادل التجاري بسبب  ويعكس هذا استمرار املكاسب في معدالت 
الزيادة في متوسط أسعار الطاقة العاملية التي استمرت خالل عام 
اإليجابية  التطورات  لهذه  مصاحب  انعكاس  هناك  وكــان   .2018
على معايير االقتصاد الكلي األخرى خالل العام، فقد زاد الفائض 
التجاري واحلساب اجلاري بشكل مستمر، وحتول امليزان املالي إلى 
فائض من العجز في العام السابق على الرغم من زيادة اإلنفاق على 

البنية التحتية.

في   2018 عام  خالل  املركزي  قطر  مصرف  أهــداف  استمرت 
لضمان  األمريكي  بــالــدوالر  املرتبط  الصرف  سعر  على  احلفاظ 
هذه  حتقيق  في  عوامل  عدة  وساعدت  واملالي.  النقدي  االستقرار 
األهداف. وشملت هذه العوامل ارتفاع مستوى أسعار الطاقة العاملية، 
واستمرار السياسة النقدية العاملية املتحفظة على الرغم من تطبيع 
السياسة في الواليات املتحدة وحتسني النظرة املستقبلية لالقتصاد 
القطري مع حتييد ناجح آلثار احلصار االقتصادي. وعودة تدفقات 
رأس املال إلى الداخل، السيما الودائع غير املقيمة من مصادر أكثر 
في  األسهم  أسعار  وارتفعت  أطــول.  استحقاق  فترات  وذات  تنوعاً 
العالم،  مستوى  على  أداء  مؤشر  كأفضل  كبير  بشكل  قطر  بورصة 
احتياطيات  بناء  وأعيد  اجلــاري،  احلساب  فائض  زيــادة  جانب  إلى 
نقد أجنبي كبيرة من قبل املصرف. ومنا االئتمان املصرفي للقطاع 
إلى  لالئتمان  الكافي  التدفق  يعكس  رقمني، مما  من  بأكثر  اخلاص 

القطاعات املختلفة.

بشكل  السيولة  إدارة  بعمليات  املركزي  قام مصرف قطر  وعليه 
أسعار  توجيه  مع  املصرفي  للنظام  مريحة  سيولة  لضمان  استباقي 
إلى  لالئتمان  الكافي  التدفق  لتسهيل  املطلوب  املستوى  إلى  الفائدة 
املالي  القطاعات اإلنتاجية. عالوة على ذلك، ومع تعزيز االستقرار 
لتعزيز  إضافية  املصرف خطوات  اتخذ  أهدافه،  أهم  أحد  باعتباره 

تنفيذ إطار بازل 3 ومختلف السياسات االحترازية الكلية.

وعليه واصل مصرف قطر املركزي مراقبة التطورات العاملية، مبا 
يرتبط  )التي  املتحدة  الواليات  الفائدة في  ارتفاع معدالت  ذلك  في 
الريال بعملتها(، وحاجته إلى تعزيز قدراته على مواجهة انتقال اآلثار 
املركزي  املصرف  غير  لذلك،  وفقاً  احمللي.  االقتصاد  إلى  السلبية 
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local economy. Accordingly, QCB changed its stance on 
monetary policy. After the Federal Reserve’s decision to 
raise the federal interest rate four times, and taking into 
account local macroeconomic conditions, the QCB raised 
the deposit interest rate on the Qatari cash market four 
times during 2018. While maintaining the interest rates on 
lending to Qatar’s money market operations and repurchase 
rate unchanged. The following are the main key monetary 
policy actions taken during the year:

- Deposit rates were raised by 25 basis points in March, 
June, September and December to reach 2.5%.

- The lending rate has remained at the same level of 5.0% 
since March 2017.

- The repo rate has remained at the same level of 2.5% 
since December 2017.

- The reserve ratio remained at the same level of 4.5% 
since April 2017.

During 2018, QCB issued regulatory directives to all 
banks operating in Qatar to revalue fixed assets. Banks 
wishing to re-evaluate their fixed assets and record 
revaluation results must adhere to the following:

1. Any losses arising from the revaluation of any fixed 
assets in accordance with International Accounting 
Standards shall be recognized immediately and 
reported to the Central Bank.

