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PREFACE

يقــدم مصــرف قطــر املركــزي تقييمــاً ســنوياً ملخاطــر القطــاع
املالــي ونقــاط ضعفــه للجمهــور عامــة مــن خــال تقريــر االســتقرار
املالــي .ويســعدني إصــدار تقريــر االســتقرار املالــي الثانــي عشــر
لعــام  2020مــن ضمــن سلســلة اإلصــدارات  .وأنــا علــى ثقــة مــن
أن التحليــل املقــدم فــي التقريــر ســيكون بالتأكيــد مفيــداً جلميــع
أصحــاب املصلحــة ومحللــي القطــاع املالــي.

Qatar Central Bank (QCB) provides an annual assessment
of the financial sector’s risks and vulnerabilities for the
wider audience through the Financial Stability Review
(FSR). I am happy to release FSR 2020, the twelfth in the
series. I am sure, the analysis provided in the FSR will
certainly be useful to all stakeholders and the financial
sector analysts, among others.

ويقــدم تقريــر االســتقرار املالــي احلالــي اســتعراضاً لألحــداث
التــي أثــرت علــى القطــاع املالــي فــي قطــر خــال عــام .2020
مبــا فــي ذلــك أنشــطة مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق
املاليــة علــى الوجــه الشــامل .ويعتمــد التحليــل علــى البيانــات
القائمــة حتــى الســنة املاليــة  2020مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

The current FSR provides a review of events that influenced
Qatar’s financial sector during the year 2020. The review
also summarizes the activities of Qatar Financial Centre
(QFC) and Qatar Financial Markets Authority (QFMA) for
completeness. The analysis is based on the data up to
the financial year 2020 unless otherwise mentioned.

وقــد تأثــر عــام  2020بشــكل غيــر مســبوق بالظــروف البشــرية
واالقتصاديــة بســبب جائحــة كوفيــد .19-وقــد ســاهم الدعــم
السياســي الهائــل الــذي قدمتــه الســلطات الوطنيــة فــي أن يظــل
النظــام املالــي العاملــي قويـاً خــال هــذه الفتــرة مــن عــدم اليقــن.
وقــد شــجعت تدابيــر الدعــم ،إلــى حــد مــا ،علــى احلفــاظ علــى
تدفــق االئتمــان إلــى املســتهلكني والشــركات ،فض ـ ً
ا عــن تســهيل
التعافــي وتقليــل املخاطــر املاليــة.

Year 2020 witnessed an unprecedented impact on human
and economic conditions due to the Covid-19 pandemic.
The tremendous policy support provided by the national
authorities aided the global financial system to remain
robust during this period of uncertainty. The support
measures have, to a certain extent, abetted in maintaining
the flow of credit to consumers and businesses, as well
as facilitating the recovery and reducing financial risks.

وعلــى الرغــم مــن تأثيــر حتســن االتوقعــات االقتصاديــة فــي
التقليــل مــن طيــف االحتمــاالت الســلبية ،إال أن مســار االنتعــاش
ظــل غيــر مؤكــد حيــث تثيــر املوجــة الثانيــة واملوجــات الالحقــة
للوبــاء مخــاوف جديــة بشــأن التعافــي الهــش .وفــي هــذا الظــرف
املتغيــر ،تعتمــد آفــاق منــو االقتصــاد العاملــي بشــكل أساســي علــى
اســتدامة تدابيــر الدعــم باإلضافــة إلــى مبــادرات السياســة التــي
تســتهدف القطاعــات املتأثــرة.

Although the improved economic outlook has reduced
the spectrum of negative possibilities, the course
of recovery remained uncertain as the second and
subsequent waves of the pandemic raise serious concerns
on the fragile recovery. In this changing circumstance,
the global economy’s growth prospects is essentially
dependent on the sustainability of support measures as
well as policy initiatives aimed at the affected sectors.

وملكافحــة األثــر االقتصــادي لوبــاء كوفيــد ، 19-اتخــذت احلكومــة
وكذلــك مصــرف قطــر املركــزي تدابيــر دعــم شــاملة .ويتضمــن
اجلــزء املتميــز مــن اإلجــراءات علــى ضــخ رأس املــال فــي
قطاعــات مهمــة علــى مســتوى النظــام  ،وبالتالــي إلــى حــد مــا،
حتييــد التأثيــر قصيــر األجــل علــى الســوق املاليــة .كمــا مت تزويــد
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة بالدعــم املالــي الكافــي لتحمــل
البيئــة الصعبــة.

To combat the economic impact of the COVID-19
pandemic, Government as well as Qatar Central Bank
have taken comprehensive support measures. A distinct
part of the measures includes injecting capital into
systemically important sectors, thereby to an extent,
neutralizing the short-term impact on the financial
market. The small and medium enterprises were also
provided adequate financial support to withstand the
challenging environment.

ونتيجــة لتدابيــر الدعــم هــذه ،ظلــت أوضــاع الســوق املاليــة بشــكل
عــام ســليمة .وظــل القطــاع املصرفــي يتمتــع برســملة جيــدة ،وظــل
وضــع الســيولة عنــد مســتوى مريــح .وقــد عــزز النهــج التنظيمــي
والرقابــي االســتباقي ملصــرف قطــر املركــزي مــن قــدرة املؤسســات
املاليــة علــى أداء أنشــطة الوســاطة املاليــة فــي ظــل الظــروف
احلاليــة مــع معاجلــة مــا تواجهــه مــن مخاطــر.

Buttressed by these support measures, the financial
market conditions broadly remained in order. The
banking sector remained well capitalized and the
liquidity position remained at a comfortable level. QCB’s
proactive regulatory and supervisory approach ensured
the financial institutions to perform their intermediation
function in a considerate manner, while addressing the
unfolding risks.

وقــد ســاهمت تدابيــر التباعــد االجتماعــي وتغييــر توجهــات
العمــاء فــي مزيــد مــن تركيــز االعتمــاد علــى التمويــل الرقمــي
واالبتــكارات املاليــة األخــرى للقطــاع املصرفــي خــال هــذه الفتــرة.
وقدمــت الطبيعــة الديناميكيــة للبيئــة التكنولوجيــة الزخــم الــازم
لهــذه األنشــطة .ومــن جانبــه ،يعمــل مصــرف قطــر املركــزي علــى
توفيــر بنيــة حتتيــة تنظيميــة متكينيــة حتــدد البيئــة التــي يجــب
أن يعمــل القطــاع املالــي فــي ظلهــا ،مــع ضمــان حمايــة العمــاء.
وأطلــق مصــرف قطــر املركــزي نظــام الدفــع عبــر الهاتــف املتحــرك
فــي قطــر ،والــذي يوفــر طريقــة جديــدة وآمنــة للمدفوعــات
اإللكترونيــة الســريعة لتعزيــز املعامــات املاليــة الرقميــة وكذلــك
لدعــم تدابيــر التباعــد االجتماعــي.

Social distancing measures and shifting customer
preferences provided more emphasis on digital financing
and other financial innovations for the banking sector
during this period. Dynamic nature of the technological
environment provided necessary momentum to these
activities. QCB, on its part, is in the process of providing
an enabling regulatory infrastructure, which defines the
environment under which the financial sector should
operate, while ensuring protection of customers. QCB
has launched the Qatar Mobile Payment System, which
provides a new and safe method for fast electronic
payments to enhance digital financial transactions as
well as to support the social distancing measures.

وفــي ظــل الــدروس التــي كشــف عنهــا الوضــع احلالــي للجائحــة
فمــن املرجــح أن يوفــر الوضــع الطبيعــي اجلديــد بعــد كوفيــد19-
دفعــة إضافيــة لصناعــة التقنيــات املاليــة مــن خــال زيــادة
اخلدمــات الالتالمســية للشــركات .وفــي الوقــت نفســه  ،تؤكــد
احلاجــة إلــى قيــام البنــوك املركزيــة بتحديــث إطــار إدارة املخاطــر
وخطــط اســتمرارية األعمــال.

Several lessons emerged from the current pandemic
situation. The new normal after the COVID-19 will likely
to provide an additional boost to the FinTech industry
by increasing contactless services to businesses. At the
same time, it emphasises the need for central banks to
upgrade their risk management framework and business
continuity plans.

وللمضــي قدمــاً ،تتوقــف توقعــات النمــو بشــكل أساســي علــى
اســتمرار تدابيــر الدعــم باإلضافــة إلــى مبــادرات السياســة
اجلديــدة التــي تركــز علــى القطاعــات األكثــر تضــرراً فــي
االقتصــاد .ومــن شــأن اســتئناف األنشــطة االقتصاديــة واإلنفــاق
املالــي املباشــر (الســيما علــى البنيــة التحتيــة) أن يوفــر الدفــع
الــازم لتعزيــز النشــاط االقتصــادي .عــاوة علــى ذلــك ،ونظــراً
ملرونــة نظامنــا املصرفــي ،فــإن اإلجــراءات الداعمــة لهــا تأثيــر
كبيــر فــي تطويــر نظــام مالــي مســتقر وأكثــر مرونــة.

Going forward, the growth expectation primarily hinges
on the continuation of support measures as well as new
policy initiatives focusing on the most affected sectors of
the economy. Calibrated unlocking of the economy and
the direct fiscal expenditure, particularly on infrastructure,
would provide necessary impetuous to boost the
economic activity. Furthermore, given the resilience of
our banking system, the supportive measures have a
significant impact towards developing a stable and more
resilient financial system.

ويتقــدم مصــرف قطــر املركــزي بالشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة
صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد
املفــدى ،وإلــى ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد آل ثانــي نائــب
األميــر ،وإلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة
الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي .كمــا نوجــه
الشــكر والتقديــر إلــى الهيئــات احلكوميــة وكذلــك الهيئــات
التنظيميــة األخــرى مثــل مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر لألســواق
املاليــة ،وأيض ـاً إلــى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى العاملــة
فــي قطــر والتــي زودت مصــرف قطــر املركــزي باملعلومــات ذات
الصلــة لتقــدمي هــذا التقريــر.

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

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

شــهد االقتصــاد العاملــي حالــة مــن عــدم اليقــن املتزايــد بســبب الوبــاء
الــذي أجبــر الــدول علــى اإلغــاق بطريقــة غيــر مســبوقة .وشــهد
منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي انخفاضـاً حــا ًدا وســط خســائر
فــي األرواح وفــرص العمــل .وبينمــا شــهدت االقتصــادات املتقدمــة
تضخم ـاً ضعيف ـاً ،كان معــدل التضخــم مســتقراً فــي معظــم األســواق
الناشــئة واالقتصــادات الناميــة .وتراجعــت أســعار الســلع األساســية
جنبــاً إلــى جنــب مــع اخلســائر فــي أســواق األســهم ،التــي تعافــت
الحقـاً مــع انفتــاح تدريجــي مدعومـاً باملشــاعر اإليجابيــة مــن تطــورات
اللقاحــات.

The global economy witnessed heightened uncertainty owing to
the pandemic forcing nations to shut down in an unprecedented
fashion. Global GDP growth took a steep fall amidst the loss of
lives and employment. While advanced economies witnessed
weak inflation, most of the emerging markets and developing
economies had stable inflation. Commodity prices plummeted
along with losses in the equity markets, which recovered later
with gradual unlocking supported by positive sentiments from
vaccine developments.

وأدى إغــاق جميــع كيانــات األعمــال بأمــر مــن احلكومــات إلبطــاء
انتشــار الوبــاء إلــى انكمــاش النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي ،مــع
تقلــص االقتصــادات املتقدمــة أكثــر بكثيــر مــن األســواق الناشــئة
واالقتصــادات الناميــة .ودعمــت البنــوك املركزيــة األســواق املاليــة
واالقتصــاد احلقيقــي مــن خــال الوصــول إلــى مصــادر الســيولة التــي
تشــتد احلاجــة إليهــا أثنــاء الوبــاء .وبذلــت البنــوك املركزيــة فــي معظــم
االقتصــادات املتقدمــة جهــوداً متضافــرة لتعزيــز توافــر الســيولة مــن
خــال تبنــي سياســات نقديــة ميســرة للغايــة .كمــا خفضــت البنــوك
املركزيــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي أســعار سياســاتها
الرئيســية متاشــياً مــع التخفيضــات التــي قــام بهــا مجلــس االحتياطــي
الفيدرالــي األمريكــي .وأعلنــت قطــر علــى وجــه اخلصــوص عــن
حزمــة حتفيــز اقتصــادي لدعــم االقتصــاد احمللــي وتوفيــر ســيولة
إضافيــة للقطــاع املصرفــي.

Government-ordered shutdown of all business entities to
slow the spread of the pandemic led to contraction in global
GDP with advanced economies contracting much more than
emerging markets and developing economies. Central Banks
supported the financial markets and the real economy with
much needed access to liquidity sources during the pandemic.
Central Banks in most of the advanced economies made
concerted efforts to enhance the availability of liquidity by
adopting highly accommodative monetary policy stance. GCC
central banks too reduced its key policy rates in line with cuts
undertaken by the US Federal Reserve. Qatar announced an
economic stimulus package to support the local economy and
to provide additional liquidity to the banking sector.

أظهــر القطــاع املصرفــي فــي قطــر قدرتــه علــى الصمــود ،وســجل
منــواً مذهــ ً
ا فــي املوجــودات خــال العــام .وســاعدت اإلجــراءات
التــي اتخذهــا مصــرف قطــر املركــزي ،فــي احلفــاظ علــى مراقبــة
جــودة املوجــودات فــي القطــاع املصرفــي .وعلــى الرغــم مــن البيئــة
االقتصاديــة الصعبــة بشــكل عــام بســبب الوبــاء ،فقــد زاد حجــم
امليزانيــة العموميــة للقطــاع املصرفــي مدعوم ـاً بنمــو ائتمــان القطــاع
العــام منخفــض املخاطــر .وأظهــرت البنــوك إدارة حكيمــة مــن خــال
زيــادة املخصصــات بشــكل اســتباقي ،وحتســن ظــروف الســيولة
الهيكليــة لديهــا .ومتكنــت البنــوك مــن إدارة مخاطرهــا عبــر احلــدود
بشــكل جيــد مــن خــال تعديــل التعــرض ملناطــق جغرافيــة مختلفــة
بشــكل مناســب مــع تقليــل مخاطــر الســحب عــن طريــق إطالــة آجــال
االســتحقاق .وأشــار مســح اإلقــراض املصرفــي الــذي أجــراه مصــرف
قطــر املركــزي علــى أســاس ربــع ســنوي إلــى تســهيل ظــروف االئتمــان
خــال العــام .وأظهــر مؤشــر االســتقرار املصرفــي ملــف املخاطــر
العــام عنــد مســتويات مرتفعــة فــي عــام  2020مقارنــة بالعــام الســابق.
وأشــار مســح إدراك املخاطــر إلــى زيــادة الثقــة مــن قبــل غالبيــة
البنــوك املســتجيبة ممــا يعكــس اســتقرار القطــاع املصرفــي فــي قطــر.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

The banking sector in Qatar demonstrated resilience and
registered an impressive growth in assets during the year. The
measures taken by the Qatar Central Bank helped to keep a check
on the asset quality of the banking sector. Despite an overall
challenging economic environment due to the pandemic, the
banking sector expanded its balance sheet supported by lowrisk public sector credit growth. Banks demonstrated prudent
management by proactively increasing their provisioning and
improving their structural liquidity conditions. Banks managed
their cross-border risk well by suitably adjusting exposure to
different geographies while reducing the withdrawal risk by
lengthening the maturities. Bank Lending Survey conducted by
QCB on quarterly basis indicated easing of credit conditions
during the year. The Banking Stability Index showed overall
risk profile at elevated levels in 2020 compared to the same
in previous year. Risk Perception Survey indicated an increase
in confidence by majority of the responding banks reflecting
stability of the banking sector in Qatar.
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يتكــون القطــاع املالــي غيــر املصرفــي فــي قطــر مــن شــركات التأمــن،
وبنــك قطــر للتنميــة ،وشــركات التمويــل ،وشــركات االســتثمار ،ومحــال
الصرافــة ،ومؤسســات مركــز قطــر املــال ،ضمــن االختصــاص
الرقابــي ملصــرف قطــر املركــزي ،وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.
وعلــى الرغــم مــن التأثيــر املــزدوج للوبــاء وانخفــاض أســعار النفــط،
ســجلت موجــودات قطــاع املؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة اخلاضــع
لرقابــة مصــرف قطــر املركــزي فــي قطــر منــواً صحي ـاً خــال عــام
 .2020وكان هــذا مدفوعـاً بالنمــو فــي موجــودات بنــك قطــر للتنميــة،
وشــركات التأمــن .لكــن موجــودات شــركات التمويــل ومحــال الصرافة
وشــركات االســتثمار ســجلت بعــض التراجــع بســبب التباطــؤ .ومنــت
املوجــودات اإلجماليــة لشــركات التأمــن بوتيــرة صحيــة .وحافــظ بنــك
قطــر للتنميــة علــى تأخــر ســداد القــروض عنــد مســتويات منخفضــة،
وظلــت مخصصــات القــروض غيــر املنتظمــة عنــد مســتويات عاليــة.
وحافظــت شــركات التمويــل علــى أرصــدة نقديــة مريحــة ،ورافعــة
ماليــة منخفضــة ،وكفايــة رأس مــال عاليــة ممــا يشــير إلــى مرونــة
قويــة .وكمــا فــي حالــة شــركات التمويــل واالســتثمار ،حتســنت نســبة
موجــودات محــال الصرافــة إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي بشــكل
طفيــف ،بينمــا انخفضــت النســبة إلــى موجــودات البنــوك خــال العام.
ومــن بــن املؤسســات اخلاضعــة لرقابــة هيئة تنظيم مركــز قطر للمال،
منــت موجــودات بنــوك اجلملــة فــي مركــز قطــر للمــال خــال العــام.
وســجلت بنــوك االســتثمار ومــدراء االســتثمار فــي مركــز قطــر للمــال
خســارة أقــل فــي عــام  2020مقارنــة بعــام  .2019وبينمــا شــهد مــدراء
االســتثمار اســتمرار الربحيــة ،كانــت اخلســائر اإلجماليــة مدفوعــة
ببنــوك االســتثمار ،التــي عانــت مــن خســائر ائتمانيــة وخســائر فــي
القيمــة العادلــة علــى االســتثمارات .وحققــت الشــركات االستشــارية
أرباح ـاً كبيــرة مقارنــة باخلســائر التــي تعرضــت لهــا قبــل عــام.

The non-banking financial sector in Qatar comprising of
insurance firms, Qatar Development Bank (QDB), finance
companies, investment companies, exchange houses and
Qatar Financial Centre (QFC) institutions fall under the
regulatory purview of the QCB and Qatar Financial Centre
Regulatory Authority (QFCRA). Despite the twin impact of
pandemic and low oil prices, the assets of QCB regulated Nonbank Financial Institutions sector in Qatar recorded a healthy
growth during 2020. This was driven by growth in assets of
Qatar Development Bank (QDB) and insurance firms. The
assets of finance companies, exchange houses and investment
companies, however, registered some decline due to the
slowdown. The aggregate assets of the insurance firms grew
at a healthy pace. QDB maintained delinquency of loans at low
levels and provisioning for NPLs remained at high levels. The
Finance Companies maintained comfortable cash balances,
low leveraging and high capital adequacy indicating strong
resilience. As in the case of finance and investment companies,
the ratio of Exchange House assets to GDP improved marginally
while that to bank assets declined during the year. Among
’the QFCRA regulated institutions, the QFC corporate banks
assets grew during the year. The QFC investment banks and
investment managers recorded a smaller loss in 2020 relative
to 2019. While investment managers experienced continued
profitability, the aggregate losses were driven by investment
banks, which experienced credit losses and fair value losses
on investments. Advisory firms generated significant profits
compared to losses experienced a year earlier.

قدمــت البنيــة التحتيــة للقطــاع املالــي الدعــم املطلــوب وســط بيئــة
تشــغيل صعبــة خــال العــام .ومتــت معاجلــة الزيــادة احلــادة فــي
الطلــب علــى طــرق الدفــع اإللكترونيــة ،الســيما بســبب إغــاق
محــال الصرافــة وانخفــاض ســاعات عمــل البنــوك .وتقديــراً لــدور
التكنولوجيــا املاليــة ومقدمــي خدمــات الدفــع غيــر املصرفيــة فــي
تنميــة االقتصــاد القطــري ،بــدأ مصــرف قطــر املركــزي العديــد
مــن اإلجــراءات لدعــم النمــو مــع معاجلــة املخاطــر التــي يشــكلونها.
وتضمنــت هــذه املبــادرات إطــاراً تنظيميـاً للترخيــص واإلشــراف علــى
عمليــات التقنيــات املالــي ،وصنــدوق حمايــة تنظيمــي يدعــم التقنيــات
املاليــة واملبتكريــن اآلخريــن إلجــراء جتــارب حيــة فــي بيئــة خاضعــة
للرقابــة حتــت إشــراف مصــرف قطــر املركــزي .كمــا مت إنشــاء قســم
خــاص بالتكنولوجيــا املاليــة فــي مصــرف قطــر املركــزي يعمــل كنافــذة
واحــدة جلميــع املتطلبــات التنظيميــة املتعلقــة بالتكنولوجيــا املاليــة.

Financial sector infrastructure provided the needed support
amidst difficult operating environment during the year.
Sharp increase in demand for electronic payments methods,
particularly due to closure of exchange houses and reduced
working hours of banks were seamlessly handled. Recognizing
the role of FinTech and non-bank Payment Services Providers
in the development of the Qatar economy, several measures
were initiated by QCB to support the growth while addressing
the risk posed by them. These initiatives included a regulatory
framework for licensing and overseeing operations of
FinTech and a regulatory sandbox that supports FinTech and
other innovators to conduct live experiments in a controlled
environment under the QCB’s supervision. An exclusive FinTech
section was also set up in QCB, which acts as a single window
for all FinTech related regulatory requirements.

اتخــذ مصــرف قطــر املركــزي العديــد مــن املبــادرات السياســية لتعزيز
إطــار عمــل إدارة املخاطــر التشــغيلية مبــا فــي ذلــك إدارة اســتمرارية
األعمــال داخــل مصــرف قطــر املركــزي وكذلــك فــي املؤسســات املاليــة

The QCB took several policy initiatives to strengthen the
operational risk management framework including businesses
continuity management, within QCB as well as in other financial
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األخــرى والتــي تشــمل االحتفــاظ بســجل املخاطــر ،ومراجعــة ترتيبــات
اســتمرارية األعمــال ،واختبــار اخلطــط الوظيفيــة وخطــط التعافــي
مــن كــوارث تكنولوجيــا املعلومــات .وأجــرى مصــرف قطــر املركــزي
اإلشــراف علــى ممارســات األمــن الســيبراني للقطــاع املالــي للحــد مــن
مخاطــر أمنيــة متعــددة أثنــاء التعامــل مــع القطــاع مــن خــال منتــدى
مجموعــة األمــن املصرفــي املخصــص .وشــهدت مؤشــرات املخاطــر
الرئيســية للقطــاع املالــي زيــادة كبيــرة إلــى حــد مــا فــي حجــم األحداث
األمنيــة فــي القطــاع املصرفــي ،حيــث تركــزت معظــم األحــداث األمنية
علــى طبقــة البنيــة التحتيــة لبيئــات البنــوك تليهــا طبقــة التطبيــق.

institutions, which include maintenance of risk register, review
of business continuity arrangements, testing of functional and
IT Disaster Recovery Plans. QCB conducted oversight on the
cyber security practices of the financial sector to identify and
thwart multiple security risks while engaging with the sector
through the dedicated Banking Security Group (BSG) forum.
The Key Risk Indicators of the financial sector witnessed a
fairly large increase in volume of security events in the banking
sector, where majority of the security events were concentrated
on the infrastructure layer of the banks environments closely
followed by the application layer.

ونحــو حتقيــق تقــدم ملمــوس فــي تطــورات تغيــر املنــاخ ،اتخــذت
قطــر عــدة مبــادرات بشــأن التمويــل األخضــر مكمــ ً
ا لرؤيــة قطــر
الوطنيــة  .2030وتصــدرت قطــر مؤشــر حتــول الطاقــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط ،وشــمال إفريقيــا لعــام  ،2021الــذي نشــره املنتــدى
االقتصــادي العاملــي .وبدعــم مــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ،أطلقــت
بورصــة قطــر منصتهــا اإللكترونيــة "االســتدامة واحلوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة" لتمكــن الشــركات املدرجــة مــن نشــر أداء احلوكمــة
والبيئــة االجتماعيــة واالســتدامة .وأصــدر أحــد البنــوك القطريــة
ســندات خضــراء خــال العــام ،بينمــا تبنــت بنــوك أخــرى فــي قطــر
مبــادرات خضــراء فــي ممارســاتها التجاريــة.

Towards meaningful progress on climate change developments,
Qatar took several initiatives on green financing complementing
the Qatar National Vision 2030. Qatar has topped the MENA
region Energy Transition Index 2021, published by the World
Economic Forum. With support from Qatar Financial Markets
Authority, the QE launched its online platform Sustainability
and Environmental-Social-Governance (ESG) Dashboard
to enable listed companies to communicate their ESG and
sustainability performance. One of the Qatari banks have
issued green bonds during the year, while other banks in Qatar
adopted green initiatives in their business practices.
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MACROECONOMIC DEVELOPMENTS

تطورات االقتصاد الكلي

 1 .1التطورات العاملية
واجــه االقتصــاد العاملــي حالــة متســارعة مــع تزايــد عــدم
اليقــن بســبب الوبــاء خــال معظــم عــام  .2020وبحلــول الربــع
األول مــن عــام  ،2020أصبــح الوبــاء تهديــداً عامليــاً يجبــر
الــدول علــى اإلغــاق بطريقــة غيــر مســبوقة ،تُعــرف باســم
"اإلغــاق الكبيــر" لعــام  .2020وكان االنكمــاش فــي النشــاط
العاملــي الــذي أعقــب ذلــك غيــر مســبوق فــي ســرعته وطبيعتــه
املتزامنــة ،حيــث شــهدت العديــد مــن االقتصــادات أشــد تراجــع
فــي النمــو فــي التاريــخ املســجل.
وظــل التضخــم ضعيفــاً ومخمــداً فــي االقتصــادات املتقدمــة
ومســتقراً فــي معظــم األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة.

1.1 Global Developments
The global economy faced a precipitous situation
with heightened uncertainty owing to the pandemic
during much of 2020. By Q1-2020, the pandemic
had become a global menace forcing nations to
shut down in an unprecedented fashion, known as
the ‘Great Lockdown’ of 2020. The contraction in
global activity that followed was unprecedented
in its speed and synchronized nature, with many
economies witnessing steepest growth declines in
recorded history.
Inflation remained weak and suppressed in
advanced economies (AEs), and stable in most
emerging markets and developing economies
(EMDEs).

ضعفــت أســعار الســلع العامليــة ،الســيما أســعار الطاقــة التــي
انخفضــت إلــى مســتويات تاريخيــة فــي البدايــة  ،لكنهــا تعافــت
الحقــاً مــع الفتــح التدريجــي  .وباملثــل ،مــع تخفيــف القيــود
املدعومــة باملشــاعر اإليجابيــة مــن تطويــر اللقاحــات ،تعافــت
معظــم أســواق األســهم بعــد اخلســائر األوليــة وأنهــت العــام فــي
املنطقــة اخلضــراء .وبــدأ نشــاط التصنيــع أيضـاً فــي االنتعــاش
فــي معظــم البلــدان.

Global commodity prices weakened, particularly
energy prices falling to historical low levels initially,
but recovered later with gradual unlocking.
Similarly, with easing restrictions supported by
positive sentiments from vaccine developments,
most equity markets recovered after initial losses
and ended the year in the green. Manufacturing
activity also began to revive in most countries.

ومــع ذلــك ،علــى الرغــم مــن التكيــف مــع طــرق جديــدة ملواصلــة
األنشــطة االقتصاديــة ،ظلــت معظــم االقتصــادات هشــة حيــث
ال يــزال ظهــور الوبــاء مــن املتغيــرات الفيروســية ميثــل تهديــداً
كبير اً .

However, despite adapting to new ways to carry
on economic activities, most economies remained
fragile as resurgence of the pandemic from virus
variants remains a major threat.

وفقـاً لتقييــم تقريــر االســتقرار املالــي العاملــي لصنــدوق النقــد
الدولــي الصــادر فــي أبريــل  ،2021ميكــن أن يحــدث انتعــاش
اقتصــادي غيــر متزامــن ومتبايــن بــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة .بعــد ذلــك ،تواجــه األســواق
الناشــئة ذات االحتياجــات التمويليــة اخلارجيــة الكبيــرة
واملثقلــة بالديــون حتديــات هائلــة.

As per assessment of International Monetary
Fund’s (IMF) Global Financial Stability Report
(GFSR) of April 2021, an asynchronous and
divergent economic recovery between AEs and
EMDEs could take place. Then, emerging markets
with large external financing needs and high
indebtedness face daunting challenges.

وألن أســعار الفائــدة ميكــن أن ترتفــع بطريقــة غيــر منظمــة
مثــل االرتفــاع املســتمر فــي أســعار الفائــدة األمريكيــة بعــد
التعافــي الســريع الــذي يــؤدي إلــى إعــادة تســعير املخاطــر
وتشــديد األوضــاع املاليــة .وبالتالــي ،للحفــاظ علــى االســتقرار
املالــي ،هنــاك حاجــة لتحديــد جيــوب الضعــف ،واعتمــاد تدابير
سياســية لدعــم إصــاح امليزانيــة العموميــة وتعزيــز االنتعــاش
املســتدام والشــامل.

Because interest rates could rise in a disorderly
fashion such as persistent rise in US rates following
a speedy recovery that leads to a repricing of
risk and tighter financial conditions. Thus, for
preserving financial stability, there is the need for
identifying pockets of vulnerabilities and adopting
policy measures to support balance sheet repair
and foster sustainable and inclusive recovery.
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 1 .1 .1تطورات االقتصاد الكلي

1.1.1 Macroeconomic Developments

تقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي بشــكل حــاد خــال
عــام  2020بنســبة  ،٪3.3مــع انكمــاش الكيانــات االقتصاديــة
بشــكل أكبــر بكثيــر مــن اقتصادات األســواق الصاعــدة والبلدان
الناميــة .وجــاء انكمــاش النــاجت احمللــي اإلجمالــي نتيجــة
ألوامــر احلكومــة إغــاق جميــع الكيانــات التجاريــة إلبطــاء
انتشــار تفشــي املــرض  .وكانــت قطاعــات الترفيــه وجتــارة
التجزئــة والســياحة والطيــران والضيافــة هــي األشــد تضــرراً.
وتقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات املتقدمــة
خــال عــام  2020بنســبة  ٪4.7مقابــل منــو بنســبة ٪1.6
خــال عــام  .2019ومــن بــن االقتصــادات املتقدمــة الكبــرى،
تقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي الواليــات املتحــدة بنســبة
 ،٪3.5ومنطقــة اليــورو بنســبة  ٪6.6واليابــان  ٪4.8واململكــة
املتحــدة بنســبة  .٪9.9وكان انكمــاش النــاجت احمللــي اإلجمالــي
فــي بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة خــال عــام
 2020بنســبة  ٪2.2مقابــل منــو بنســبة  ٪3.6خــال عــام
( 2019شــكل .)1-1

Global GDP during 2020 contracted steeply
by 3.3%, with AEs contracting much more than
the EMDEs. The GDP contraction was led by
government-ordered shutdown of all business
entities to slow the spread of the outbreak. The
entertainment, retail, tourism, aviation, and
hospitality industries were the hardest hit. GDP in
AEs during 2020 contracted by 4.7% as against a
growth of 1.6% during 2019. Among major AEs,
GDP contracted in the US by 3.5%, Euro Area by
6.6%, Japan by 4.8% and the UK by 9.9%. GDP
contraction in EMDEs during 2020 was by 2.2% as
against a growth of 3.6% during 2019 (Chart 1-1).

ومــن بــن بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة
الرئيســية ســجلت الصــن فقــط منــواً إيجابيـاً ،ولكــن متباطئـاً
فــي إجمالــي النــاجت احمللــي بنســبة  ،٪2.3بينمــا تقلــص النــاجت
احمللــي اإلجمالــي فــي الهنــد بنســبة  ،٪8وفــي البرازيــل بنســبة
 ،٪4.1وجنــوب إفريقيــا بنســبة .٪7

Among major EMDEs, only China posted a
positive, but decelerated, GDP growth of 2.3%,
while GDP contracted in India by 8%, in Brazil by
4.1% and South Africa by 7%.

Chart 1-1: Real GDP Growth and Average Inflation

شكل  :1-1منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ومتوسط معدل التضخم

املصدر :صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العاملي ،أبريل  2021قاعدة البيانات
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تراجــع التضخــم العاملــي بشــكل طفيــف إلــى  ٪3.2فــي عــام 2020
مــن  ٪3.5فــي عــام  .2019وظــل التضخــم فــي البلــدان الناميــة
منخفضــاً إلــى حــد كبيــر ،فــي حــن شــهدت بلــدان األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة ككل تضخمــاً مســتقراً خــال عــام
 .2020وفــي البلــدان الناميــة ،كان التضخــم منخفض ـاً للغايــة عنــد
 .٪0.7مــع االنكمــاش االقتصــادي ،حتــول التضخــم األساســي إلــى
مــا دون املتوســط التاريخــي فــي العديــد مــن البلــدان املتقدمــة
والبلــدان الناميــة .ومــع ذلــك ،ظــل متوســط التضخــم العــام فــي
بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة مســتقراً عنــد ،٪5.1
حتــى أن بعــض بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة
الرئيســية شــهدت مســتويات مرتفعــة مــن التضخــم أثنــاء الوبــاء،
مدفوعــة بعوامــل خاصــة بــكل بلــد .وانتعــش التضخــم فــي الهنــد
بســبب ارتفــاع أســعار بعــض املــواد الغذائيــة.

Global inflation eased slightly to 3.2% in 2020 from
3.5% in 2019. Inflation in AEs remained considerably
subdued, while EMDEs as a whole witnessed a stable
inflation during 2020. In AEs, inflation was highly
subdued at 0.7%. With the economic contraction, core
inflation shifted downward to below historic average in
many AEs and EMDEs. However, the average headline
inflation in EMDEs remained stable at 5.1%, with some
major EMDEs even experiencing elevated levels of
inflation during the pandemic, driven by countryspecific factors. Inflation picked-up in India due to rise
in prices of some food articles.

وشــهدت بقيــة بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة مثــل
الصــن والبرازيــل وإندونيســيا تضخم ـاً فــي حــدود  .٪4-2وبشــكل
عــام ،ظلــت ضغــوط التضخــم العامليــة صامتــة إلــى حــد كبيــر فــي
عــام .2020

Rest of the EMDEs like China, Brazil and Indonesia
witnessed inflation within the range of 2-4%. Overall,
global inflation pressures remained largely muted in
2020.

 2 .1 .1تطورات األسواق املالية
أصبحــت األســواق املاليــة العامليــة غيــر مســتقرة ســريعاً منــذ
أواخــر فبرايــر  2020وســط تدهــور معنويــات املســتثمرين
جتــاه املخاطــرة .وتعرضــت االقتصــادات احملليــة واخلارجيــة
للكســاد بشــكل كبيــر فــي النصــف األول مــن العــام بســبب تقييد
النشــاط االقتصــادي مــن خــال التدابيــر الوقائيــة املتخــذة
منــذ مــارس ،مثــل أوامــر البقــاء فــي املنــزل وتعليــق األعمــال.
واســتجابت احلكومــات والبنــوك املركزيــة لهــذا الوضــع بســرعة
وبقــوة بنــا ًء علــى جتربتهــا مــع األزمــة املاليــة العامليــة مــن خــال
التعــاون الدولــي.

1.1.2 Financial Markets Developments
Global financial markets became rapidly unstable from
'late February 2020 amid deterioration in investors
risk sentiment. Domestic and overseas economies
became depressed significantly in the first half of
the year because economic activity was restrained
by preventive measures taken since March, such
as stay-at-home orders and business suspension.
Governments and central banks responded to this
situation swiftly and aggressively based on their
experience with the Global Financial Crisis through
international cooperation.

ولعبــت البنــوك املركزيــة دوراً رئيســياً خــال األزمــة فــي دعــم
األســواق املاليــة واالقتصــاد احلقيقــي بإمكانيــة الوصــول إلــى
مصــادر الســيولة التــي تشــتد احلاجــة إليهــا  .واســتجابت
البنــوك املركزيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال خفــض
أســعار الفائــدة إلــى مســتويات منخفضــة تاريخيـاً واللجــوء إلــى
السياســات النقديــة التوســعية .وتشــير التقديــرات إلــى أن
البنــوك املركزيــة مجتمعــة خفضــت أســعار الفائــدة  207مــرات
خــال عــام  ،2020مــع تولــي الواليــات املتحــدة الصــدارة فــي
مــارس .2020

Central Banks played a key role during the crisis to
support financial markets and the real economy with
much needed access to liquidity sources. Central
banks worldwide responded by reducing policy rates
to historically low levels and resorting to expansionary
monetary policies. It is estimated that central banks
combined cut interest rates 207 times during 2020,
with the lead being taken by the US in March 2020.

خفــض االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي معــدل سياســته
مرتــن فــي مــارس  2020مبعــدل تراكمــي قــدره  150نقطــة
أســاس ،وبالتالــي حــدد النطــاق املســتهدف اجلديــد لســعر
الفائــدة علــى األمــوال الفيدراليــة عنــد صفــر ٪إلــى ٪0.25
(شــكل  .)2-1كمــا أطلــق فــي وقــت واحــد برنامج ـاً ضخم ـاً
للتيســير الكمــي بقيمــة  700مليــار دوالر لتوفيــر دعــم مالــي
إضافــي لالقتصــاد املتعثــر ،وخفــض متطلبــات االحتياطــي
آلالف البنــوك إلــى الصفــر .وفــي خطــوة عامليــة منســقة مــن

The US Federal Reserve cut its policy rate twice in
March 2020 by a cumulative of 150 basis points, thus
setting the new target range for the federal funds rate
at 0% to 0.25% (Chart 1-2). It also simultaneously
launched a massive $700 billion quantitative easing
program to afford extra financial support to the ailing
economy, and cut reserve requirements for thousands
of banks to zero. In a global coordinated move by
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قبــل البنــوك املركزيــة ،اتخــذ بنــك كنــدا ،وبنــك إجنلتــرا ،وبنــك
اليابــان ،والبنــك املركــزي األوروبــي ،واالحتياطــي الفيدرالــي
األمريكــي ،والبنــك الوطنــي السويســري إجــراءات لتعزيــز
الســيولة بالــدوالر حــول العالــم مــن خــال ترتيبــات مقايضــة
الــدوالر.

centrals banks, the Bank of Canada, the Bank of
England, the Bank of Japan, the European Central
Bank, the US Federal Reserve, and the Swiss National
Bank took action to enhance dollar liquidity around
the world through existing dollar swap arrangements.

لــم يخفــض البنــك املركــزي األوروبــي معــدالت سياســته
خــال عــام  2020حيــث كان بالفعــل عنــد حــدود منخفضــة
منــذ ســبتمبر  .2019وبــدالً مــن ذلــك ،قــرر اللجــوء إلــى
تدابيــر غيــر تقليديــة مثــل برنامــج شــراء اجلائحــة الطارئــة؛
وهــو برنامــج شــراء أصــول مؤقــت لــأوراق املاليــة للقطاعــن
العــام واخلــاص .وقــد قــرر البنــك املركــزي األوروبــي زيــادة
مشــترياته مــن الســندات مبوجــب خطــة حمايــة البيئــة العامــة
مبقــدار  600مليــار يــورو ،ليصبــح املجمــوع اجلديــد 1.35
تريليــون يــورو.

European Central Bank did not reduce its policy
rates during 2020 as it was already at lower bounds
since September 2019. Instead, it decided to resort
to unconventional measures such as the Pandemic
Emergency Purchase Program (PEPP)—a temporary
asset purchase programme of private and public
sector securities. The ECB decided to increase bond
purchases under the PEPP by € 600 billion, to a new
total of €1.35 trillion.