2. In respect of the recognition of revaluation profits, 
this should be limited to real estate owned by the 
Bank and registered in the fixed assets, and should 
be past the last valuation of 10 years or more, and 
to rely on two accredited real estate appraisers who 
are registered with the courts of law in Qatar or at 
the official authorities abroad and obtain the Central 
Bank’s No Objection before recording any profits on the 
revaluation in the financial statements. They should 
be registered after the approval of the bank according 
to the accounting treatment required by the standards 
International Accounting.

االحتياطي  مجلس  قــرار  فبعد  النقدية،  بالسياسة  اخلــاص  موقفه 
أربع  املستهدف  الفيدرالي  الفائدة  سعر  برفع  األمريكي  الفيدرالي 
مرات، ومع مراعاة الظروف االقتصادية الكلية احمللية؛ رفع مصرف 
قطر املركزي سعر فائدة اإليداع على عمليات السوق النقدي القطري 
فائدة  أبقى على سعري  فــي حــني   ،2018 عــام  مــرات خــالل  ــع  أرب
اإلقراض على عمليات السوق النقدي القطري وسعر إعادة الشراء 
للسياسة  الرئيسية  اإلجــراءات  أهم  يلي  وفيما  تغيير.  دون  )الريبو( 

النقدية التي اتخذت خالل السنة:

مت رفع سعر فائدة اإليداع مبقدار 25 نقطة أساس في كل من   -
مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر للوصول إلى مستوى %2.5.

منذ  البالغ %5.0  نفس مستواه  االقــراض عند  فائدة  ظل سعر   -
مارس 2017.

ظل سعر إعادة الشراء الريبو عند نفس مستواه البالغ 2.5% منذ   -
ديسمبر 2017.

ظلت نسبة االحتياطي االلزامي عند نفس مستواها البالغ %4.5   -
منذ أبريل 2017.

وخالل عام 2018 أصدر مصرف قطر املركزي تعليمات رقابية 
جلميع البنوك العاملة في قطر إلعادة تقييم املوجودات الثابتة، حيث 
الثابتة  موجوداتها  تقييم  إعــادة  في  ترغب  التي  البنوك  على  يجب 

وتسجيل نتائج إعادة التقييم في البيانات املالية االلتزام مبا يلي:

أي  تقييم  إعــادة  عن  تنتج  بأية خسائر  الفوري  االعتراف  يجب   -1
إبالغ  مع  الدولية  احملاسبة  ملعايير  وفقاً  الثابتة  املوجودات  من 

املصرف املركزي بذلك.

فيما يتعلق باالعتراف بأرباح إعادة التقييم يجب أن يقتصر ذلك   -2
على العقارات اململوكة للبنك واملسجلة ضمن املوجودات الثابتة، 
األقل.  لها عشر سنوات على  تقييم  آخر  يكون مضى على  وأن 
وأن يعتمد في ذلك على اثنني من املثمنني العقاريني املعتمدين 
املسجلني لدى احملاكم العدلية في قطر أو لدى اجلهات الرسمية 
قبل  املركزي  املصرف  ممانعة  عــدم  على  واحلصول  بــاخلــارج، 
تسجيل أية أرباح عن إعادة التقييم في البيانات املالية، وأن يتم 
التي  احملاسبية  للمعاجلة  وفقاً  املصرف  موافقة  بعد  تسجيلها 

تتطلبها معايير احملاسبة الدولية.
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QCB has issued guidelines to all banks operating 
in Qatar on the application of the new IFRS 9, which 
ensures that the Central Bank follows and monitors banks’ 
compliance with mechanisms to monitor, and measure 
credit risks associated with their assets and to the degree 
of risk that has been estimated since the recognition of the 
assets of the new and existing customers of the Bank in 
accordance with the remaining life of the facility, as well 
as adequate hedging of those risks.