خفــض بنــك إجنلتــرا معــدل سياســته إلــى أدنــى مســتوى لــه
علــى اإلطــاق عنــد  ،٪0.1-وقــرر شــراء  200مليــار جنيــه
إســترليني إضافيــة مــن ســندات احلكومــة والشــركات فــي
اململكــة املتحــدة فــي إطــار برنامــج التيســير الكمــي ،املصمــم
خلفــض تكلفــة االقتــراض وضــخ النقــد فــي االقتصــاد.

The Bank of England, cut its policy rate to an all-time
low of -0.1% and decided to buy an additional £200bn
of UK government and corporate bonds under a
QE money-printing programme, designed to hold
down the cost of borrowing and pump cash into the
economy.

وعــزز بنــك اليابــان التيســير النقــدي منــذ مــارس  ،2020مــع
االســتمرار فــي موقفــه املتســق مــن السياســة النقديــة مــع بقــاء
ســعر الفائــدة عنــد  .٪0.1-وقــد بــدأ البرنامــج اخلــاص لدعــم
متويــل الشــركات بحجــم إجمالــي يبلــغ حوالــي  120تريليــون
يــن باإلضافــة إلــى توفيــر مخصصــات كافيــة لصناديــق الــن
والعمــات األجنبيــة.

Bank of Japan enhanced monetary easing since
March-2020, while continuing with its ultraaccommodative monetary policy stance with policy
rate remaining at -0.1%. It initiated the Special
Program to support corporate financing with a total
size of about 120 trillion yen as well as provide ample
provision for yen and foreign currency funds.

باختصــار ،بذلــت معظــم الكيانــات االقتصاديــة جهــوداً
متضافــرة لتعزيــز توافــر الســيولة مــن خــال تبنــي سياســة
نقديــة متيســرة للغايــة للحــد مــن التقلبــات فــي األســواق
املاليــة ودعــم النشــاط االقتصــادي اإليجابــي.

In short, most of the AEs made concerted efforts to
enhance the availability of liquidity by adopting highly
accommodative monetary policy stance so as to
reduce the volatility in financial markets and support
positive economic activity.

)Chart 1-2: Benchmark Policy Rates in Select Advanced Economies (%

شكل  :2-1أسعار السياسة املرجعية في االقتصادات املتقدمة املختارة ()%

املصدر :مواقع البنوك املركزية املعنية
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Source: Respective Central Bank Websites.
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تباينــت عائــدات الســندات احلكوميــة بشــكل ملحــوظ فــي نهايــة
العــام .ففــي الواليــات املتحــدة ،أنهــت عائــدات الســندات الســيادية
العــام علــى ارتفــاع ،بينمــا فــي منطقــة اليــورو ،شــهدت بعــض املعاييــر
الهامــة انخفاضـاً حــاداً فــي العائــدات بســبب البيانــات االقتصاديــة
الضعيفــة ،وزيــادة التيســير الكمــي .وفــي أملانيــا ،ذهــب العائــد
القياســي إلــى املنطقــة الســلبية ،فــي حــن ظلــت العوائــد دون تغييــر
فــي اململكــة املتحــدة .وفــي اليابــان ،اســتمرت عائــدات الســندات
فــي البقــاء إمــا فــي املنطقــة الســلبية أو منخفضــة للغايــة بســبب
السياســة النقديــة التيســيرية للغايــة مــن خــال شــراء الســندات مــن
قبــل بنــك اليابــان (شــكل .)3-1

Government bond yields diverged markedly toward
the end of the year. In the US, sovereign bond yields
ended the year higher, while in the Euro Area some of
the important benchmarks witnessed sharp declines in
yield mostly owing to weak economic data and increased
quantitative easing. In Germany, the benchmark yield
went into the negative zone, while yields remained
unchanged in the UK. In Japan, bond yields continued
to remain either in the negative zone or extremely lowlevel owing to the ultra-accommodative monetary policy
through bond buying by the Bank of Japan (Chart 1-3).

)Chart 1-3: 10-year Government Bond Yield Rates (%

شكل  :3-1معدالت فائدة السندات احلكومية  10سنوات ()%

فــي تناقــض حــاد مــع أداء الربــع األول ،شــهدت األســواق املاليــة
انتعاشــاً قويــاً فــي النصــف الثانــي مــن العــام .وانتعشــت أســواق
األســهم فــي كل مــن الكيانــات االقتصاديــة واألســواق الناشــئة بقــوة
فــي الربــع الرابــع مــن عــام  ،2020ممــا عكــس بعــض األداء الضعيــف
الــذي عانــى منــه فــي األيــام األولــى للوبــاء .وكان التفــاؤل بشــأن
التطــور الســريع للقاحــات ملواجهــة فيــروس كورونــا ،واملشــاعر
اإليجابيــة الناشــئة عــن تخفيــف قيــود اإلغــاق ،واالنتعــاش
التدريجــي فــي نشــاط التصنيــع العاملــي مــن العوامــل التــي ســاعدت
أســواق األســهم علــى إنهــاء العــام بشــكل إيجابــي (شــكل .)4-1
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In sharp contrast to the Q1 performance, financial
markets witnessed a strong recovery in the second
half of the year. Equity markets in both AEs and EMs
rallied strongly in the Q4-2020, thus reversing some
of the underperformance suffered in the initial days of
the pandemic. Optimism regarding rapid development
of vaccines to counter the Corona virus, positive vibes
emerging from the easing of lockdown restrictions,
and the gradual revival in global manufacturing activity
were factors that helped equity markets end the year on
a positive note (Chart 1-4).
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Chart 1-4: Global Equity Market Performance

شكل  :4-1أداء أسواق األسهم العاملية

بــن بلــدان األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة ،كان موقف السياســة
النقديــة خــال عــام  2020متوافقـاً للغايــة .فقــد خفضــت البنــوك
املركزيــة فــي العديــد مــن بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان
الناميــة مبــا فــي ذلــك الهنــد والصــن والبرازيــل وروســيا أســعار
الفائــدة عــدة مــرات خــال عــام  ،2020ممــا تــرك املعــدالت عنــد
أدنــى مســتوياتها علــى اإلطــاق ملعظــم البلــدان (شــكل .)5-1

Among EMDEs, the monetary policy stance during
2020 was highly accommodative. Central banks of
several EMDEs including India, China, Brazil and Russia
cut policy rates multiple times over 2020, thus leaving
the rates at lowest ever levels for most countries (Chart
1-5).

وباملثــل ،خفضــت جميــع البنــوك املركزيــة فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي أســعار سياســتها الرئيســية فــي مــارس  2020مبتوســط
 125نقطــة أســاس متاشــياً مــع خفــض  150نقطــة أســاس الــذي
أجــراه االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي.

Likewise, all the GCC central banks reduced its key
policy rates in March-20 by an average of 125 basis
points in line with the 150 basis points cut observed by
the US Federal Reserve.

)Chart 1-5: Benchmark Policy Rates in Selected Emerging Market Economies (%

شكل  :5-1أسعار السياسة املرجعية في اقتصادات مختارة من األسواق الناشئة ()%

املصدر :مواقع البنوك املركزية املعنية
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Source: Respective Central Bank Websites.
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 3 .1 .1التطورات في أسعار السلع الرئيسية

1.1.3    Commodity Price Developments

أثــر تفشــي وبــاء كوفيــد 19-بشــكل كبيــر علــى أســعار الســلع
األساســية العامليــة خــال عــام  .2020وأطلــق الوباء العنــان ملجموعة
فريــدة مــن العوامــل التــي أثــرت علــى كل مــن العــرض والطلــب علــى
الســلع .وكان التأثيــر أشــد علــى أســعار النفــط بســبب االنخفــاض
غيــر املســبوق فــي النقــل علــى الصعيــد العاملــي .وأدى ذلــك إلــى
تدهــور حــاد فــي أســعار النفــط العامليــة بنســبة  ٪77.85منــذ بدايــة
العــام وخــال الربــع األول مــن عــام  .2020ووصلــت أســعار النفــط
إلــى احلضيــض ،وانخفضــت إلــى املنطقــة الســلبية فــي  21أبريــل،
نتيج ـ ًة للجائحــة وحــرب األســعار بــن عمالقــي النفــط الســعودية
وروســيا .انخفــض ســعر برميــل خــام غــرب تكســاس الوســيط وهــو
معيــار النفــط األمريكــي ،إلــى أدنــى مســتوى لــه عنــد  37.63دوالراً
للبرميــل .ومــع ذلــك ،اســتعادت األســعار الكثيــر مــن اخلســائر خــال
الفتــرة املتبقيــة مــن عــام  2020الســيما فــي الربــع الرابــع مــن عــام
 .2020ومــع انتهــاء العــام ،اســتعادت أســعار النفــط ثالثــة أربــاع مــا
فقدتــه ســابقاً وانتهــت عنــد  51.22دوالراً للبرميــل.

The outbreak of Covid-19 pandemic massively influenced
global commodity prices during 2020. The pandemic
unleashed a unique combination of factors that affected
both demand and supply of commodities. The impact was
most severe on oil prices owing to the unprecedented drop
in transport, globally. This fuelled a steep deterioration in
global oil prices by 77.85% in YTD terms over Q1-2020. Oil
prices hit rock bottom and plunged into negative territory
on April 21st, slammed by both the pandemic and a price
war between oil giants Saudi Arabia and Russia. The price
of a barrel of West Texas Intermediate (WTI), the benchmark
for US oil, fell as low as minus $37.63 a barrel. Prices,
however, recovered much lost ground over the remainder of
2020, especially in Q4-2020. As the year ended, oil prices
regained 3/4th lost ground and ended at $51.22 per barrel.

وكان للوبــاء تأثيــر ســلبي علــى أســعار جميــع الســلع غيــر املتعلقــة
بالطاقــة ،باســتثناء املعــادن الثمينــة ،خــال الربعــن األول والثانــي
مــن عــام  ،2020لكنــه تعافــى بعــد ذلــك .ومــع ذلــك ،ارتفعــت أســعار
املعــادن الثمينــة خــال عــام  2020بأكملــه ،حيــث أدى الوبــاء إلــى
الهــروب إلــى أصــول املــاذ اآلمــن .وبــدأت جميــع مجموعــات الســلع
األساســية غيــر الطاقــة تقريبـاً فــي االنتعــاش فــي الربــع الثالــث مــن
عــام  2020مــن الســقوط الناجــم عــن الوبــاء .وكانــت أســعار الســلع
الزراعيــة ،واملعــادن أعلــى مــن مســتوياتها قبــل انتشــار الوبــاء بنهايــة
الربــع الثالــث مــن عــام  ،2020بينمــا ظلــت أســعار املــواد الغذائيــة
مســتقرة بشــكل عــام .ومــع نهايــة العــام حققــت جميــع مجموعــات
الســلع الرئيســية منــواً مــزدوج الرقــم مــن بدايــة العــام وحتــى نهايتــه،
وجتــاوزت بكثيــر مســتويات مــا قبــل اجلائحــة .وتقدمــت املعــادن
ومجموعــة الســلع املعدنيــة أكثــر مــن غيرهــا (أكثــر مــن )٪25
مدعومــة بزيــادة الطلــب بعــد انتعــاش النشــاط الصناعــي فــي جميــع
البلــدان.

The pandemic had a negative impact on prices of all
non-energy commodities, except precious metals, during
Q1and Q2-2020, but recovered thereafter. Precious
metal prices, however, rose during the entire 2020, as the
pandemic triggered flight to safe haven assets. Almost all
non-energy commodity groups began recovery in Q3-2020
from the pandemic induced fall. Agriculture and metal
prices were above their pre-pandemic levels by the end
of Q3-2020, while food prices remained broadly stable. As
the year ended, all the major commodity groups achieved
double-digit growth in YTD terms and far exceeded their
pre-pandemic levels. Metals and minerals group advanced
the most—more than 25%—boosted by surge in demand
following the recovery in industrial activity in all countries.

)Chart 1-6: Global Primary Commodity Prices (y-o-y growth in percent

شكل  :6-1أسعار السلع األولية العاملية (معدل النمو السنوي)%

املصدر :ورقة البنك الدولي
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الوردية.

Source: World Bank Pink Sheet.
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 2 .1التطورات اإلقليمية
أثــر الوبــاء بشــدة علــى النشــاط االقتصــادي فــي منطقــة دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال عــام  ،2020حيــث تســبب فــي
حــاالت إغالقــات اقتصاديــة اســتمرت طــوال اجلــزء األكبــر مــن
النصــف األول مــن عــام  .2020واضطــرت معظــم احلكومــات
والبنــوك املركزيــة فــي املنطقــة إلــى اللجــوء إلــى تدابيــر اســتثنائية
للتغلــب علــى الضغــوط .علــى عائــدات احلكومــة وقيــود الســيولة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أثــر التراجــع احلــاد فــي أســعار النفــط أيضـاً
علــى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،ممــا أثــر ســلباً علــى موازيــن
املاليــة العامــة واحلســاب اجلــاري أيضــاً.

 1 .2 .1تطورات االقتصاد الكلي

1.2    Regional Developments
The pandemic severely affected the economic activity in the
GCC region during 2020, as it induced economic lockdowns
that persisted for the most part of the first half of 2020.
Most governments and central banks in the region had to
resort to exceptional measures to overcome the pressure on
government revenue and liquidity constraints. In addition,
the sharp downturn in oil prices also hit the GCC countries,
which adversely affected the fiscal and current account
balances as well.

1.2.1    Macroeconomic Developments

انكمــش النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي فــي جميــع دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي خــال عــام  2020نتيجــة الصدمــات املزدوجــة
مــن االنغــاق االقتصــادي الناجــم عــن الوبــاء وتراجــع أســعار النفط.
ووفقـاً آلخــر تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي ،شــهد إجمالــي الناجت
احمللــي احلقيقــي أكبــر تدهــور فــي الكويــت ( )٪8.13-واألقــل فــي
قطــر (( )٪2.6-شــكل  7-1أ).

Real GDP contracted in all the GCC countries during 2020 as
a fallout of the twin shocks of economic lockdown induced
by the pandemic and the oil price slump. According to the
IMF’s latest estimates, real GDP deteriorated the most in
Kuwait (-8.13%) and the least in Qatar (-2.6%) (Chart 1-7a).

شــهدت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي اجتاهــات تضخميــة متنوعــة
خــال عــام  .2020وشــهدت اململكــة العربيــة الســعودية تضخمــاً
بســبب تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة بنســبة  ٪5فــي يوليــو ،2020
بينمــا أدت عوامــل محليــة محــددة فــي الكويــت إلــى التضخــم.
وعانــت بقيــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن االنكمــاش مــع
الضغــط االنكماشــي األقــوى فــي البحريــن وقطــر واإلمــارات العربية
املتحــدة (شــكل  7-1ب) .وبصــرف النظــر عــن الضغــط التضخمــي
النزولــي العــام الناجــم عــن الوبــاء ،أدى االنخفــاض الكبيــر فــي
مكــون اإليجــار فــي ســلة مؤشــر أســعار املســتهلكني إلــى مســاهمات
ســلبية فــي تكلفــة اإلســكان والتضخــم اإلجمالــي فــي هــذه البلــدان.

The GCC countries experienced diverse inflationary trends
during 2020. Saudi Arabia witnessed inflation owing to the
introduction of 5% VAT in July 2020, while in Kuwait specific
domestic factors led to inflation. Rest of the GCC countries
experienced deflation with deflationary pressure being the
strongest in Bahrain, Qatar and the UAE (Chart 1-7b). Apart
from the general downward inflationary pressure triggered
by the pandemic, significant fall in rental component in
the CPI basket has been making negative contributions to
housing cost and overall inflation in these countries.

)Chart 1.7 (b): GCC Average Inflation (%

�شكل 7-1ب :متو�سط الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ()%
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)Chart 1.7 (a): GCC Real GDP Growth (%

�شكل �7-1أ :الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ()%

Source: IMF WEO April 2020 and Planning and Statistics
Authority (PSA), Qatar.
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كان لالنخفــاض فــي متوســط أســعار النفــط خــال عــام  2020تأثيــر
ســلبي شــديد علــى وضــع املاليــة العامــة واحلســاب اجلــاري لــدول
مجلــس التعــاون اخلليجــي .وكانــت الكويــت واإلمــارات همــا الدولتــن
الوحيدتــن فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي اللتــن ســجلتا رصيــد
حســاب جــاري إيجابــي خــال العــام ،والــذي قابلــه عجــز فــي باقــي
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وحتــول ميــزان احلســاب اجلــاري
ال انخفاضـاً
املجمــع إلــى عجــز مــن فائــض فــي العــام الســابق ،مســج ً
بنســبة  .٪118وتصــدرت اململكــة العربيــة الســعودية التراجــع بالقيمــة
املطلقــة ،تليهــا اإلمــارات والكويــت ،بينمــا تصــدرت البحريــن مــن حيــث
النســبة املئويــة ،تليهــا قطــر والســعودية .وإلــى جانــب انخفــاض توليــد
اإليــرادات النفطيــة فــي عــام  ،2020تدهــور أيضــاً العجــز املالــي
املشــترك لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي بشــكل حــاد علــى الرغــم
مــن تقليــص النفقــات مــن قبــل جميــع دول مجلــس التعــاون اخلليجــي،
باســتثناء اململكــة العربيــة الســعودية (شــكل .)8-1

Decline in the average oil prices during 2020 had a severe
unfavourable effect on the fiscal and current account position
of the GCC countries. Kuwait and the UAE were the only
two GCC countries to post positive current account balance
during the year, which was more than offset by deficits in
the rest. The combined current account balance turned to
a deficit from a surplus in the previous year, recording a
decline of 118%. Saudi Arabia led the decline in absolute
terms followed by the UAE and Kuwait, while Bahrain led
in percentage terms followed by Qatar and Saudi Arabia.
Along with the lower oil revenue generation in 2020, the
combined fiscal deficit of GCC countries also deteriorated
sharply despite curtailment of expenditures by all the GCC
countries, except Saudi Arabia (Chart 1-8).

)Chart 1-8: GCC Key Economic Indicators & Oil Price (year-on-year growth in%

شكل  :8-1املؤشرات االقتصادية الرئيسية لدول مجلس التعاون اخلليجي ،وأسعار النفط (النمو السنوي)%

املصدر :صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العاملي ،أبريل  2019ومنظمة التجارة العاملية
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Source: IMF WEO April 2019 and World Trade Organization.
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 2 .2 .1تطورات السوق املالي
كان أداء أســواق األســهم فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي دون
نظيراتهــا العامليــة وشــهدت أدا ًء متباينــاً عبــر البورصــات الفرديــة
فــي املنطقــة .وظلــت جميــع األســواق تقريبــاً فــي املنطقــة احلمــراء
خــال اجلــزء األكبــر مــن العــام بســبب التأثيــر الســلبي لكوفيــد19-
وانخفــاض أســعار النفــط اخلــام .وبالتالــي ،ســجل مؤشــر مورجــان
ســتانلي لــدول مجلــس التعــاون انخفاضـاً ســنوياً ألول مــرة منــذ خمــس
ســنوات مــع خســائر خــال العــام بلغــت  .٪3.4مــع نهايــة العــام،
أغلقــت بورصتــان فقــط مــن البورصــات اإلقليميــة الســبعة ،وهــي
اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر ،فــي املنطقــة اخلضــراء .وكانــت
الســوق املاليــة الســعودية هــي الســوق األفضــل أدا ًء فــي دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي حيــث حققــت مكاســب بنســبة  ٪3.6منــذ بدايــة
العــام وحتــى نهايتــه .وجــاءت بورصــة قطــر فــي املرتبــة الثانيــة حيــث
أنهــت الشــهر دون تغييــر علــى نطــاق واســع مــع مكاســب هامشــية
منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايتــه بلغــت  .٪0.1وســجل مؤشــر الســوق
األول فــي بورصــة الكويــت أكبــر انخفــاض بنســبة  ،٪11.7حيــث جنــى
املســتثمرون األربــاح بعــد مكاســب العــام املاضــي بســبب اإلعــان عــن
إدراجهــا ضمــن األســواق الناشــئة .وكان مؤشــر ســوق دبــي املالــي
ثانــي أســوأ مؤشــر أداء فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي عــام
 ،2020حيــث انخفــض بنســبة  ٪9.9منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايتــه.
وظــل ســوق األســهم العمانــي ضعيف ـاً واســتمر فــي االنخفــاض للعــام
الرابــع علــى التوالــي بنســبة  ٪8.1فــي عــام  .2020وعلــى الرغــم مــن
كونــه ثانــي أفضــل أداء فــي عــام  ،2019فقــد انخفــض ســوق األســهم
البحرينــي أيضــاً بنســبة  ٪7.5علــى مــدار العــام .وأغلــق مؤشــر
األســهم فــي ســوق أبــو ظبــي لــأوراق املاليــة علــى انخفــاض طفيــف
بنســبة ( ٪0.6شــكل .)9-1

1.2.2    Financial Market Developments
GCC equity markets underperformed their global peers
and witnessed mixed performances across individual stock
exchanges in the region. Almost all the markets remained
in the red for the bulk of the year owing to the negative
impact of Covid-19 and the decline in crude oil prices.
Thus, the MSCI GCC Index reported a yearly decline for
the first time in five years with YTD losses of 3.4%. As
the year ended, only 2 out of the 7 regional exchanges,
namely Saudi Arabia and Qatar closed in the green. Saudi
Arabia’s TASI was the best performing market in the GCC
with 3.6% YTD gains. Qatar came in second by ending the
month broadly flat with marginal YTD gains of 0.1%. Boursa
Kuwait’s Premier Market Index reported the biggest decline
by 11.7%, as investors booked profits after last year’s gains
on account of the announcement of the MSCI EM inclusion.
Dubai’s DFM index was the second worst performing
index in the GCC in 2020, declining by 9.9% YTD. Oman’s
equity market remained weak and continued falling for the
fourth consecutive year by 8.1% in 2020. Despite being
the second-best performer in 2019, Bahrain’s equity market
also declined by 7.5% over the year. Abu Dhabi’s ADX index
closed broadly flat in 2020, ending the year marginally
down by 0.6% YTD (Chart 1-9).

)Chart 1-9: GCC Equity Indices 2018-2019 (Base: January 2019=100

شكل  :9-1مؤشرات أسواق األسهم بدول مجلس التعاون  ( ٢٠١٩ -٢٠١٨فترة األساس :يناير )100 =2019
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أصبحــت أســواق الدخــل الثابــت مصــدراً حيوي ـاً للتمويــل حلكومــات
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،وكذلــك الكيانات املؤسســية خالل عام
 2020بســبب تفشــي فيــروس كوفيــد ،19-واالنخفــاض الالحــق فــي
أســعار النفــط ،ممــا فــرض ضغوطـاً هائلــة علــى امليزانيــات اإلقليميــة
والســيولة .وســجلت أســواق الدخــل الثابــت فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي رقم ـاً قياســياً إلصــدارات الديــون األوليــة فــي عــام ،2020
ال منــواً
حيــث مت رفــع إجمالــي  132.7مليــار دوالر أمريكــي ،مســج ً
بنســبة  ٪16.2علــى أســاس ســنوي .وفــي إطــار ســندات الشــركات
والســندات الســيادية ،ارتفــع إصــدار الســندات التقليديــة والصكــوك
بقــوة بنســبة  ٪9.8و ٪35علــى التوالــي .وفيمــا يتعلــق بإصــدارات
البنــوك املركزيــة ،مت جمــع إجمالــي  48.1مليــار دوالر أمريكــي مــن
قبــل البنــوك املركزيــة فــي الكويــت وقطــر والبحريــن وســلطنة عمــان
خــال عــام  ،2020مســجلة انخفاض ـاً بنســبة  ٪25مــن  63.8مليــار
دوالر أمريكــي مت جمعهــا خــال عــام ( 2019جــدول .)1-1

Fixed Income markets became a vital source of funding
for GCC governments as well as corporate entities during
2020 due to the outbreak of Covid-19 and the subsequent
decline in oil prices, which put tremendous pressure on
regional budgets and liquidity. GCC Fixed Income markets
set a record for primary debt issuances in 2020, with a total
of USD 132.7 billion raised, marking a growth of 16.2%
y-o-y. Within corporate & sovereign bonds, the issuance
of conventional bonds and Sukuks increased robustly by
9.8% and 35%, respectively. With respect to central bank
issuances, a combined total of USD 48.1 billion was raised
by the Central Banks of Kuwait, Qatar, Bahrain and Oman
during 2020, registering 25% decline from USD 63.8 billion
raised during 2019 (Table 1-1).

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

جدول  :1-1نظرة عامة على سوق السندات اخلليجية (مليار دوالر أمريكي)
اإلصدار

إصدار جديد

نوع السندات

2020

2019

2018

السندات املجمعة /الصكوك

180.8

178.0

153.7

إجمالي البنك املركزي

48.1

63.8

61.9

عدد إصدارات البنوك املركزية اإلجمالية

198.0

222.0

230.0

بنك مركزي  -صكوك

2.2

5.9

3.8

بنك مركزي -تقليدي

45.9

57.9

58.1

Central Bank –Conventional

132.7

114.2

91.9

Corporate & Sovereign Total

عدد االصدارات الكلية للشركات والسيادية

360

409.0

310

No. of Corporate & Sovereign Total Issuance

اإلصدارات التقليدية للشركات والسيادية

93.4

85.1

68.1

Corporate & Sovereign –Conventional

الصكوك السيادية وللشركات

39.3

29.1

23.8

Corporate & Sovereign –Sukuk

عملة اإلصدار ــ الدوالر ()%

77.0

80.0

79.3

)Issuance Currency - Dollar (%

648.5

596.7

484.0

50.0

43.0

49.7

إجمالي الشركات واملؤسسات السيادية

الرصيد القائم في مجموع املبلغ القائم

نهاية الفترة

إصدارات الشركات ()%
املصدر :املواقع اإللكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس التعاون

تباطــأ منــو قطــاع البنــوك التجاريــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي بشــكل طفيــف فــي عــام  ،2020حيــث انخفــض منــو
املوجــودات اإلجماليــة للبنــوك التجاريــة مــن  ٪8.8فــي عــام 2009
إلــى  ٪7فــي عــام  2020لتصــل إلــى مــا يعــادل حوالــي  2.54تريليــون
دوالر أمريكــي .مــن بــن الــدول األعضــاء ،تــراوح منــو موجــودات
البنــوك التجاريــة مــن  ٪0.2فــي عمــان إلــى  ٪13.2فــي اململكــة
العربيــة الســعودية (شــكل  10-1أ).
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Issuance

Bond Type
Aggregate Bonds/Sukuks
Central Bank Total
No. of Central Banks’ Total Issuance
Central Bank -Sukuk

Total Amount Outstanding
)Corporate Issuance (%

New Issuance

Outstanding
-End of period

Source: GCC Central Bank Websites

The commercial banking sector growth in the GCC region
slowed down slightly in 2020. Growth of aggregate assets
of the commercial banks slowed down from 8.8% in 2009
to 7% in 2020 to reach the equivalent of about US$ 2.54
trillion. Among the member countries, the growth in assets
of commercial banks ranged from 0.2% in Oman to 13.2% in
Saudi Arabia (Chart 1-10a).
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توســع إجمالــي االئتمــان املصرفــي التجــاري فــي منطقــة دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي بنســبة  ٪7خــال عــام  ،2020إلــى مــا يعــادل حوالــي
 1.44تريليــون دوالر أمريكــي .وعلــى مســتوى الدولــة ،تــراوح معــدل
النمــو مــن  ٪0.3فــي اإلمــارات إلــى  ٪14.8فــي اململكــة العربيــة
الســعودية .تباطــأ منــو الودائــع املصرفيــة بشــكل كبيــر مــن  ٪5.7فــي
عــام  2019إلــى  ٪4.3فــي عــام  2020لتصــل إلــى مــا يعــادل حوالــي
 1.53تريليــون دوالر أمريكــي .كانــت البحريــن الدولــة الوحيــدة التــي
انخفضــت فيهــا الودائــع ( .)٪6منــت الودائــع املصرفيــة فــي باقــي دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي حيــث تراوحــت مــن  ٪0.8فــي اإلمــارات
إلــى  ٪8.2فــي اململكــة العربيــة الســعودية (شــكل  10-1ب) .بشــكل
عــام ،ظــل النظــام املصرفــي فــي املنطقــة يتمتــع بــرأس مــال جيــد
وســليم.
)Chart 1-10 (b): GCC Banking System: Credit & Deposit (in US$ Million

�شكل (10-1ب) :االئتمان والودائع بالنظام امل�صريف لدول جمل�س التعاون (باملليون دوالر)

املصدر :املواقع اإللكترونية للبنوك املركزية لدول مجلس التعاون اخلليجي

 1 .3 .1تطورات االقتصاد الكلي
مــع انخفــاض أســعار الطاقــة العامليــة بســبب االنكمــاش فــي الطلــب
علــى الطاقــة فــي أعقــاب الوبــاء ،ظهــر عجــز مــزدوج فــي االقتصــاد
القطــري خــال عــام  .2020وانخفــض الفائــض التجــاري بشــكل حــاد
فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ،2020علــى الرغــم مــن ارتفاعــه بشــكل
مطــرد فــي الربعــن الثالــث والرابــع .ونتيجــة لذلــك ،ســجل ميــزان
احلســاب اجلــاري عجــزاً خــال الربعــن الثانــي والثالــث قبــل أن
يتعافــى إلــى فائــض معتــدل فــي الربــع الرابــع.
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Total commercial bank credit in the GCC region expanded by
7% during 2020, to an equivalent of about US$ 1.44 trillion.
Country-wise, the growth rate ranged from 0.3% in the UAE
to 14.8% in Saudi Arabia. Growth in bank deposits slowed
down considerably from 5.7% in 2019 to 4.3% in 2020 to
reach an equivalent of about US$ 1.53 trillion. Bahrain was
the only country in which deposits declined (6%). Bank
deposits grew in rest of the GCC countries ranging from
0.8% in the UAE to 8.2% in Saudi Arabia (Chart 1-10b). By
and large, the banking system in the region remained wellcapitalized and sound.

)Chart 1-10 (a): GCC Commercial Banks’ Assets (in US$ Million

�شكل �(10-1أ) :موجودات البنوك التجارية بدول جمل�س التعاون اخلليجي(باملليون دوالر)

Source: GCC Central Bank Websites

Macroeconomic Developments

1.3.1

With the plunge in global energy prices on account of
contraction in demand for energy following the pandemic,
twin deficits emerged in the Qatari economy during 2020.
The trade surplus fell sharply in the second quarter of 2020,
though rose steadily in Q3 and Q4. As a result, the current
account balance recorded a deficit during the second and
third quarter before recovering to a mild surplus in Q4.

Financial Stability Review 2020

تطورات االقتصاد الكلي

وأدى نفــس االنخفــاض فــي أســعار الطاقــة والصــادرات إلــى انخفــاض
كبيــر فــي اإليــرادات احلكوميــة .ونتيجــة لذلــك ،وعلــى الرغــم مــن
تقليــص النفقــات عــن املوازنــة ،والفعليــة للعــام الســابق ،مت تســجيل
عجــز مالــي خــال عــام  2020مقابــل فائــض فــي العــام الســابق.
ونتيجــة لذلــك ،كان هنــاك تقليــص فــي اإلنفــاق علــى املشــاريع الكبــرى
عمــا كان مقــرراً فــي املوازنــة .وفــي الوقــت نفســه ،أعلنــت احلكومــة
ومصــرف قطــر املركــزي عــن حــزم اقتصاديــة وماليــة كليــة الحتــواء
اآلثــار الســلبية التــي يســببها الوبــاء علــى االقتصــاد .وكان هنــاك تراكم
مطــرد الحتياطيــات النقــد األجنبــي مدعومــاً بتدفقــات رأس املــال
نظــراً لوفــرة الســيولة فــي الســوق املاليــة العامليــة فــي ظــل سياســات
نقديــة فائقــة الســهولة اتبعهــا البنــوك املركزيــة الرئيســية .ومــع ذلــك،
كظاهــرة عامليــة بســبب اإلغــاق االقتصــادي واالضطرابــات الناجمــة
عــن الوبــاء ،انكمــش االقتصــاد احمللــي خــال عــام .2020

النمو

The same fall in energy prices and exports led to substantial
decline in government revenue. As a result, despite
curtailment of expenditure from the budgeted and actuals
of the previous year, fiscal deficit was recorded during 2020
as against a surplus in the previous year. Consequently,
there was curtailment of expenditure on major projects
from what was envisaged in the budget. At the same time,
the government and QCB announced special economic
and macro-financial packages to contain the adverse
impacts caused by the pandemic on the economy. There
was a steady accumulation of foreign exchange reserves
supported by capital inflows given the ample liquidity in
the global financial market under ultra-easy monetary
policies followed by major central banks. Yet, as a global
phenomenon due to economic lockdowns and disruptions
caused by the pandemic, the domestic economy contracted
during 2020.

Growth

بســبب اإلغــاق االقتصــادي املرتبــط بالوبــاء علــى مســتوى العالــم،
واالنخفــاض الالحــق فــي الطلــب العاملــي وأســعار الطاقــة ،إلــى جانــب
اإلغــاق احمللــي ،تقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي خــال
عــام  .2020واقتصــر االنكمــاش الســنوي فــي املقــام األول علــى األرباع
الثالثــة األخيــرة بســبب األثــر االقتصــادي للوبــاء الــذي بــدأ مــن الربــع
الثانــي.

Due to the pandemic related economic lockdown globally,
and the consequent decline in global demand and prices
of energy, combined with domestic lockdown, real GDP
contracted during 2020. The yearly contraction was primarily
confined to the last three quarters as the economic impact of
the pandemic felt from the second quarter.

ومــع ذلــك ،خــف االنكمــاش فــي كل مــن الفصــول الثالثــة ،ممــا يعكــس
االنتعــاش االقتصــادي حيــث مت تخفيــف اإلغــاق بشــكل مطــرد
وقدمــت احلكومــة ومصــرف قطــر املركــزي حزمــة مــن احلوافــز
النقديــة واالقتصاديــة واملاليــة الكليــة.

However, the contraction eased in each of the three quarters,
reflecting economic recovery as lockdown was eased steadily
and the government and QCB provided a package of
monetary, economic and macro-financial stimulus.

بلــغ االنكمــاش فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي خــال 2020
نحــو  .٪3.7ومــع ذلــك ،بســبب االنخفــاض احلــاد فــي أســعار الطاقــة،
تقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي بهامــش أكبــر بكثيــر بلــغ
 ،٪16.7ممــا يعنــي خســارة فــي شــروط التجــارة .كمــا ذكــر أعــاه،
انكمــش كل مــن القطــاع الهيدروكربونــي وغيــر الهيدروكربونــي .ومــع
ذلــك ،انكمــش القطــاع غيــر الهيدروكربونــي بنســبة  ٪4.6مقارنــة
مــع  ٪2.1فــي القطــاع الهيدروكربونــي .املكونــات الرئيســية للقطــاع
غيــر الهيدروكربونــي التــي تقلصــت هــي «البنــاء» و»التصنيــع» و»جتــارة
اجلملــة والتجزئــة» و»النقــل والتخزيــن» .علــى النقيــض مــن ذلــك،
توســعت املكونــات الرئيســية األخــرى للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي
مثــل “املاليــة والتأمــن” و “العقــارات” و “اإلدارة العامــة والدفــاع”
خــال عــام .2020

The contraction in real GDP during 2020 was by 3.7%.
However, because of the sharper fall in energy prices, nominal
GDP contracted by a far larger margin of 16.7%, implying loss
in terms-of-trade. As mentioned above, both hydrocarbon
and non-hydrocarbon sector contracted. However, nonhydrocarbon sector contracted more by 4.6% as compared
with 2.1% in hydrocarbon sector. Major components of nonhydrocarbon sector which contracted were “Construction”,
“Manufacturing”, “Wholesale & Retail Trade” and “Transport
& Storage”. By contrast, other major components of nonhydrocarbon sector such as “Financial & Insurance”, “Real
Estate”, and “Public Administration & Defence” expanded
during 2020.
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Inflation

التضخم
اســتمر االنكمــاش فــي قطــر خــال عــام  2020بســبب العديــد مــن
العوامــل احملليــة واخلارجيــة التــي تلعــب دورهــا ،وتفاقــم هــذا الوبــاء
بشــكل أكبــر .والعوامــل احملليــة التــي أدت إلــى االنكمــاش ،كمــا فــي
العــام الســابق ،كانــت «املالبــس واألحذيــة»« ،الســكن ،امليــاه ،والكهربــاء،
وأنــواع الوقــود األخــرى»« ،النقــل»« ،االتصــال»« ،الترفيــه والثقافــة».
ومــن بــن العوامــل اخلارجيــة ،كان انخفــاض أســعار الطاقــة العامليــة
وبيئــة التضخــم العامليــة اللينــة بشــكل عــام مــن العوامــل املهمــة،
بالنظــر إلــى أهميــة التضخــم املســتورد فــي ديناميــات التضخــم
احمللــي .وبالتالــي ،فــإن متوســطاالنكمــاش ،الــذي يقــاس باالنخفــاض
الســنوي في مؤشــر أســعار املســتهلك (ســنة األســاس،)100 = 2018 :
كان  ٪2.72خــال عــام  ،2020أعلــى بكثيــر مــن  ٪0.75خــال عــام
.2019

Deflation in Qatar continued during 2020 due to several
domestic and external factors playing their roles, and the
pandemic deepening it further. Domestic factors driving
& the deflation, as in the previous year, were “Clothing
Footwear”, “Housing, Water, Electricity & Other Fuel”,
“Transport”, “Communication” and “Recreation & Culture”.
Among external factors, softening of global energy prices
and a generally soft global inflationary environment were
important factors, given the importance of imported inflation
in the domestic inflation dynamics. Thus, average deflation,
measured by year-on-year decline in the consumer price index
(CPI) (Base Year: 2018=100), was 2.72% during 2020, much
higher than 0.75% during 2019.

وكمــا ذكرنــا ســابقاً ،شــكلت خمســة عناصــر االنكمــاش خــال عــام
 .2020وارتفــع معــدل االنكمــاش فــي قطاعــات «النقــل» و «املالبــس
واألحذيــة» و «الســكن وامليــاه والكهربــاء وأنــواع الوقــود األخــرى» و
«الترفيــه والثقافــة» إلــى  ،٪0.83و ٪5.06 ،٪4.81و ٪16.27علــى
التوالــي ،بينمــا تراجــع االنكمــاش فــي قطــاع االتصــاالت إلــى .٪3.76
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،حتــول االنكمــاش املعتــدل فــي «األغذيــة
واملشــروبات» خــال عــام  2019إلــى تضخــم معتــدل خــال عام .2020
واســتمرت املكونــات األخــرى املتبقيــة مــن مؤشــر أســعار املســتهلكني
فــي التضخــم مبعــدالت متباينــة (جــدول .)2-1

As mentioned above, five components accounted for the
& deflation during 2020. Deflation in “Transport”, “Clothing
Footwear”, “Housing, Water, Electricity & Other Fuel”, and
“Recreation & Culture” increased to 0.83%, 4.81%, 5.06%
”and 16.27%, respectively, while deflation in “Communication
& eased to 3.76%. By contrast, mild deflation in “Food
Beverages” during 2019 turned into a mild inflation during
2020. Other remaining components of CPI continued to inflate
at varied rates (Table 1-2).

)Table 1-2: Annual Average CPI Inflation (%

جدول  :2-1املتوسط السنوي لتضخم الرقم القياسي ألسعار املستهلك ()%
البنود

2020

2019

Items

الغذاء واملشروبات

-0.1

-0.10

Food and Beverages

127.2

127.19

األقمشة واملالبس واألحذية

0.0

-0.75

Clothing and Footwear

السكن ،املاء ،الكهرباء ،وأنواع الوقود األخرى

-2.1

-2.40

Housing, Water, Electricity and Other Fuel

األثاث واألدوات املنزلية

0.7

0.73

Furniture and Household Equipment

الصحة

0.2

0.20

Health

النقل

-0.5

-0.55

Transport

االتصاالت

-5.6

-5.49

Communication

الترفيه والثقافة

-6.2

-6.20

Recreation and Culture

التعليم

6.3

5.61

Education

املطاعم والفنادق

0.8

0.76

Restaurants and Hotels

السلع واخلدمات املتفرقة

1.7

1.67

Miscellaneous Goods and Services

-2.72

-0.75

)Household Consumption (CPI

التبغ

اإلستهالك العائلي
املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر
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أظهــر التبايــن خــال العــام االنكمــاش فــي مؤشــر أســعار املســتهلكني
فــي جميــع األشــهر ،وفــي املتوســط تعمــق منــذ أبريــل .ولوحــظ هــذا
املعــدل املتزايــد مــن االنكمــاش بشــكل خــاص فــي «املالبــس واألحذيــة»
و «اإلســكان وامليــاه والكهربــاء وأنــواع الوقــود األخــرى” و “الترفيــه
والثقافــة” .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،اقتصــر االنكمــاش فــي
“النقــل” علــى ذروة فتــرة اإلغــاق العاملــي خــال الفتــرة مــن أبريــل
إلــى ســبتمبر ،حيــث انخفضــت أســعار الطاقــة أكثــر مــن غيرهــا ،وهــو
مــا مت نقلــه إلــى األســعار احملليــة فــي إطــار هــذا املكــون .وعلــى الرغــم
مــن انكمــاش “االتصــاالت” فــي املتوســط خــال عــام  ،2020إال أنــه
بحلــول الربــع الرابــع ،كانــت هنــاك زيــادة عامــة.