QCB has issued executive instructions for banks 
to measure, monitor and limit major exposures. These 
instructions aim to establish a control framework to reduce 
the risk of major exposures that may result in large losses 
resulting from sudden stumbling of a large concentration of 
one counterparty or a group of related parties As well as to 
reduce the large exposures among banks, especially banks 
with an important systemic impact to ensure the ability of 
banks to withstand shocks and the stability of the banking 
and financial system. The methodology was introduced as 
of January 1, 2019.

جلميع  اإلرشادية  التعليمات  املركزي  قطر  مصرف  أصدر  كما 
قطر  بدولة  العاملة  البنوك  تطبيق  بشأن  قطر  في  العاملة  البنوك 
املركزي  للمصرف  يضمن  والذي   ،)9( رقم  اجلديد  الدولي  للمعيار 
رقابة ومتابعة مدى التزام البنوك بتطبيق آليات متكنها من مراقبة 
وتكوين  مبوجوداتها  املرتبطة  االئتمانية  املخاطر  ومتابعة  وقياس 
منذ  تقديرها  مت  التي  املخاطر  لدرجة  وفقاً  الواجبة  املخصصات 
االعتراف باملوجودات للعمالء اجلدد والعمالء احلاليني بالبنك وفقا 
عن حتوطها  فضال  هذا  التسهيل،  عمر  من  املتبقية  الزمنية  للمدة 

الكافي لتلك املخاطر.

كما أصدر مصرف قطر املركزي تعليمات تنفيذية للبنوك لقياس 
ومراقبة االنكشافات الكبرى واحلد منها. وتهدف هذه التعليمات إلى 
قد  التي  الكبرى  االنكشافات  مخاطر  من  للحد  رقابي  إطــار  وضع 
تسفر عن وقوع خسائر كبيرة ناجتة عن التعثر املفاجئ لتركز كبير 
لدى طرف مقابل واحد أو مجموعة مترابطة من األطراف املقابلة 
وأيضاً للحد من االنكشافات الكبيرة فيما بني البنوك وخاصة البنوك 
ذات التأثير النظامي املهم مبا يضمن قدرة البنوك على االستمرار 
بدأ  وقد  واملالي،  املصرفي  النظام  واستقرار  الصدمات  ومواجهة 

العمل بتلك املنهجية اعتباراً من األول من يناير 2019.
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Particular 2015 2016 2017 2018* البيان

Population (Estimated Mid -Year) 2,437,790 2,617,634 2,724,606 2,760,170 عدد السكان )تقديرات منتصف العام(
Production & Prices اإلنتاج  واألسعار

GDP 588,733 552,305 607,620 698,914 إجمالي الناجت احمللي
Growth Rate (%) معدل النمو )%( 15.0 10.0 6.2- 21.6-
Real GDP Growth Rate (%) معدل النمو احلقيقي )%( 1.4 1.6 2.1 3.7
Mining and Quarrying Activities Share 
(%)

حصة  قطاع التعدين واستغالل احملاجر  36.1 32.3 29.7 37.5
)%(

Growth Rate (%) معدل النمو )%( 28.8 19.5 25.8- 43.9-
Real Growth Rate (%) معدل النمو احلقيقي )%( 2.0- 0.7- 0.9- 0.6-
Non Mining and Quarrying Activities 
Share (%)

حصة قطاع األنشطة غير النفطية )%( 63.9 67.7 70.3 62.5

Growth Rate (%) معدل النمو )%( 8.5 6.0 5.6 3.1
Real Growth Rate (%) معدل النمو احلقيقي )%( 4.7 3.8 5.3 8.5

GDP Per Capita (QR Thousand)
نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي  253.2 223.0 211.0 241.5

)ألف ريال( 
CPI- Inflation (%) معدل التضخم )%( 0.2 0.4 2.7 1.8
Public Finance املالية العامة

Total Revenues إجمالي االيرادات العامة 207915.0 163272.0 170856.0 187212.0
Total Expenditures إجمالي النفقات العامة 192835.0 203265.0 221685.0 191445.0
Deficit or Surplus العجز أو الفائض 15080.0 39993.0- 50829.0- 4233.0-
Deficit or Surplus / GDP(%) العجز أو الفائض/الناجت احمللي )%( 2.2 6.6- 9.2- 0.7-
Balance of Payments ميزان املدفوعات