Intra-year variation showed that deflation in CPI was observed
in all the months and, on an average, deepened since April.
This increasing rate of deflation was particularly observed in
“Clothing & Footwear”, “Housing, Water, Electricity & Other
Fuel” and “Recreation & Culture”. By contrast, deflation in
“Transport” was confined to the peak of global lockdown
period during April-September, when energy prices fell
the most, which is passed on to domestic prices under this
component. Even though “Communication” deflated on an
average during 2020, by the 4th quarter, there was an overall
increase.

بعبــارة أخــرى ،انعكــس انكمــاش مؤشــر أســعار املســتهلكني ،الــذي
بــدأ يتراجــع بحلــول النصــف الثانــي تقريب ـاً مــن عــام  ،2019االجتــاه
وتعمــق مــرة أخــرى بعــد اإلغــاق االقتصــادي املرتبــط بالوبــاء مــن
 ٪0.5فــي فبرايــر إلــى ذروة  ٪4.1فــي أغســطس قبــل أن يتراجــع
إلــى حــد مــا إلــى  ٪3.4فــي ديســمبر (شــكل .)11-1

In other words, CPI deflation, which had begun to ease by
around the second half of 2019, reversed the trend and
deepened again after the pandemic related economic
lockdown from 0.5% in February to a peak of 4.1% in August
before easing somewhat to 3.4% in December (Chart 1-11).

Chart 1-11: Year-on-Year CPI Inflation in 2018

شكل  :11-1تضخم الرقم القياسي ألسعار املستهلك في عام 2018

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر

 2 .3 .1التطورات في سوق العقارات
ظلــت العقــارات واحــدة مــن أهــم القطاعــات فــي االقتصــاد
القطــري .بالنظــر إلــى احلصــة الكبيــرة مــن العقــارات فــي
االئتمــان املصرفــي ،فــإن التحــركات فــي أســعار العقــارات
لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى امليزانيــات العموميــة لــكل مــن
املقترضــن األفــراد واملؤسســات املاليــة ،مــع مــا يترتــب علــى
ذلــك مــن آثــار علــى االســتقرار املالــي .وبالتالــي ،يتــم اســتخدام
مؤشــر أســعار العقــارات كمتغيــر مهــم لرصــد أي عــدم اســتقرار
محتمــل فــي ســوق األصــول مــن أجــل تعزيــز االســتقرار املالــي.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

Source: PSA, Qatar

1.3.2   Developments in Real Estate Market
Real estate has remained as one of the most important
sector in Qatar’s economy. Given the large share of
real estate in bank credit, movements in real estate
prices has the potential to impact the balance sheets
of both individual borrowers and financial institutions,
with implications on financial stability. Thus, real
estate price index (REPI) are used as an important
variable for monitoring any plausible asset market
instability in order to promote financial stability.
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اســتمر االجتــاه الهبوطــي بشــكل عــام فــي مؤشــر أســعار
العقــارات الــذي اســتؤنف منــذ عــام  ،2019بعــد اســتقرار قصيــر
خــال عــام  ،2018حتــى عــام  ،2020مدفوع ـاً بشــكل أساســي
بالعوامــل الهيكليــة .وبالتالــي ،انخفــض مؤشــر أســعار العقــارات
فــي ديســمبر  2020بنســبة  ٪8.05عــن ديســمبر  2019عندمــا
كان هنــاك انخفــاض بنســبة  ٪8.2عــن ديســمبر .2018
أظهــر الســلوك خــال العــام خــال عــام  2020أن االنخفــاض
فــي مؤشــر أســعار العقــارات كان مســتمراً إلــى حــد مــا باســتثناء
أبريــل وســبتمبر ونوفمبــر عندمــا ارتفــع قبــل اســتئناف االجتــاه
الهبوطــي .انكمــش االئتمــان املصرفــي للعقــارات علــى أســاس
ســنوي خــال األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام  ،2020ولكــن
مبعــدل متباطــئ .بعــد ذلــك ،زاد بوتيــرة متســارعة فــي األشــهر
األربعــة املتبقيــة مــن العــام (شــكل .)12-1

The generally declining trend in REPI which resumed
since 2019, after a brief stabilisation during 2018,
continued through 2020, driven primarily by structural
factors. Thus, REPI in December 2020 declined by
8.05%from December 2019 when there was decline
of 8.2%over December 2018.
The intra-year behaviour during 2020 showed that
decline in REPI was more or less continuous barring
April, September and November when it rose before
resuming the declining trend. Bank credit to real
estate contracted on year-on-year basis during the
first eight months of 2020, but at a decelerated rate.
Thereafter, it increased at an accelerated pace in the
remaining four months of the year (Chart 1-12).

Chart 1- 12: Real Estate Price Index and Credit Growth

شكل  :12-1الرقم القياسي ألسعار العقارات ،ومنو االئتمان
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Source: Qatar Central Bank.

Financial Stability Review 2020

تطورات االقتصاد الكلي

 3 .3 .1تطورات سوق األسهم    

1.3.3      Developments in Equity Market

بــدأ ســوق األســهم خــال عــام  2020مبدئيـاً مبالحظــة متفائلــة
فــي ينايــر .ولكــن مــع انتشــار أخبــار الوبــاء فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،انخفــض املؤشــر العــام لبورصــة قطــر بشــكل حــاد ملــدة
شــهرين متتاليــن فــي فبرايــر ومــارس بنســبة تراكميــة تزيــد عــن
 .٪21.0بعــد ذلــك ،بــدأ املؤشــر فــي التعافــي بشــكل مطــرد فــي
األشــهر املتبقيــة مــن عــام .2020

Equity market during 2020 initially began on an
optimistic note in January. But as the news of
pandemic spread across the globe, QE general
market index dipped sharply for two consecutive
months in February and March by a cumulative of
over 21.0%. Thereafter, the index began to regain
steadily in the remaining months of 2020.

وقــد وفــر التوجيــه مــن احلكومــة لزيــادة اســتثمار األمــوال
احلكوميــة فــي البورصــة مبقــدار عشــرة مليــارات ريــال فــي
مــارس الدعــم والثقــة الالزمــن .وهكــذا ،ارتفــع مؤشــر بورصــة
قطــر باســتمرار مــن أبريــل وأغلــق عــام  2020عنــد 10436
(شــكل  .)13-1وفــي الواقــع ،أغلــق املؤشــر أعلــى بشــكل هامشــي
عــن العــام الســابق وكان أحــد أعلــى مســتويات إغــاق نهايــة
العــام فــي الســنوات األخيــرة .كمــا ارتفعــت الرســملة الســوقية
بنســبة  ٪3.3إلــى  602.2مليــار ريــال قطــري ،وهــو أيضـاً أعلــى
مســتوى فــي الســنوات األخيــرة.

The directive from the government to increase
investment of government funds in the stock market
by QR 10 billion in March provided the necessary
support and confidence. Thus, the QE index
continuously rose from April and closed the year
2020 at 10,436 (Chart 1-13). In fact, the index closed
marginally higher than the previous year and was one
of the highest year end closing level in recent years.
Market capitalization also rose by 3.3% to QR 602.2
billion, also a highest level in recent years.

اســتمر قطــاع البنــوك واخلدمــات املاليــة فــي كونــه املســاهم
الرئيســي فــي القيمــة املتداولــة بنســبة  38.2( ٪36.1مليــار
ريــال قطــري) ،علــى الرغــم مــن االنخفــاض املســتمر خــال
الســنوات الثــاث املاضيــة .وكان قطــاع العقــارات بنســبة ٪18.8
( 19.9مليــار ريــال) والقطــاع الصناعــي بنســبة 18.6( ٪17.6
مليــار ريــال) همــا املســاهمان الرئيســيان التاليــان.

Banking & financial services sector, with 36.1% (QR
38.2 billion) continued to be the major contributor
to the traded value, despite the continuous decline
over the last three years. The real estate sector with
18.8% (QR 19.9 billion) and the industrial sector with
17.6% (QR 18.6 billion) were the next two major
contributors.

Chart 1-13 : QE General Index Performance

شكل  :13-1أداء املؤشر العام للبورصة

املصدر بورصة قطر
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1.3.4 Monetary Developments

 4 .3 .1التطورات النقدية

Reserve Money

النقود االحتياطية
منــت النقــود االحتياطيــة (م ).بشــكل حــاد خــال عــام 2020
علــى عكــس االنكمــاش الكبيــر الــذي لوحــظ خــال عــام 2019
(جــدول  .)3-1وشــوهدت الزيــادة فــي جميــع مكونــات (م ).فقــد
ارتفــع النقــد املصــدر بشــكل كبيــر بســبب ضــخ العملــة اجلديــدة
فــي ديســمبر  .2020وارتفــع إجمالــي االحتياطيــات بشــكل
ملحــوظ ،مدفوع ـاً إلــى حــد كبيــر بفائــض االحتياطيــات ،ممــا
يعكــس جزئيـاً دعــم الســيولة مــن خــال إعــادة الشــراء اخلاصــة
عنــد الصفــر .وزادت االحتياطيــات املطلوبــة مــع منــو إجمالــي
الودائــع .ومــع ذلــك ،فــإن مــا يقــرب مــن خُ مــس الزيــادة فــي (م).
خــال عــام  2020كان ناجت ـاً عــن زيــادة ودائــع الســوق النقــدي
القطــري.

Reserve money (M0) grew sharply during 2020 in
contrast to a significant contraction observed during
2019 (Table 1-3). The increase was seen in all the
components of M0. Currency issued increased
significantly due to injection of new notes in December
2020. Total reserves rose markedly, driven to a larger
extent by excess reserves, partly reflecting liquidity
support through the special repo at zero. Required
reserves too increased as total deposits grew. However,
nearly about two-fifth of the increase in M0 during
2020 was accounted by increase in QMR deposits.

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

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

2020/2019
%

Amount

القيمة

2019/2018
%

Amount

القيمة

As on
end-Dec
2020

بنهاية ديسمبر
2020

 )1النقد املصدر

60.1

9,867

1.2

189

26,271

 )2إجمالي االحتياطي (أ+ب)

19.1

8,126

-2.9

-1,270

50,561

أ) االحتياطي اإللزامي

7.5

2,820

3.9

1,406

40,268

ب) فائض االحتياطي

106.4

5,306

-34.9

-2,677

10,293

 )3أخرى

84.5

11,166

-42.4

-9,727

24,384

 )4م)3+2+1 ( =.

40.5

29,159

-13.0

-10,809

101,216

كانــت الزيــادة فــي النقــود االحتياطيــة مدفوعــة بــكل مــن صافــي
املوجــودات احملليــة وصافــي املوجــودات األجنبيــة .ومــع ذلــك
كانــت الزيــادة فــي صافــي املوجــودات احملليــة أكثــر مــن خمســة
أضعــاف ونصــف الزيــادة فــي صافــي املوجــودات األجنبيــة.
وكانــت الزيــادة فــي مطلوبــات مصــرف قطــر املركــزي علــى
البنــوك بســبب دعــم الســيولة بســبب الوبــاء ســبباً مهمـاً للزيــادة
احلــادة فــي صافــي املوجــودات احملليــة .فــي الوقــت نفســه ،يبنــي
مصــرف قطــر املركــزي احتياطياتــه مــن النقــد األجنبــي عــن
طريــق زيــادة مقتنياتــه مــن الذهــب واألوراق املاليــة األجنبيــة ،مــع
تقليــل األرصــدة لــدى البنــوك األجنبيــة (شــكل .)14-1
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(I) Currency Issued
)(II) Total Reserves (a + b
a. Required Reserves
b. Excess Reserves
(III) Others
])(IV) M0 = [(I)+(II)+(III

The increase in reserve money was driven by both
net domestic assets (NDA) and net foreign exchange
assets (NFA). However, the increase in NDA was more
than five and half times the increase in NFA. Increase in
QCB’s claims on banks on account of liquidity support
due to the pandemic was an important reason for the
sharp increase in NDA. At the same time, QCB built its
foreign exchange reserves by increasing its holdings
of gold and foreign securities, while reducing balances
with foreign banks (Chart 1- 14).

Financial Stability Review 2020

تطورات االقتصاد الكلي
Chart 1-14: Drivers of Reserve Money

شكل  :14-1العوامل املؤثرة في النقود االحتياطية
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Source: Qatar Central Bank.

ارتفعــت احتياطيــات العمــات األجنبيــة لــدى مصــرف قطــر
املركــزي بشــكل مســتمر مــن أدنــى مســتوياتها فــي عــام 2017
بســبب احلصــار االقتصــادي .وفــي نهايــة عــام  2020بلــغ
صافــي االحتياطيــات الدوليــة ملصــرف قطــر املركــزي 148.6
مليــار ريــال بزبــاده تفــوق أربعــة مليــارات ريــال عــن نهايــة 2019
وبأكثــر مــن  2.8مــرة عــن نهايــة عــام  .2017ونتيجــة لذلــك،
ظلــت أوضــاع االحتياطيــات الدوليــة ملصــرف قطــر املركــزي عنــد
مســتوى مريــح للغايــة مــن حيــث جميــع املقاييــس املعياريــة لكفايــة
االحتياطيــات ،علــى الرغــم مــن بعــض االنخفــاض فــي النســب
فيمــا يتعلــق باملتغيــرات النقديــة بســبب الزيــادة احلــادة فــي (م).
ومكوناتهــا (جــدول .)4-1

QCB’s foreign currency reserves has been rising
continuously from the low of 2017 due to economic
blockade. At end-2020, QCB’s net international
reserves stood at QR 148.6 billion, higher by over
QR 4 billion from end-2019 and about 2.8 times from
end-2017. Consequently, the international reserve
positions of QCB remained at a highly comfortable
level in terms of all the standard measures of reserve
adequacy, notwithstanding some decline in ratios with
respect to monetary variables due to sharp increase in
M0 and its components (Table 1-4).

Table 1-4: Reserves Adequacy Indicators

جدول  :4-1مؤشرات كفاية االحتياطيات

النسبة

2020

2019

2018

Ratio

االحتياطيات /م)%(.

146.9

200.3

133.3

)Reserves/M0 (%

االحتياطيات /النقد املصدر ()%

565.8

879.7

681.4

)Reserves/Currency (%

االحتياطيات /م)%( 2

24.8

25.0

19.6

)Reserves/M2 (%

االحتياطيات /الناجت احمللي اإلجمالي ()%

27.9

22.5

16.6

)Reserves/GDP (%

االحتياطيات /الواردات من السلع واخلدمات (بالشهور)

8.3

7.1

5.5
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علــى غــرار التوســع الكبيــر فــي األمــوال االحتياطيــة زاد عــرض
النقــد مبفهومــه الضيــق (م )1فــي نهايــة عــام  2020بشــكل
ملحــوظ مقارنــة بنهايــة عــام  .2019زاد كل مــن مكونــي (م،)1
أي العملــة املتداولــة والودائــع حتــت الطلــب ،بأرقــام مزدوجــة
خــال عــام  ،2020أعلــى بكثيــر مــن الزيــادة التــي لوحظــت خــال
عــام .2019

Similar to the substantial expansion in reserve money,
narrow money (M1) at end-2020 also increased
markedly from that of end-2019. Both the components
of M1 viz., currency in circulation and demand deposits,
increased in double digits during 2020, far higher than
the increase observed during 2019.

مــن ناحيــة أخــرى ،كانــت الزيــادة فــي إجمالــي الســيولة احملليــة
املقاســة بعــرض النقــد مبفهومــه الواســع (م )2أكثــر هــدو ًء خــال
عــام  .2020ويرجــع ذلــك إلــى إن شــبه النقــد ظــل تقريبـاً راكــداً
بســبب االنكمــاش فــي الودائــع ألجــل ،علــى الرغــم مــن زيــادة
الودائــع بالعمــات األجنبيــة بعــد أن شــهدت انكماشـاً كبيــراً فــي
العــام الســابق.

On the other hand, increase in total domestic liquidity
measured by broad money (M2) was far more subdued
during 2020. This was due to an almost stagnant quasi
money on account of contraction in time deposits,
though deposits in foreign currencies increased after
witnessing a substantial contraction in the previous year.

ونتيجــة لهــذه الزيــادة احلــادة فــي النقــود االحتياطيــة (م ).جنبـاً
إلــى جنــب مــع منــو ضعيــف فــي عــرض النقــد (م ،)2انخفــض
مضاعــف النقــود الواســع (م/2م ).فــي نهايــة عــام  2020بشــكل
كبيــر إلــى  5.9مــن  8.0فــي نهايــة عــام .2019

Consequent upon this sharp increase in reserve money
(M0) combined with a subdued growth in broad money
(M2), the broad money multiplier (M2/M0) at end-2020
fell significantly to 5.9 from 8.0 at end-2019.

 5 .3 .1إدارة السيولة

1.3.5 Liquidity Management

ظــل إطــار إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي خــال عــام
 2020علــى حالــه تقريبـاً كمــا فــي العــام الســابق .وهنــاك ثالثــة
عناصــر رئيســية مــع عــدد مــن أدوات السياســة .أوالً ،هنــاك
ثالثــة تســهيالت رئيســية لتعديــل الســيولة يديرهــا مصــرف قطــر
املركــزي مبعــدالت السياســة املقابلــة لهــا ،أي ،معــدل اإليــداع
ملصــرف قطــر املركــزي ،وســعر اإلقــراض ملصــرف قطــر املركزي،
ومعــدل إعــادة الشــراء ملصــرف قطــر املركــزي .وبالنظــر إلــى
نظــام ربــط العملــة بالــدوالر األمريكــي كعملــة أساســية ،فــإن
هــذه األســعار تســتجيب إلــى حــد كبيــر لتحــركات أســعار سياســة
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي .كمــا هــو مذكــور أعــاه ،خــال
عــام  ،2020ســمح الوبــاء املســتمر ملجلــس االحتياطــي الفيدرالــي
األمريكــي بخفــض ســعر سياســته بشــكل حــاد إلــى مســتوى قريب
مــن الصفــر وجــدد برنامــج التســهيل الكمــي لتوفيــر احلوافــز
الضروريــة للسياســة النقديــة .واســتجابة لذلــك ،جنبـاً إلــى جنــب
مــع احلاجــة إلــى توفيــر حوافــز نقديــة لالقتصــاد احمللــي الــذي
تضــرر باملثــل مــن الوبــاء ،مت تخفيــض معــدل فائــدة اإليــداع
ومعــدل فائــدة ســعر إعــادة الشــراء مرتــن فــي مــارس مبقــدار
 50نقطــة أســاس لــكل منهمــا إلــى  .٪1وباملثــل ،مت تخفيــض
معــدل فائــدة اإلقــراض مــن املصــرف مرتــن فــي مــارس مبقــدار
 75و 100نقطــة أســاس إلــى .٪2.5

The liquidity management framework of QCB during
2020 remained more or less the same as in the previous
year. Basically there are three key elements with a
number of policy instruments. First, there are three
main liquidity adjustment facilities that QCB operates
with their corresponding policy rates, viz., the QCB
Deposit Rate (QCBDR), the QCB Lending Rate (QCBLR),
and the QCB Repurchase Rate (QCBRR). Given the
currency peg system with the US dollar as the anchor
currency, these rates largely respond to the policy rate
moves of the US Federal Reserve. As referred above,
during 2020, the ongoing pandemic let the US Federal
Reserve sharply cut its policy rate to near zero level and
renewed its quantitative easing programme to provide
the necessary monetary policy stimulus. In response,
combined with the need to provide monetary stimulus
to domestic economy which was similarly hit by the
pandemic, the QCBDR and QCBRR were reduced twice
in March by 50 basis points each to 1%. Similarly, the
QCBLR was reduced twice in March by 75 and 100 basis
points to 2.5%.

أوالً ،كانــت نافــذة إعــادة الشــراء اخلــاص بســعر صفــر ،املذكــور
أعــاه ،الــذي مت تقدميــه فــي مــارس  2020مبثابــة تســهيالت
مؤقتــة أخــرى لتعديــل الســيولة علــى الثالثــة املذكــورة أعــاه.
كان هــذا التســهيل لتوفيــر ســيولة إضافيــة لتمكــن البنــوك مــن
احلفــاظ علــى التدفقــات االئتمانيــة للقطاعــات املعرضــة للوبــاء.
ومت ضــخ قــدر كبيــر مــن الســيولة مــن خــال هــذا املرفــق خــال
عــام .2020

First, the special repo at zero rate, mentioned above,
introduced in March 2020 was another temporary
liquidity adjustment facility in addition to the above
three. This facility was to provide additional liquidity
to enable banks to sustain credit flows to sectors
vulnerable to the pandemic. A significant amount of
liquidity was injected through this facility during 2020.
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ثانيــاً ،متــت إدارة الســيولة قصيــرة األجــل مــن خــال صافــي
إصــدار واســترداد أذون اخلزانــة ،والتــي تتكــون مــن آجــال
اســتحقاق  91و 182و 273يومــاً .خــال عــام  ،2020كانــت
اإلصــدارات اجلديــدة مــن أذون اخلزانــة آلجــال االســتحقاق
الثالثــة مطابقــة متامــاً ملبالــغ االســترداد ،وبالتالــي كانــت
الســيولة محايــدة.

Second, short-term liquidity is managed through net
issuance and redemption of treasury bills (T-bills),
consisting of 91, 182 and 273 days maturities. During
2020, fresh issuances of T-bills of these three maturities
exactly matched the redemption amounts, and thus
were liquidity neutral.

ثالثــاً ،متــت إدارة الســيولة الهيكليــة مــن خــال مــزادات
ســندات اخلزينــة (مبــا فــي ذلــك الصكــوك) بالنظــر إلــى جــدول
االســترداد خــال العــام .خــال عــام  2020كانــت هنــاك عمليــات
ضــخ كبيــرة للســيولة الهيكليــة حيــث لــم تكــن هنــاك إصــدارات
جديــدة مــن ســندات اخلزانــة بينمــا مت اســتحقاق مبلــغ كبيــر.

Third, structural liquidity is managed through auctions of
Treasury bonds (including sukuks) given the redemption
schedule during the year. During 2020, there were
substantial injections of structural liquidity as there
were no fresh issuances of Treasury bonds while a large
amount matured.

رابعــاً ،تتــم إدارة الســيولة الهيكليــة أيضــاً مــن خــال نســبة
االحتياطــي املطلوبــة احملــددة .خــال عــام  ،2020بقيــت النســبة
دون تغييــر عنــد  ٪4.5مــن إجمالــي الودائــع .وبالتالــي ،ظــل
توفيــر الســيولة الوفيــرة فــي النظــام املصرفــي لضمــان التدفقات
االئتمانيــة الكافيــة فــي االقتصــاد فــي خضــم الوبــاء هدفـاً لعملية
إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي خــال عــام .2020

Fourth, structural liquidity is also managed through
prescribed required reserve ratio. During 2020 the ratio
was kept unchanged at 4.5% of total deposits. Thus,
providing an abundant liquidity in the banking system
so as to ensure adequate credit flows in the economy in
the midst of the pandemic remained the aim of QCB’s
liquidity management operation during 2020.

تطورات السيولة
اســتمرت العوامــل التقليديــة الثالثــة (تدفقــات العمــات األجنبية؛
اإلنفــاق احلكومــي؛ منــو الودائــع واالئتمــان) فــي التأثيــر علــى
أوضــاع الســيولة احملليــة خــال عــام  .2020ومــع ذلــك ،فقــد لعبت
عمليــات إعــادة الشــراء اخلاصــة بســعر الصفــر أيضـاً دوراً مهمـاً
فــي تطــور الســيولة .ونتيجــة لعمليــات إعــادة الشــراء هــذه ،كانــت
مطالبــات مصــرف قطــر املركــزي علــى البنــوك عامـ ً
ا مهمـاً فــي
زيــادة صافــي املوجــودات احملليــة ملصــرف قطــر املركــزي والنقــود
االحتياطيــة .ومــع ذلــك ،كان صافــي تدفقــات رأس املــال الوافــدة
مهم ـاً أيض ـاً لظــروف الســيولة الســهلة التــي ســادت خــال عــام
 .2020ونظــراً لظــروف الســيولة العامليــة الســهلة ومعــدل الفائــدة
املناســب ،كان هنــاك صافــي تدفقــات ماليــة للداخــل أعلــى مــن
عجــز احلســاب اجلــاري .وبالتالــي ،علــى الرغــم مــن االنخفــاض
احلــاد فــي امليــزان التجــاري بســبب انخفــاض أســعار الطاقــة
والصــادرات التــي أدت إلــى عجــز فــي احلســاب اجلــاري ،إال أن
ميــزان املدفوعــات حقــق فائض ـاً خــال عــام  .2020كمــا ســاهم
التراكــم النــاجت فــي احتياطيــات النقــد األجنبــي ملصــرف قطــر
املركــزي فــي منــو كل مــن الســيولة والنقــود االحتياطيــة .فــي هــذه
التدفقــات ،لعبــت الودائــع غيــر املقيمــة دوراً مهمـاً ،حيث اســتمرت
فــي النمــو بوتيــرة ســريعة .كمــا منــت الودائــع احملليــة للقطــاع
اخلــاص ،ولكــن بوتيــرة أبطــأ بكثيــر مــن منــو الودائــع غيــر املقيمــة.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،تقلصــت ودائــع القطــاع العــام بشــكل
أكبــر خــال عــام  .2020وكان هــذا جزئيــاً انعكاســاً النخفــاض
اإليــرادات الناجــم عــن انخفــاض أســعار الطاقــة والصــادرات.
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Liquidity Developments
;The traditional three factors viz., (i) foreign exchange flows
(ii) government spending; and (iii) deposit and credit growth
continued to influence the domestic liquidity conditions
during 2020. However, the special repo at zero rate also
played a significant role in the evolvement of liquidity.
Consequent to this special repo, QCB’s claims on banks was
an important factor that increased the net domestic assets of
QCB and reserve money. Nonetheless, net capital inflows was
also important for the easy liquidity condition that prevailed
during 2020. Given the easy global liquidity conditions and
favourable interest rate, there were net capital inflows which
more than offset the current account deficit. Thus, despite
sharp fall in trade balance due to plunge in energy prices
and exports that led to a current account deficit, the balance
of payment remained in surplus during 2020. The resulting
accumulation in foreign exchange reserves of QCB also
contributed to the growth of liquidity and reserve money.
In these inflows, non-resident deposits played an important,
as they continued to grow at a rapid pace. Private sector
domestic deposits also grew, but at a much slower pace
than the growth of non-resident deposits. By contrast, public
sector deposits contracted further during 2020. This was
partly a reflection of fall in revenue induced by lower energy
prices and exports.
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مــن ناحيــة أخــرى ،منــا االئتمــان املصرفــي للقطــاع العــام بأرقــام
مضاعفة خالل عام  ،2020متثل بشــكل أساســي في “املؤسســات
احلكوميــة” .كمــا زاد االئتمــان املصرفــي للقطــاع اخلــاص خــال
عــام  ،2020ولكــن مبعــدل أبطــأ بكثيــر ممــا كان عليــه فــي العــام
الســابق .قــادت قطاعــات “اخلدمــات” و “التجــارة العامــة” و
“االســتهالك” منــو االئتمــان املصرفــي للقطــاع اخلــاص .كمــا زاد
“االئتمــان خــارج قطــر” بشــكل طفيــف .وهكــذا ،منــا إجمالــي
االئتمــان املصرفــي خــال عــام  ،2020وإن كان مبعــدل معتــدل
مقارنــة بالعــام الســابق.
مت تنفيــذ عمليــات إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي فــي
اخللفيــة أعــاه .واســتمر تعديــل الســيولة النظاميــة الدائمــة مــن
خــال مــزادات أذون اخلزانة/الســندات ،وبالنظــر إلــى جــداول
االســترداد .ظــل ضمــان ســيولة مريحــة فــي النظــام املالــي ،مــع
اإلشــارة إلــى موقــف السياســة النقديــة مــن خــال تغييــر أســعار
الفائــدة ،الهــدف الرئيســي .وتأثــر تطــور الســيولة النظاميــة خــال
عــام  2020بجميــع عمليــات إدارة الســيولة التــي قــام بهــا مصــرف
قطــر املركــزي.

ارتفــع فائــض الســيولة (أي فائــض االحتياطيــات باإلضافــة إلــى
صافــي ودائــع ســوق النقــد القطــري) بشــكل حــاد مــن  18.2مليــار
ريــال فــي نهايــة ديســمبر  2019إلــى  34.5مليــار ريــال فــي نهايــة
ديســمبر  .2020وقــد حدثــت هــذه الزيــادة فــي فائــض الســيولة
اعتبــاراً مــن مــارس بعــد اســتجابات السياســات للوبــاء عــن طريــق
تخفيــض أســعار السياســة وإدخــال عمليــات إعــادة الشــراء
اخلاصــة مبعــدل صفــر .وارتفــع صافــي ودائــع ســوق النقــد
القطــري مــن  11.4مليــار ريــال فــي نهايــة فبرايــر  2020إلــى
 18.5مليــار ريــال فــي نهايــة مــارس  ،2020وزاد بشــكل أكبــر وظــل
عنــد مســتوى مرتفــع حتــى نهايــة العــام عنــد  24.4مليــار ريــال.
وفــي الوقــت نفســه ،ارتفعــت االحتياطيــات الفائضــة للبنــوك مــن
 7.9مليــار ريــال فــي نهايــة فبرايــر إلــى ذروة بلغــت  21.0مليــار
ريــال فــي نهايــة أغســطس قبــل أن تنخفــض إلــى  10.3مليــار
ريــال فــي نهايــة ديســمبر.

فيمــا يتعلــق بعمليــات الســيولة ،كمــا ذكرنــا أعــاه ،كانــت الســيولة
محايــدة فــي النهايــة األقصــر خــال عــام  ،2020حيــث تطابقــت
عمليــات اســترداد أذون اخلزانــة مــع اإلصــدارات اجلديــدة.
ومــع ذلــك ،فــي النهايــة األطــول لــم تكــن هنــاك مــزادات جديــدة
لســندات اخلزانة/الصكــوك ،بينمــا اســتحق مبلــغ كبيــر أدى إلــى
ضــخ للســيولة الهيكليــة الدائمــة (جــدول .)5-1
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Bank credit to public sector, on the other hand, grew in double
digits during 2020, primarily accounted by ‘government
institutions’. Bank credit to private sector also increased
during 2020, but at a much slower rate than in the previous
”year. “Services”, “General Trade” and “Consumption
sectors led the growth in bank credit to private sector. ‘Credit
outside Qatar’ also increased slightly. Thus, total bank credit
grew during 2020, though at a moderated rate than in the
previous year.
The liquidity management operations of QCB were carried out
in the above backdrop. Durable systemic liquidity continued
to be modulated through the auctions of T-bills/bonds, given
the redemption schedules. Ensuring a comfortable liquidity
in the financial system, while signalling the monetary policy
stance by altering the policy rates remained the main aim. The
evolution of systemic liquidity during 2020 was influenced by
all these liquidity management operations of QCB.
The surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net QMR
deposits) increased sharply from QR 18.2 billion at endDecember 2019 to QR 34.5 billion at end-December 2020.
This increase in surplus liquidity took place from March
following policy responses to the pandemic by way of policy
rate cuts and introduction of special repo at zero rate. Net
QMR deposits rose from QR 11.4 billion at end-February
2020 to QR 18.5 billion at end-March 2020, and increased
further and remained at an elevated level to end the year at
QR 24.4 billion. At the same time, excess reserves of banks
increased from QR 7.9 billion at end-February to a peak of
QR 21.0 billion at end-August before declining to QR 10.3
billion at end-December.
Regarding liquidity operations, as mentioned above, they
were liquidity neutral at the shorter end during 2020, as
redemptions in T-bills matched that of fresh issuances.
However, at the longer-end, there were no fresh auctions of
T-bonds/Sukuks, while a large amount matured leading to
substantial injections of durable structural liquidity (Table
1-5).
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)Table 1-5: Liquidity Indicators (QR million

جدول  :5-1مؤشرات السيولة (باملليون ريال)

Excess Reserves

سندات اخلزينة

T-Bonds

أذونات اخلزينة

*)QMR (net
سوق النقد القطري (صافي)*

)Year-end (Outstanding

الرصيد القائم نهاية السنة

7,664

87,980

3,950

22,945

2018

4,987

105,980

3,000

13,218

2019

10,293

84,655

3,000

24,184

2020

االحتياطيات الفائضة

T-Bills

* :إيداع في ســوق النقد القطري  -إقراض من ســوق النقد القطري.

*: QMR Deposit - QMR Lending.
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Source: Qatar Central Bank

ينعكــس تطــور الســيولة عمومــاً فــي منــط متوســط معامــات
اإليــداع واإلقــراض فــي ســوق النقــد القطــري .ممــا يعكــس
التحســن املســتمر فــي فائــض الســيولة النظامــي ،كمــا هــو موضــح
أعــاه ،وكذلــك ضــخ الســيولة الدائمــة فــي النهايــة األطــول مــن
خــال ســندات اخلزانة/الصكــوك ،وارتفــع املتوســط اليومــي
ملعامــات ودائــع ســوق النقــد القطــري بشــكل عــام مــن مــارس،
باســتثناء انخفــاض فــي يوليــو .ومــن ناحيــة أخــرى ،ظــل متوســط
اإلقــراض فــي ســوق النقــد القطــري منخفضــاً إلــى حــد كبيــر
خــال عــام  ،2020باســتثناء الربــع الرابــع عندمــا ارتفــع بشــكل
كبيــر (شــكل .)15-1

ومــع ذلــك فــإن املتوســط اليومــي اإلجمالــي ملعامــات ودائــع ســوق
النقــد القطــري البالــغ حوالــي أربعــة مليــارات ريــال خــال عــام
 2020كان أعلــى بشــكل هامشــي فقــط مــن املتوســط املقابــل
البالــغ  3.8مليــار ريــال خــال عــام  .2019ومــن ناحيــة أخــرى،
كان متوســط قــروض ســوق النقــد القطــري اليوميــة للبنــوك (مبــا
فــي ذلــك قــروض املقاصــة التلقائيــة) خــال عــام  2020أعلــى
بكثيــر منــه فــي عــام .2019

The evolution of liquidity generally gets reflected in the
pattern of average QMR deposit and lending transactions.
Reflecting continued improvement in systemic surplus
liquidity, as described above, and also injection of durable
liquidity at the longer-end through T-bonds/Sukuks, the daily
average QMR deposit transactions generally increased from
March, barring a dip in July. On the other hand, average
QMR lending remained largely low during 2020, barring in
Q4 when it rose significantly (Chart 1-15).
However, the overall daily average QMR deposit transactions
of about QR 4.0 billion during 2020 was only marginally
higher than the corresponding average of QR 3.8 billion
during 2019. On the other hand, QCB’s average daily QMR
lending to banks (including auto-clearing loan) during 2020
was far higher than during 2019.

Chart 1-15: Daily Averages of QR Transactions

شكل  :15-1املتوسط اليومي لصفقات سوق النقد القطري
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Source: Qatar Central Bank
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كان هنــاك امتصــاص صافــي قــدره  11.0مليــار ريــال مــن خــال
تســهيالت ســوق النقــد القطــري عــن طريــق زيــادة ودائــع الســوق
النقــدي خــال عــام  ،2020علــى عكــس ضــخ صافــي قــدره 9.7
مليــار ريــال خــال عــام  .2019ومت حجــز  2.8مليــار ريــال أخــرى
مــن خــال متطلبــات االحتياطــي اإلضافيــة خــال عــام ،2020
أعلــى مــن  1.4مليــار ريــال مت حجزهــا خــال عــام .2019

There was a net absorption of QR 11.0 billion through the
QMR facility by way of increase in QMR deposits during 2020,
in complete contrast to net injection of QR 9.7 billion during
2019. Another QR 2.8 billion were impounded through
incremental reserve requirements during 2020, higher than
QR 1.4 billion impounded during 2019.

وبلغــت اإلصــدارات املســتحقة واجلديــدة مــن أذون اخلزانــة 7.2
مليــار ريــال ،وكانــت الســيولة محايــدة خــال عــام  ،2020علــى
عكــس ضــخ حوالــي مليــار ريــال خــال عــام  .2019ومت ضــخ
 21.3مليــار ريــال مــن الســيولة الهيكليــة مــن خــال ســندات
اخلزانــة (مبــا فــي ذلــك الصكــوك) ،حيــث اســتحقت فــي حــن لــم
تكــن هنــاك إصــدارات جديــدة مقابــل اســتيعاب  18مليــار ريــال
خــال عــام ( 2019جــدول .)6-1

Maturing and fresh issuances of T-bills matched at QR 7.2
billion, and was liquidity neutral during 202 0, in contrast to
injection of about QR 1 billion during 2019. QR 21.3 billion
of durable structural liquidity was injected through T-bonds
(including Sukuks), as they matured while there were no fresh
issuances, as against absorption of QR 18.0 billion during
2019 (Table 1-6).

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

جدول  :6-1إدارة مصرف قطر املركزي للسيولة (باملليون ريال)
Net Absorption (-)/Release(+) Through

صافي االمتصاص (/ )-الزيادة ( )+من خالل

Total

Required
Reserves

T-Bonds

Period
T-Bills

QMR

الفترة

املجموع

االحتياطي اإللزامي

سندات اخلزينة

أذون اخلزينة

آلية سوق النقد القطري

-8,729

-1,406

-18,000

950

9,727

2019

7,539

-2,820

21,325

0

-10,966

2020
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عــادة مــا يتــم إصــدار الســندات احلكومية إلدارة الســيولة الهيكلية
مــن قبــل مصــرف قطــر املركــزي لتواريــخ اســتحقاق مدتهــا 3
ســنوات و 5ســنوات و 8ســنوات و 10ســنوات .وكمــا ذكــر أعــاه،
لــم تكــن هنــاك مــزادات خــال عــام  ،2020وكان ذلــك متســقاً مــع
الهــدف املتمثــل فــي توفيــر ســيولة فــي النظــام املصرفــي نظــراً
لظــروف اجلائحــة .ومــع ذلــك ،اســتمر تطويــر ســوق الديــن احمللــي
علــى النحــو املتوخــى فــي اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة ليكــون
هــدف إطــار إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر املركــزي.

معدالت الفائدة
اســتمرت التحــركات فــي أســعار الفائــدة خــال عــام 2020
وانعكــس ذلــك فــي تغيــرات أســعار السياســة مــن قبــل مصــرف
قطــر املركــزي مبــا يتماشــى مــع االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي،
وتطــور أوضــاع الســيولة احملليــة .وانخفضــت أســعار الفائــدة فــي
ســوق املــال بشــكل كبيــر مــع التخفيضــات الكبيــرة فــي أســعار
الفائــدة علــى ودائــع ســوق النقــد القطــري فــي مــارس .كمــا أدى
وفــرة املعــروض مــن الســيولة األوليــة فــي النظــام إلــى انخفــاض
أســعار فائــدة الســوق املالــي.
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Source: Qatar Central Bank

Government bonds to manage structural liquidity by QCB
are usually issued for maturities of 3-year, 5-year, 8-year
and 10 year. As mentioned above, there were no auctions
conducted during 2020. It was consistent with the aim of
providing ample liquidity in the banking system given the
pandemic situation. However, development of domestic
debt market as envisaged in the National Development
Strategies (NDS) continued to be the objective of QCB’s
liquidity management framework.
Interest Rates
Movements in interest rates during 2020 continued to reflect
the policy rate changes by QCB in alignment with the US
Federal Reserve and the evolution of domestic liquidity
conditions. Interest rates in the money market declined
significantly along with the large cuts in the QCBDR in
March. Abundant supply of primary liquidity in the system
also pushed down the money market interest rates.
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وفــي هــذا الصــدد ،لعــب مصــرف قطــر املركــزي دوراً فــي ضــخ
الســيولة مــن خــال عمليــات إعــادة الشــراء اخلاصــة مبعــدل
صفــر .وانخفــض متوســط ســعر الفائــدة بــن البنــوك لليلــة
واحــدة جنبـاً إلــى جنــب مــع التخفيضــات فــي ســعر فائــدة ودائــع
ســوق النقــد القطــري .ومــع ذلــك ،وبســبب وفــرة الســيولة األوليــة
املذكــورة أعــاه ،ظــل ســعر الفائــدة بــن البنــوك لليلــة واحــدة أقــل
بكثيــر مــن ســعر فائــدة اإليــداع لليلــة واحــدة مــن أبريــل فصاعــداً
(شــكل .)16-1

In this regard, liquidity injection by QCB through special repo
at zero rate played a role. The average overnight interbank
rate (AOIR) fell along with the cuts in the QCBDR. However,
due to abundant primary liquidity mentioned above, AOIR
remained significantly lower than the QCBDR from April
onwards (Chart 1-16).