Trade Balance السلع 185572.0 133707.0 92364.0 177625.0
Exports (FOB) الصادرات )فوب( 306810.0 245694.0 208604.0 281351.0
Imports (FOB) الواردات )فوب( 121238.0- 111987.0- 116240.0- 103726.0-
Current Account (CA) رصيد احلساب اجلاري 60614.0 23389.0 30301.0- 50053.0

CA/GDP (%) 8.5 -5.5 3.8 8.7 
رصيد احلساب اجلاري/الناجت احمللي 

)%(
Capital & Financial Account احلساب الرأسمالي واملالي 1035.0 92648.0- 13840.0 71610.0-

Overall Balance الوضع الكلي للميزان 57734.0 65071.0- 20510.0- 20031.0-
* Preliminary Estimates. .تقديرات أولية *

Main Economic Indicatorsأهم المؤشـرات االقتصادية
QR Million     مليون ريال قطري
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Main Financial Indicatorsأهم المؤشـرات المالية
QR Million     مليون ريال قطري

Particular 2015 2016 2017 2018 البيان

The Banking System اجلهاز املصرفي

Money Supply (M1) 126,925 128,349 123,088 119,076 عرض النقد )م1(
Growth Rate (%) معدل النمو )%( 3.3- 4.1- 1.1 2.1
Money Supply (M2) 521,383 497,548 603,332 564,008 عرض النقد )م2(
Growth Rate (%) معدل النمو )%( 6.5- 21.3 4.6- 3.4
Foreign Assets (Net) صافي املوجودات األجنبية 89,310- 74,438- 59,356- 47,185
Domestic Assets (Net) 474,198 556,904 677,770 653,318 صافي املوجودات احمللية
Money Supply (M3) عرض النقد )م3( 653,181 697,812 556,915 582,608
Growth Rate (%) معدل النمو )%( 6.4- 25.3 4.6- 2.6-

Qatar Central Bank مصرف قطر املركزي
Reserve Money (M0) 48,662 54,988 62,771 82,866 النقود االحتياطية )م.(
Foreign Assets (Net) صافي املوجودات األجنبية 109,602 52,998 114,261 134,251
Foreign Assets 135,565 115,523 54,315 110,898 املوجودات األجنبية
Foreign Liabilities املطلوبات األجنبية 1,297 1,317 1,262 1,314

QCB Rate (%) سعر فائدة السوق النقدي القطري )%(
Deposits 0.75 1.00 1.50 2.50 إيداع
Loan 4.50 4.75 5.00 5.00 إقراض

Repo Rate (%) 4.50 2.25 2.50 2.50 سعر الريبو )%(
Required Reserve Ratio 4.75 4.75 4.50 4.50 نسبة االحتياطي اإللزامي

Commercial Banks البنوك التجارية
Total Deposits 563,629 543,656 685,909 641,266 إجمالي الودائع
Private Deposits 354,523 357,736 370,512 359,261 الودائع اخلاصة
Total Domestic Credit 660,750 743,941 820,556 859,900 إجمالي االئتمان احمللي
Private Sector Credit 422,467 450,065 478,995 541,225 االئتمان اخلاص
Foreign Assets (Net) -87,066 -173,617 -127,436 -198,912 صافي املوجودات األجنبية
Foreign Assets 222,932 273,202 234,442 239,086 املوجودات األجنبية
Foreign Liabilities 309,998 446,819 361,878 437,998 املطلوبات األجنبية
Capital  Accounts 124,318 135,141 146,716 145,500 حسابات رأس املال
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Qatar Stock Exchange بورصة قطر

Traded Volume (thousand) 2,302,410 1,976,573 2,465,479 2,285,923 عدد األسهم املتداولة ) باأللف (
Traded Value 93,720 68,989 66,246 68,501 قيمة األسهم املتداولة
Market Capitalization (M CAP) 553,176 563,466 472,025 588,715 القيمة السوقية  لألسهم  املدرجة فى السوق
M CAP/ GDP (%) 92.3 101.5 77.7 84.2 القيمة السوقية / الناجت احمللي )%(
No. of Listed Companies 43 44 45 46 عدد الشركات املقيدة
Index 10,429 10,437 8,523 10,299 املؤشر
Rate of Change (%) -15.1 0.1 -18.3 20.8 معدل التغير )%(
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Qatar Economic Outlook