Chart 1-16: Policy Rates and the Overnight Rate

شكل  :16-1معدالت السياسة ومعدل ليلة واحدة
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إجمــاالً ،بلــغ متوســط معــدل الفائــدة بــن البنــوك لليلــة واحــدة
خــال عــام  2020نحــو  ٪0.62وتراوحــت بــن ٪2.01-0.10
مقارنــة مبتوســط  ٪2.25ونطــاق  ٪2.47-1.94خــال عــام
 .2019وتضاعــف التقلــب فــي منطقــة معــدل الفائــدة لليلــة واحــدة
بــن البنــوك خــال عــام  2020عــدة مــرات عــن تقلبــه خالل الســنة
املاضيــة .مــع ذلــك ،كان هــذا فــي املقــام األول انعكاس ـاً خلفــض
ســعر الفائــدة الــذي زاد مــن تفاقمــه وفــرة الســيولة التــي دفعــت
منطقــة معــدل الفائــدة لليلــة واحــدة بــن البنــوك لألســفل إلــى مــا
دون املســتوى الــذي كان ســائداً قبــل تخفيضــات أســعار الفائــدة
فــي مــارس .وانخفــض ســعر الفائــدة بــن البنــوك فــي جميــع
فتــرات االســتحقاق خــال عــام  2020إلــى جانــب التخفيضــات
فــي ســعر فائــدة اإليــداع فــي ســوق النقــد القطــري ،لكنــه كان أكثــر
وضوح ـاً ألجــل ليلــة واحــدة.
وبالتالــي ،كان النطــاق مــن  ٪2.75-0.10خــال عــام 2020
عبــر فتــرات اســتحقاق مختلفــة أوســع مــن النطــاق البالــغ -1.94
 %3.70خــال عــام ( 2019جــدول .)7-1
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Source: Qatar Central Bank

On the whole, the AOIR during 2020 averaged 0.62% and
ranged between 0.10-2.01% as compared with an average
of 2.25% and a range of 1.94−2.47% during 2019. Volatility
in the AOIR during 2020 multiplied several folds from that of
the previous year. However, this was primarily a reflection of
the policy rate cut compounded by abundant liquidity that
pushed down the AOIR far below the level that prevailed
before the rate cuts in March. Inter-bank rate across all
maturities declined during 2020 along with the cuts in the
QCBDR but was more pronounced for the overnight.

Thus, the range of 0.10-2.75% during 2020 across different
maturities was wider than the range of 1.94-3.70% during
2019 (Table 1-7).
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)Table 1-7: Inter-bank Market Indicators (Average of the Months

جدول  :7-1مؤشرات سوق ما بني البنوك

املؤشّ ر
متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة ()٪
نطاق سعر الفائدة لليلة واحدة ()٪
التقلبات في سعر الفائدة لليلة واحدة *

نطاق سعر الفائدة بني البنوك ()٪

2020

2019

2.25

0.62

1.94-2.47

0.10-2.01

7.5

113.6

1.94-3.70

0.10-2.75

* معامل اإلختالف

Indicator
)Average Overnight Rate (%
)Average Overnight Rate Range (%
*Volatility in Average Overnight Rate
)Inter-bank Rate Range (%
* Coefficient of variation

كمــا انعكســت التخفيضــات فــي أســعار السياســة وشــروط الســيولة
التــي أصبحــت ســهلة للغايــة اعتبــاراً مــن مــارس  2020فــي حركــة
عائــدات أذون اخلزانــة جلميــع آجــال االســتحقاق .وانخفضــت عائــدات
أذون اخلزانــة جلميــع آجــال االســتحقاق الثالثــة بأكثــر مــن النصــف
بــن فبرايــر ومــارس .بعــد ذلــك ،ومــع اســتمرار وجــود فائــض كبيــر
فــي الســيولة علــى مــدار العــام ،اســتمرت عائــدات أذون اخلزانــة فــي
االنخفــاض عبــر جميــع فتــرات االســتحقاق  ،قبــل أن تســتقر عنــد
مســتوى منخفــض للغايــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام  .2020وبشــكل
عــام ،انخفضــت عائــدات أذون اخلزانــة عبــر فتــرات االســتحقاق الثالثة
مــن نطــاق  ٪1.49- ٪1.41فــي ينايــر إلــى نطــاق  ٪0.14- ٪0.07فــي
ديســمبر (شــكل .)17-1

Cuts in policy rates and liquidity conditions that became
highly easy from March 2020 also got reflected in the
movement of T-bill yields of all maturities. T-bill yields of
all the three maturities dipped by more than half between
February and March. Thereafter, as large surplus liquidity
continued to prevail throughout the year, T-bill yields
continued to soften across all maturities, before stabilising
at a very low level in Q4-2020. Overall, the T-bill yields
across the three maturities declined from a range of 1.41%1.49% in January to a range of 0.07%-0.14% in December
(Chart 1-17).

Chart 1-17: Implicit Yield of Treasury Bills

شكل  :17-1العائد الضمني على أذونات اخلزينة
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مت تقــدمي ســعر الفائــدة بــن البنــوك فــي قطــر فــي مايــو  2012بهــدف
توفيــر دور إرشــادي للبنــوك فــي حتديــد األســعار بــن البنــوك .وعلــى
الرغــم مــن أن ســعر الفائــدة بــن البنــوك فــي بورصــة قطــر ومتوســط
ســعر الفائــدة لليلــة واحــدة بــن البنــوك يتحــركان بشــكل عــام فــي نفــس
االجتــاه ،إال أن ظــروف الســيولة الســهلة للغايــة املذكــورة أعــاه أدت إلــى
تباعــد بــن االثنــن خــال عــام  .2020فــي حــن اســتمر ســعر الفائــدة
بــن البنــوك فــي قطــر فــي البقــاء بالقــرب مــن ســعر فائــدة اإليــداع
فــي ســوق النقــد القطــري وهــو املتوســط .انخفــض ســعر الفائــدة بــن
البنــوك لليلــة واحــدة بالقــرب مــن الصفــر بســبب ظــروف الســيولة
الســهلة الســائدة (شــكل .)18-1

The Qatar interbank offered rate (QIBOR) was introduced in
May 2012 with the purpose of providing an indicative role
for banks in determining inter-bank rates. Even though, the
QIBOR and the average overnight inter-bank rates generally
co-move in the same direction, the highly easy liquidity
conditions mentioned above led to divergence between the
two during 2020. While QIBOR continued to stay closer to
the QCBDR, the average overnight inter-bank rate fell close
to zero due to the easy liquidity conditions that prevailed
(Chart 1-18).

)Chart 1-18: Inter-bank Rate and QIBOR (Overnight

شكل  :18-1سعر الفائدة لليلة واحدة ومؤشر سعر ما بني البنوك (قيبور)

اســتمرت اســتراتيجية عمليــات إدارة الســيولة فــي مصــرف قطــر
املركــزي فــي ضمــان نظــام ســعر فائــدة مســتقر مــن خــال توجيه أســعار
األســواق إلــى املســتوى املطلــوب لدعــم النمــو االقتصــادي املتنــوع .ومــع
التخفيضــات فــي أســعار السياســة ،الســيما ســعر فائــدة اإليــداع فــي
ســوق النقــد القطــري مبقــدار  100نقطــة أســاس خــال عــام ،2020
تراجعــت أســعار الفائــدة علــى ودائــع العمــاء عبــر فتــرات االســتحقاق.
وبالتالــي ،انخفــض متوســط أســعار الفائــدة املرجحــة علــى ودائــع
العمــاء فــي نهايــة عــام  2020بنطــاق  148-126نقطــة أســاس عبــر
آجــال االســتحقاق مــن املســتويات املقابلــة لنهايــة عــام ( 2019جــدول
)8-1
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The strategy of QCB’s liquidity management operations
continued to be ensuring a stable interest rate regime by
guiding markets rates to the desired level so as to support
a diversified economic growth. With the cuts in policy
rates, particularly the QCBDR by 100 basis points during
2020, interest rates on customer deposits softened across
maturities. Thus, the weighted average interest rates on
customer deposits at end-2020 fell by a range of 126-148
basis points across maturities from the corresponding levels
of end-2019 (Table 1-8).
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)Table 1-8: Weighted Average Interest Rates on Customer Deposits (%

جدول  :8-1املتوسطات املرجحة ملعدالت الفائدة على ودائع العمالء ()%
Time Deposit Maturities
فترة استحقاق الودائع اآلجلة

الفترة

Period

More than 1 year

1 year

6 months

3 months

1 month

ديسمبر 2018

3.53

3.57

3.67

2.87

3.04

Dec-18

ديسمبر 2019

3.48

3.44

2.72

2.44

2.52

Dec-19

ديسمبر 2020

2.18

2.03

1.24

1.18

1.23

Dec-20

التغير خالل عام 2019

-0.05

-0.13

-0.95

-0.43

-0.52

Change during 2019

التغير خالل عام 2020

-1.29

-1.41

-1.48

-1.27

-1.29

Change during 2020

أكثر من سنة

سنة

 6أشهر

 3أشهر

شهر

املصدر :مصرف قط املركزي

Source: Qatar Central Bank.

كمــا مت حتويــل االنخفــاض فــي معــدالت الودائــع إلــى أســعار الفائــدة
عبــر التســهيالت االئتمانية/آجــال االســتحقاق وإن كان بدرجــة أقــل.
وبالتالــي ،تراجــع املتوســط املرجــح لســعر الفائــدة علــى التســهيالت
االئتمانيــة بنطــاق مــن  120-49نقطــة أســاس بنهايــة  2020مــن
املســتوى اخلــاص بهــا بنهايــة ( 2019جــدول .)9-1

The decline in deposit rates was also transmitted to interest
rates across credit facilities/maturities, although by a lesser
extent. Thus, the weighted average rate across credit
facilities declined by a range of 49-120 basis points at end2020 from the corresponding levels at end-2019 (Table 1-9).

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

جدول  :9-1املتوسط املرجح ملعدالت الفائدة على التسهيالت االئتمانية()%
Loan Category

فئة القرض

Credit Cards

الس ّيارات

Cars

More Than or
Equal to 3 Years

1 Year and Above but
Less Than 3 Years

Less
Than
1 year

ديسمبر 2018

5.05

6.24

5.54

5.19

10.34

Dec-18

ديسمبر 2019

4.78

5.32

5.37

5.05

9.64

Dec-19

ديسمبر 2020

3.78

4.83

4.49

3.85

8.90

Dec-20

التغير خالل 2019

-0.27

-0.92

-0.17

-0.14

-0.7

Change During 2019

التغير خالل 2020

-1.00

-0.50

-0.89

-1.20

-0.74

Change During 2020

الفترة
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البطاقات
االئتمان ّية

ثالث سنوات أو أكثر

من سنة إلى ثالث سنوات

Period

أقل من
سنة
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 4 .1مالحظات ختامية

1.4 Concluding Remarks

أدى تفشــي فيــروس كوفيــد 19-إلــى دفــع النمــو العاملــي إلــى املنطقــة
الســلبية ،وتدخلــت البنــوك املركزيــة مــن خــال أدوات السياســة النقديــة
لدعــم اقتصاداتهــا ملعاجلــة التأثيــر الســلبي للجائحــة .واتخــذت بعــض
البنــوك املركزيــة إجــراءات داعمــة إضافيــة لدعــم اقتصاداتهــا مــن
خــال تخفيــف بعــض متطلبــات رأس املــال لتوفيــر الســيولة للقطــاع
اخلــاص.

The outbreak of Covid-19 has driven the global growth to the
negative zone, the central banks has intervened through the
monetary policy instruments to support their economies to
tackle the adverse impact of Covid-19. Some central banks
have taken additional supportive measures to support their
economies through easing some of the capital requirement
to provide liquidity to the private sector.

أعلنــت دولــة قطــر عــن حزمــة حتفيــز اقتصــادي بقيمــة  75مليــار ريــال
لدعــم االقتصــاد مــن تأثيــر كوفيــد ،19-منهــا  50مليــاراً مــن خــال
نافــذة إعــادة شــراء بنســبة صفــر باملائــة قدمهــا مصــرف قطــر املركــزي
مــن أجــل تأجيــل ســداد القــروض وتوفيــر ســيولة إضافيــة إلــى القطــاع
املصرفــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلــق مصــرف قطــر املركــزي «برنامــج
الضمــان الوطنــي» ،وهــو البرنامــج الــذي يهــدف إلــى تقــدمي قــرض
يضمــن دفــع اإليجــارات ودفــع األجــور للقطاعــات املتضــررة.

Qatar has announced an economic stimulus package of
75 Billion QAR to support the economy of the impact of
Covid-19, 50 Billion of which was through a zero percent
REPO window provided by QCB for the sake of postponing
loans repayments and providing additional liquidity to the
banking sector. In addition, QCB launched the “National
Guarantee Program”, the program aimed to provide a loan
that assures rental payments and wages payments to the
affected sectors.
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BANKING SECTOR DEVELOPMENTS

Banking Sector Developments

املقدّمة
كان أداء القطــاع املصرفــي فــي عــام  2020صعبــاً للغايــة
حيــث كان للتأثيــر املــزدوج لوبــاء كوفيــد  ،19-وأســعار الطاقــة
املنخفضــة تأثيــره علــى تنميــة االقتصــاد الكلــي .وعلــى الرغــم
مــن هــذه البيئــة التشــغيلية املعطلــة غيــر املســبوقة ،أظهــر
القطــاع مرونــة مــع وفــرة الســيولة ورأس املــال الكافــي لتوفيــر
االئتمــان لدعــم القطاعــات التــي تأثــرت بشــدة بالوبــاء .وســجلت
البنــوك منــواً كبيــراً فــي املوجــودات خــال العــام ،مدعومـاً بنمــو
االئتمــان ،علــى الرغــم مــن اعتــدال منــو ائتمــان القطــاع اخلــاص.
وشــجعت اإلجــراءات االســتباقية التــي اتخذتهــا احلكومــة
للتخفيــف مــن تأثيــر جائحــة كوفيــد  ،19-والتــي تتكــون مــن
حزمــة حتفيــز بقيمــة  75مليــار ريــال للقطــاع اخلــاص ،القطــاع
علــى البقــاء علــى قدميــه (إطــار  .)1-2وســاعدت التســهيالت
االئتمانيــة اجلديــدة )مــن خــال نظــام ضمــان وطنــي وتأجيــل
ســداد أقســاط القــروض( وحــدات األعمــال املتضــررة علــى
التخفيــف مــن اخلســائر التجاريــة بســبب القيــود املفروضــة
الحتــواء انتشــار كوفيــد .19-وأدى ضــخ الســيولة فــي ســوق
رأس املــال مبــا يصــل إلــى  10مليــارات ريــال إلــى إحيــاء أوضــاع
الســوق ،وتدفــق رأس املــال .وقــد ســاعدت هــذه اإلجــراءات علــى
مراقبــة جــودة املوجــودات فــي القطــاع املصرفــي .وفــي خضــم
عــدم اليقــن اجليوسياســي والتحديــات التــي يســببها الوبــاء،
واصــل القطــاع املصرفــي جــذب أمــوال كافيــة مــن غيــر املقيمــن،
ممــا يعكــس مكانــة قويــة للقطــاع املصرفــي القطــري فــي الســوق
الدوليــة .عــاوة علــى ذلــك ،قــام مصــرف قطــر املركــزي بضمــان
ســيولة الســوق مــن خــال نافــذة ســيولة خاصــة بقيمــة  50مليــار
ريــال مبوجــب تســهيالت عمليــات إعــادة شــراء صفريــة.

Introduction

The functioning of the banking sector in 2020 was quite
challenging as the twin effect from covid-19 pandemic
and the low energy prices had its impact on the
macroeconomic development. Notwithstanding these
unprecedented disruptive operating environments,
the sector demonstrated resilience with ample liquidity
and sufficient capital to provide credit to support
sectors heavily impacted by the pandemic. Banks have
registered an impressive growth in assets during the
year, supported by growth in credit, although private
sector credit moderated. Proactive measures taken by
the government to mitigate the impact of the covid-19
pandemic, consisting of QR 75 billion stimulus package
for the private sector abetted the sector to remain
afloat (Box 2-1). New credit facilities through a national
guaranteed scheme and deferring the repayment of
loan instalments assisted the affected business units to
mitigate the business losses due to restrictions imposed
to contain the spread of Covid-19. Liquidity injection
to the capital market to the tune of QR 10 billion
revived the market conditions and flow of capital. These
measures, helped to keep a check on the asset quality
of the banking sector. During geopolitical uncertainty
and pandemic induced challenges, banking sector
continued to attract sufficient funds from non-residents,
reflecting a strong position of Qatari banking sector in
the international market. Moreover, Qatar Central Bank
(QCB) ensured market liquidity through a special liquidity
window of QR 50 billion under Zero Repo facility.

وبالتالــي ،وســط حالــة عــدم اليقــن مــن تقلبــات الســوق العامليــة
املتوقعــة وتشــديد أوضــاع الســيولة ،احتفظــت البنــوك القطريــة
بســيولة كافيــة مــن جانــب املوجــودات كمــا يتضــح مــن اســتخدام
احلــد األدنــى مــن تســهيالت نافــذة إعــادة الشــراء اخلاصــة هذه.

Thus, amid uncertainties from the expected global
market volatilities and tightening of liquidity positions
Qatari banks held sufficient asset side liquidity as
evidenced by the minimal usage of this Special Repo
window facility.

ومــع ذلــك ،واجــه القطــاع املصرفــي ريــاح معاكســة مــن زيــادة
املصروفــات التشــغيلية .وكان علــى البنــوك توفيــر نفقــات
إضافيــة مــن زيــادة االســتثمار فــي التمويــل الرقمــي واالبتــكارات
املاليــة األخــرى كجــزء مــن تدابيــر التباعــد االجتماعــي وحتويــل
تفضيــات العمــاء والتغييــر املســتمر للبيئــة التكنولوجيــة.

Nevertheless, banking sector faced headwinds from
increasing operational expenses. Banks had to provide
for additional expenditure from increased investment
into digital financing and other financial innovations
as part of social distancing measures and shifting
customer preferences and continuously changing the
technological environment.
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ومــن جانبــه ،قــدم مصــرف قطــر املركــزي البنيــة التحتيــة
التنظيميــة التمكينيــة ،والتــي حتــدد البيئــة التــي يجــب أن يعمــل
القطــاع املالــي فــي ظلهــا ،مــع ضمــان حمايــة العمــاء .عــاوة
علــى ذلــك ،مت زيــادة املخصصــات التــي قدمتهــا البنــوك ملواجهــة
اخلســائر املتوقعــة خــال العــام .ونتيجــة لذلــك ،تراجــع صافــي
الدخــل للقطــاع املصرفــي ولــو بشــكل هامشــي.

QCB on its part provided enabling regulatory
infrastructure, which defines the environment under
which the financial sector should operate, while ensuring
protection of customers. Moreover, provisioning made
by banks to mitigate expected losses are also increased
during the year. Consequently, the net income of the
banking sector ebbed though marginally.