In the middle of weakening global economy, Qatari 
economy showed a resilient performance in 2018.Although 
real GDP growth was somewhat slower than the preceding 
year, the economic outlook for 2019 remains positive. 
Favourable movements in global oil prices, strong exports 
and improvement in fiscal balance are likely to provide 
overall macroeconomic stability in 2019. 

In 2018, GDP at current prices increased by 15.0 %, 
reflecting positive gains from oil exports. The extension of 
production cut agreement by the OPEC and Russia along 
with the supply outages in Venezuela and sanctions on 
Iran pushed oil prices to record level in October 2018. Oil 
prices, however, reduced sharply by December 2018 due 
to higher oil supplies from the OPEC and other countries. 
Going forward, crude oil prices are likely to remain stable 
because of current oil supply position in the market.

In the GCC region, Qatar had emerged as one of the 
fastest growing economy in 2018. As per the latest 
forecast given by the IMF; Qatar is likely to maintain its 
position and will register a strong growth in 2019 as well. 
The growth prospects also underscore the importance of 
non-hydrocarbon sector in the overall growth dynamics.

During 2018, construction sector maintained its pace 
as expenditure on large infrastructure projects continued. 
Many projects related to FIFA 2022 are in advanced stage 
and likely to be completed well in time.

CPI inflation remained at low level for the second 
consecutive year. With the availability of local food products 
in the market, food prices remained at comfortable level 
and showing complete normalisation of food supply in 
the post-blockade period. In 2019, CPI inflation is likely to 
remain low.

 آفاق االقتصاد القطري 

القطري  االقتصاد  أظهر  العاملي،  االقتصاد  ضعف  خضم  في 
احمللي  الناجت  منو  أن  من  الرغم  وعلى   .2018 عام  في  مرناً  أداًء 
فإن  السابق،  العام  عن  ما  حد  إلــى  أبطأ  كــان  احلقيقي  اإلجمالي 
أن  املرجح  ومن  إيجابية.  تزال  ال   2019 لعام  االقتصادية  التوقعات 
توفر التحركات املواتية في أسعار النفط العاملية، والصادرات القوية، 
عام  في  الكلي  لالقتصاد  الكلي  االستقرار  املالي،  التوازن  وحتسني 

.2019

في عام 2018، ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية 
النفط.   صــادرات  من  اإليجابية  املكاسب  يعكس  مما   ،%15 بنسبة 
وقد أدى متديد اتفاقية خفض اإلنتاج بني أوبك وروسيا، إلى جانب 
انقطاع اإلمدادات في فنزويال، والعقوبات املفروضة على إيران إلى 
ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي في أكتوبر 2018. ومع ذلك، 
ارتفاع  بسبب   2018 ديسمبر  بحلول  بحدة  النفط  أسعار  انخفضت 
إمدادات النفط من أوبك، وبلدان أخرى. وفي اآلتي من األيام، من 
للوضع احلالي  نتيجًة  النفط اخلام مستقرة  أسعار  أن تظل  املرجح 

إلمدادات النفط في السوق.

في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، ظهرت قطر كواحدة 
التوقعات  آلخر  ووفقاً   .2018 عام  في  االقتصادات منواً  أسرع  من 
قطر  حتتفظ  أن  املرجح  من  الــدولــي،  النقد  صندوق  قدمها  التي 
مبكانتها، وستسجل منواً قوياً في عام 2019 أيضاً. وتؤكد آفاق النمو 
اإليجابية أيضاً أهمية القطاع غير الهيدروكربوني في ديناميات النمو 

اإلجمالية.

وتيرته مع استمرار  البناء على  2018، حافظ قطاع  خالل عام 
من  العديد  وهناك  الكبيرة.  التحتية  البنية  مشاريع  على  اإلنفاق 
املشاريع املتعلقة بتنظيم الفيفا لكأس العالم والتي وصلت إلى مرحلة 

متقدمة، ومن احملتمل أن يتم االنتهاء منها في وقت مناسب.

وبقي التضخم عند مستوى منخفض للعام الثاني على التوالي. 
املواد  الغذائية احمللية في السوق، ظلت أسعار  املنتجات  توافر  ومع 
الغذائية في مستوى مريح، حيث عادت إمدادات األغذية إلى كامل 
طبيعتها في فترة ما بعد احلصار. وفي عام 2019، من املرجح أن 

يظل التضخم منخفضاً.
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Fiscal position improved progressively in 2018. As per 
the budget, with higher revenue forecast and efficiency 
in current expenditure in 2019. As for the outlook, fiscal 
surplus would continue since average energy prices 
would remain elevated while expenditure rationalization 
continues in future.

Current account balance is likely to remain positive, 
as we expect positive balance of net exports in 2019. 
Accordingly, positive fiscal and external sector account will 
strengthen the overall growth prospects in 2019.

In the medium-term, growth outlook remains positive. 
With the expectation of stability in oil prices at current 
level, the positive terms-of-trade will strengthen the 
domestic fiscal and current account balance. On the other 
hand, investment in education and health sector along 
with other physical infrastructure will continue to support 
growth in non-hydrocarbon sectors.

However, risks to the domestic growth outlook may 
emerge from the weakening pace of global economy. There 
are uncertainty arising from global economic slowdown 
and geo-political and trade tensions, which could have an 
adverse impact on global trade and manufacturing sector.

On balance, economic outlook remains positive for 
2019. Real GDP growth has somewhat moderated to 1.4% 
in 2018 from 1.6% in 2017. Going forward, as per the Qatar 
Economic Outlook released by Planning and Statistics 
Authority, real GDP is projected to grow at average rate of 
2.8% during 2018-2020.

للموازنة  ووفقاً   .2018 عام  في  تدريجياً  املالي  الوضع  حتسن 
العامة، فإنه من املتوقع ارتفاع اإليرادات وزيادة كفاءة اإلنفاق احلالي 
في عام 2019. وفيما يتعلق بالتوقعات، سيستمر الفائض املالي ألن 
اإلنفاق  ترشيد  يستمر  بينما  مرتفعاً  الطاقة سيظل  أسعار  متوسط 

في املستقبل.

ومن املرجح أن يظل رصيد احلساب اجلاري إيجابياً، حيث من 
املتوقع حتقيق توازن إيجابي في صافي الصادرات في عام 2019. 
اجلاري  واحلساب  العامة  املوازنة  في  الفائض  فإن  لذلك،  ووفقاً 

مبيزان املدفوعات سيعزز فرص النمو اإلجمالية في عام 2019.

وعلى املدى املتوسط، ال تزال توقعات النمو إيجابية. ومع توقع 
شروط  ستعزز  احلالي،  املستوى  عند  النفط  أسعار  في  االستقرار 
العامة واحلساب اجلاري  املوازنة  اإليجابية رصيد  التجاري  التبادل 
مبيزان املدفوعات. ومن ناحية أخرى، سيستمر االستثمار في قطاع 
دعم  في  األخرى  املادية  التحتية  البنية  جانب  إلى  والصحة  التعليم 

النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ومع ذلك، فإن املخاطر التي تهدد مستقبل النمو احمللي تنبع من 
ضعف وتيرة االقتصاد العاملي. وهناك حالة من عدم اليقني الناشئة 
والتوترات اجليوسياسية والتجارية،  العاملي  التباطؤ االقتصادي  عن 
وقطاع  العاملية  التجارة  على  سلبي  تأثير  لها  يكون  أن  ميكن  والتي 

التصنيع.

لعام  إيجابية  االقتصادية  التوقعات  تزال  ال  العموم،  وجه  وعلى 
2019. وقد تباطأ منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي إلى %1.4 
ينمو  أن  املتوقع  ومــن    .2017 عــام  في   %1.6 من   2018 عــام  في 

مبتوسط 2.8% خالل السنوات 2020-2018.
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