وكجــزء مــن عمليــات حتديــث اإلطــار التنظيمــي والرقابــي،
عــزز مصــرف قطــر املركــزي هــذا اإلطــار خــال العــام لدعــم
تطويــر ميزانيــة عموميــة مســتدامة وصحيــة للقطــاع املصرفــي.
وخــال العــام ،دارت التعليمــات التنظيميــة حــول تقــدمي الدعــم
للقطاعــات االقتصاديــة املتضــررة بحيــث تســتمر األنشــطة
االقتصاديــة بينمــا يظــل القطــاع املصرفــي مرنــاً.

As part of the processes of updating the regulatory
and supervisory framework, QCB strengthened this
framework during the year to support a sustainable
and healthy balance sheet development of the banking
sector. During the year the regulatory instructions were
revolved around providing support to the affected
sectors of the economy so that economic activities will
continue while the banking sector remain resilient.

فــي هــذا الفصــل ،نناقــش التطــورات فــي قطــاع البنــوك التجارية
خــال عــام  2020ونقــدم تقييم ـاً للمخاطــر مــن عملياتهــا فــي
االقتصــاد احمللــي .ويشــمل التحليــل جميــع البنــوك التجاريــة
الســتة عشــر املكونــة مــن خمســة بنــوك تقليديــة ،وأربعــة بنــوك
إســامية ،وســبعة فــروع لبنــوك أجنبيــة.

In this chapter, we discuss the developments in the
commercial banking sector during 2020 and provide an
assessment of risk from their operations in the domestic
economy. The analysis includes all the 16 commercial
banks comprising of five conventional banks, four Islamic
banks and seven foreign bank branches.

إطار :1-2جائحة كوفيد 19-واستجابة السياسات

Box-2-1: Covid-19 Pandemic and Policy
Response

وضــع وبــاء كوفيــد 19-االقتصــاد العاملــي فــي األشــهر الثالثــة
أبلغــت قطــر عــن أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا 19-فــي 29
فبرايــر  .2020وكان عــدد املرضــى املصابــن منخفضــاً خــال
األســبوعني األولــن ،وزاد تدريجيـاً فــي الربــع الثانــي ثــم انخفض
فــي الربــع األخيــر مــن العــام .ملكافحــة تأثيــر جائحــة كوفيــد19-
علــى االقتصــاد ،وضعــت الســلطات سياســات مناســبة .وقــد مت
اإلعــان عــن إغــاق جزئــي للســيطرة علــى الوبــاء عــن طريــق
تقليــل االتصــاالت الشــخصية وتعزيــز التباعــد االجتماعــي .وفــي
بدايــة الربــع الثالــث ،أعلنــت احلكومــة عــن خطــة مــن أربعــة
مراحــل إلعــادة فتــح االقتصــاد.

Qatar reported its first Covid-19 case on February 29,
2020. The number of affected patients was low during
the initial two weeks, gradually increased in the second
quarter and then declined in the last quarter of the
year. To combat the impact of covid-19 pandemic on
the economy, authorities have put in place appropriate
policies. A partial lockdown was announced to control
the pandemic by way of minimizing personal contacts
and promoting social distancing. In the beginning of
third quarter, the government announced a 4-phase
plan to reopen the economy.

أعلنــت احلكومــة القطريــة عــن حزمــة ماليــة بقيمــة  75مليــار
ريــال (حوالــي  14فــي املائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي)
تهــدف إلــى دعــم القطاعــات املتأثــرة ،والســيما الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة .وتشــمل التدابيــر املاليــة الكليــة املتخــذة
ضمــن هــذه احلزمــة ،مــن بــن أمــور أخــرى:

Qatar Government announced a financial package of
QR 75 billion (around 14 percent of the GDP) aimed to
support the impacted sectors, in particular the Small
and Medium Enterprises. The macro financial measures
taken within this package include among others:

• تأجيــل أقســاط القــرض والتزامــات العمــاء املتضرريــن ،دون
فــرض عمولــة أو رســوم متأخــرة ودون أي تأثيــر ســلبي علــى
تصنيفهــم االئتمانــي.

• Postponement of loan installments and obligations for
interested customers, without charging commission
or delayed fees and with no adverse impact on their
credit rating.

 52تقرير اال�ستقرار املايل 2020

Financial Stability Review 2020

Banking Sector Developments

• برنامــج ضمــان وطنــي ،تخصــص احلكومــة مبوجبــه ضمانــات
بنكيــة محليــة ملنــح قــروض بــدون فوائــد لشــركات القطــاع
اخلــاص املتضــررة ،ملســاعدتها علــى دفــع الرواتــب واإليجــارات.
• إلدارة متطلبــات الســيولة للبنــوك ،بســبب تأجيــل أقســاط
القــروض وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم للقطــاع اخلــاص ،مت
تخصيــص نافــذة إعــادة شــراء بقيمــة  50مليــار ريــال ،بســعر
فائــدة صفــر.
• لتحســن التباعــد االجتماعــي ،مت إدخــال نظــام الدفــع عبــر
الهاتــف املتحــرك القطــري ،والــذي يتيــح الدفــع اإللكترونــي
اآلمــن واملباشــر.

• A National Guarantee Program, under which the
government allocates local bank guarantees to
grant interest free loans to affected private sector
companies, helping them to pay salaries and rents.
• To manage the liquidity requirement for banks,
due to the postponement of loan installments and
other support to the private sector, a QR 50 billion
repurchase window (Repo) has been allocated, at a
zero-interest rate.
• To improve social distancing, the Qatar Mobile
Payment System (QMPS), which enables secure direct
electronic payments is introduced.

• أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليماتــه للمؤسســات املاليــة
بعــدم فــرض رســوم نقــاط البيــع ورســوم الســحب مــن أجهــزة
الصــراف اآللــي.

• QCB also instructed the financial institutions not to
charge POS fees and ATM withdrawal fees.

مــع األخــذ فــي االعتبــار التطــورات األخيــرة واملوجــة الثانيــة مــن
اجلائحــة ،مت متديــد هــذه اإلجــراءات حتــى ســبتمبر .2021
وبنــا ًء علــى ذلــك،

Taking into consideration of the latest developments
and the second wave of pandemic, these measures are
further extended till September 2021. Accordingly,

• مت إعفــاء القطاعــات املتضــررة مــن دفــع رســوم الكهربــاء واملــاء
حتــى نهايــة ســبتمبر .2021

• The affected sectors were exempted from paying
electricity and water fees until the end of September
2021

• مت متديــد برنامــج الضمــان الوطنــي حتــى نهايــة ســبتمبر
 2021وفقــاً لشــروط معدلــة

• National Guarantee Program extended until the end
of September 2021 with modified terms. According to
the revised terms

• يتــم متديــد فتــرة اإلعفــاء مــن الفائــدة ملــدة عامــن باإلضافــة
إلــى عامــن حيــث يجــب أال تتجــاوز تكلفــة الفائــدة  %2فــوق
ســعر فائــدة الســوق النقــدي.

o interest exemption period is extended for a period
of two years in addition to two years where the
interest cost should not exceed QMR +2%

• متــت زيــادة حــدود االئتمــان مبوجــب هــذا النظــام إلــى 15
مليــون ريــال

o The credit limits under this scheme is increased to
QR 15 million.

كمــا فــي نهايــة ديســمبر  ،2020بلــغ إجمالــي االئتمــان املقــدم
مبوجــب برنامــج الضمــان الوطنــي حوالــي  2.8مليــار ريــال.
عــاوة علــى ذلــك ،قــدم القطــاع املصرفــي حوالــي  7.8مليــار
ريــال بأســعار فائــدة ميســرة لدعــم القطاعــات املتضــررة مــن
الوبــاء.
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التطورات في القطاع املصرفي

Developments in Banking Sector

شــهد متوســط موجــودات القطــاع املصرفــي خــال العــام قــام
القطــاع املصرفــي بتوســيع ميزانيتــه العموميــة خــال عــام
 2020بينمــا بلــغ متوســط املوجــودات  1.6تريليــون ريــال
مســج ً
ال منــواً بنســبة  ٪9.9عــن العــام الســابق .وكان منــو
املوجــودات مدعومــاً بشــكل أساســي بنمــو م ــزدوج الرقــم
بنســبة  ٪11فــي االئتمــان (املتوســط) .كمــا ســجلت الودائــع،
التــي بلــغ متوســطها لهــذا العــام ،منــواً بنســبة  ٪7.4مقارنــة
بالنمــو الباهــت فــي العــام الســابق .وباســتثناء احلــركات
املوســمية ،تباطــأ منــو املوجــودات فــي الربعــن الثانــي والثالــث
مــن عــام  ،2020وهــي الفتــرة التــي تلــت تنفيــذ اإلغــاق للحــد
مــن انتشــار الفيــروس .فــي الربــع األخيــر ،منــت املوجــودات
بشــكل جيــد ،بفضــل تخفيــف القيــود (شــكل  .)1-2وشــهد
منــو الودائــع شــهرياً نفــس االجتــاه تقريب ـاً .باســتثناء فتــرات
نهايــة الربــع ،وكان منــو الودائــع سلبيـــاً فــي الربعــن الثانــي
والثالــث .ومــع ذلــك ،تباطــأ االئتمــان فقــط فــي الربــع الثانــي.
وأدى الدعــم االئتمانــي اإلضافــي املقــدم مــن البنــوك إلــى منــو
ائتمانــي إيجابــي فــي الربعــن الثالــث والرابــع مــن العــام.

Banking sector expanded its balance sheet during the
year 2020 while the average assets stood at QR1.6 trillion
registering a growth of 9.9% over the previous year. The
asset growth was mainly supported by a double-digit
growth of 11% in credit (average). Deposit, averaged
for the year also registered an impressive growth at
7.4% as compared to a lackluster growth in the previous
year. Except the seasonal movements, assets growth
subdued in the in the second and third quarter of
2020, the period after the implementation of lockdown
to curtail the spread of the virus. In the last quarter,
assets grew considerably well, thanks to the relaxation
in the restrictions (Chart 2-1). Month on month growth
in deposits depicted almost the same trend. Excluding
quarter end periods, deposit growth was negative in the
second and third quarter. However, credit decelerated
only in the second quarter. Additional credit support
provided by the banks resulted in the positive credit
growth in the third and fourth quarter of the year.

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

شكل  :1-2تطورات امليزانية العمومية (معدل منو شهري)

4.0
3.0
2 .0
PERCENT

1.0

Dec'20

Nov'20

Oct'20

Sep'2 0

Aug'2 0

Jul'20

Jun'2 0

May'2 0

Apr'2 0

Mar'2 0

Feb'2 0

Jan'20

0.0
-1.0
-2.0
Asset

Deposit

عــزز مصــرف قطــر املركــزي تدابيــر الشــمول املالــي مــن
خــال تســهيل وصــول عمــال املنــازل إلــى أجورهــم مــن خــال
حســنت البنــوك
األنظمــة املاليــة الرســمية (إطــار  )2-2كمــا ّ
مــن إجــراءات الشــمول املالــي مــن خــال تعزيــز التكنولوجيــا.
عملــت تدابيــر التباعــد االجتماعــي كعامــل دفــع للتمويــل
الرقمــي واالبتــكارات املاليــة األخــرى للقطــاع املصرفــي.
بالتــوازي مــع هــذه التطــورات ،أطلــق مصــرف قطــر املركــزي
نظــام الدفــع عبــر الهاتــف املتحــرك القطــري خــال العــام،
والــذي يوفــر طريقــة جديــدة وآمنــة للدفــع اإللكترونــي
الســريع.
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Credit

QCB has enhanced Financial inclusion measures by
facilitating domestic workers accesses to their wages
through formal financial systems (Box 2-2) Banks have
also improved its financial inclusion measures though
enhancing the technology. Social distancing measures
functioned as a push factor for Digital financing and other
financial innovations for the banking sector. In tandem with
these developments, QCB has launched the Qatar Mobile
Payment System during the year, which provides a new and
safe method for fast electronic payment.
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ظــل القيــاس الدميوغرافــي واجلغرافــي للشــمول املالــي الــذي
مت قياســه مــن خــال عــدد فــروع البنــوك وأجهــزة الصــراف
اآللــي للســكان واملنطقــة ثابتـاً تقريبـاً فــي عــام  2020مقارنــة
بعــام ( 2019جــدول  .)1-2كمــا أظهــرت املقاييــس األخــرى
لعمــق القطــاع املصرفــي ووســطه حتســناً فــي العــام احلالــي
(شــكل .)2-2

إطار ( :)2-2مبادرات الشمول املالي

Demographic and geographical measure of financial
inclusion measured through the number of bank branches
and ATMS to population and area remained almost
constant in 2020 vis-à-vis 2019 (Table 2-1). Other measures
of banking sector’s depth and intermediation also showed
improvements in the current year (Chart 2-2).

Box 2-2 : Financial Inclusion Initiatives

كجــزء مــن مبــادرات الشــمول املالــي اجلاريــة وبهــدف تعزيــز
مبــدأ الشــمول املالــي فــي الدولــة ،نصح مصرف قطــر املركزي
البنــوك العاملــة فــي قطــر بااللتــزام بالتعليمــات التاليــة .وكان
الهــدف الرئيســي مــن ذلــك هــو تســهيل حصــول عمــال املنــازل
علــى أجورهــم مــن خــال األنظمــة املاليــة الرســمية .وقــد
نصحــت تعليمــات مصــرف قطــر املركــزي البنــوك مبــا يلــي:

As part of the ongoing financial inclusion initiatives
and with the aim of promoting, the principle of
financial inclusion in the country QCB advised
the banks operating in Qatar to adhere to the
following instructions. This was mainly intended
to facilitate domestic workers the access to their
wages through formal financial systems. QCB
instructions advised the banks to:

• الســماح ألصحــاب العمــل بإصــدار بطاقــة رواتــب قابلــة
إلعــادة الشــحن باســم العامــل املنزلــي مــن خــال اخلدمــات
املصرفيــة عبــر اإلنترنــت وتطبيقــات الهاتــف احملمــول.

• Allow the employers to issue a rechargeable
Payroll card in the name of the domestic worker
with Internet banking and mobile application
facilities.

• الســماح حلامــل البطاقــة بســداد املدفوعــات علــى نقــاط
البيــع ،والســحب مــن أجهــزة الصــراف اآللــي ،وإجــراء
التحويــات ودفــع النفقــات مــن خــال اخلدمــات املصرفيــة
عبــر اإلنترنــت وتطبيقــات الهاتــف احملمــول.

• Allow the cardholder to make payments on
points of sale (P.O.S), withdraw from ATMs, make
transfers, and pay expenses through online
banking and mobile applications

• الســماح بإيــداع رصيــد البطاقــة عــن طريــق التحويــل مــن
احلســاب املصرفــي لصاحــب العمــل.

• Allow the card balance to be credited by
transferring from the employer's bank account.

• ال توجــد رســوم أو مصاريــف إلصــدار البطاقــة لعامــل
اخلدمــة املنزليــة.

• No fees or charges shall be charged for issuing
the card to the domestic worker.

• يتم إصدار البطاقة بدون شرط حد أدنى للرصيد.

• The card is issued without the requirement of
minimum balance.

• يجــب مراجعــة أصــل الهويــة القطريــة وجــواز الســفر ورقــم
الهاتــف احملمــول لعامــل اخلدمــة املنزليــة.

• The original Qatari ID, passport and mobile
phone number of the domestic worker must be
reviewed.

• ترســل البطاقــة لعامــل اخلدمــة املنزليــة بالبريــد مــع تعهــد
موقــع مــن صاحــب العمــل باســتالم البطاقــة والتعهــد
بتســليمها لعامــل اخلدمــة املنزليــة.

• The card shall be sent to the domestic worker
by post with a signed undertaking from the
employer to receive the card and undertaking to
deliver it to the domestic worker.

• ســيتم تفعيــل البطاقــة بعــد إجــراء مكاملــة هاتفيــة مــن قبــل
عامــل اخلدمــة املنزليــة والتأكيــد علــى اســتالمه للبطاقــة.
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• The card will be activated after a phone call
made by the domestic worker and confirm that
he/she received the card.
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• Ensuring that the employer cancels the card
immediately after the contract between the
employer and the domestic worker expires, and
the remaining balance in the card is settled in
favor of the worker.

• التأكــد مــن قيــام صاحــب العمــل بإلغــاء البطاقــة فــور انتهــاء
 وتســوية،العقــد بــن صاحــب العمــل وعامــل اخلدمــة املنزلية
.الرصيــد املتبقــي فــي البطاقــة لصالــح العامــل

• Providing the necessary protection to the cards
from frauds.

.• توفير احلماية الالزمة للبطاقات من االحتيال

• All transactions conducted through the payroll
card issued to domestic workers must be through
NAPS the national network.

• يجــب أن تتــم جميــع املعامــات املنفــذة مــن خــال بطاقــة
الرواتــب الصــادرة للعمالــة املنزليــة مــن خــال الشــبكة
.الوطنيــة نابــس

• Applying the principle of financial literacy by
providing the necessary guidance and spreading
awareness to the domestic workers by several
means and languages, especially regarding
how to use electronic banking services and the
awareness necessary to reduce card frauds.

• تطبيــق مبــدأ محــو األميــة املالية من خالل تقدمي التوجيهات
الالزمــة ونشــر الوعــي للعمالــة املنزليــة بعــدة وســائل ولغــات
خاصــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة اســتخدام اخلدمــات املصرفيــة
اإللكترونيــة والتوعيــة الالزمــة للحــد مــن عمليــات االحتيــال
.علــى البطاقات

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

 عمق القطاع املصرفي والوساطة2-2 شكل

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

 مقاييس عمق القطاع املصرفي والوساطة:1-2 جدول
2018

2019

2020

0.09

0.08

0.08

20

20

19

الفروع لكل ألف نسمة

Branches

/’000 Population

Branches

/’000 Sq.Km

ATM

/’000 Population

0.49

0.49

0.48

الصراف اآللي لكل ألف نسمة

ATM

/’000 Sq.Km

116

116

114

الصراف اآللي لكل ألف كيلومتر مربع
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ظهــر الشــمول املالــي الــذي مت قياســه مــن خــال عــدد حســابات
الودائــع حتســناً .فقــد زاد عــدد حســابات الودائــع بنســبة ٪2.3
بينمــا زاد عــدد حســابات الودائــع الشــخصية بنفــس احلجــم.
فــي الوقــت نفســه ،أظهــر عــدد حســابات االئتمــان انخفاضـاً وإن
كان هامشــياً.

Financial inclusion measured through the number of
deposit accounts showed improvements. The number
of deposit account increased by 2.3% while the number
of personal deposit accounts also increased by the
same magnitude. At the same time the number of credit
accounts showed a decline albeit marginally.

منــت موجــودات البنــوك الثالثــة الرئيســية بنســبة ( ٪10.1شــكل
 .)3-2ومــن بــن مجموعــات البنــوك ،كان منــو موجــودات البنــوك
اإلســامية أعلــى مــن منــو القطــاع املصرفــي عنــد  .٪11.9كمــا
زاد النمــو فــي موجــودات البنــوك التقليديــة مقارنــة بالعــام
املاضــي .وعكســت مجموعــة البنــوك األجنبيــة مســار منوهــا مــن
الســلبي إلــى اإليجابــي بهامــش مقنــع.

Major three banks’ assets grew considerably high at
10.1% (Chart 2-3). Among bank groups Islamic banks
asset growth was higher than the industry growth at
11.9%. Growth in assets of conventional banks also
increased over last year. Foreign bank group reversed
its growth trajectory from negative to positive by a
convincing margin.

وتركــز النمــو األعلــى للموجــودات املســجل خــال العــام بــن
ســبعة بنــوك (شــكل  .)4-2وســجلت هــذه البنــوك منــواً مــزدوج
الرقــم بينمــا ســجلت البنــوك األخــرى منــواً أقــل مــن  ،٪5حيــث
انخفضــت موجــودات ثالثــة بنــوك خــال العــام.

The higher asset growth recorded during the year was
concentrated among 7 banks (Chart 2-4). These banks
registered double digit growth while other banks
recorded growth below 5% of which assets of 3 banks
declined during the year.

وعلــى الرغــم مــن أن البنــوك الثالثــة الرئيســية ســجلت منــواً
كبيــراً فــي املوجــودات ،إال أن تركيــز املوجــودات ظــل عنــد نفــس
املســتوى كمــا فــي عــام  2019حيــث بلغــت حصــة املوجــودات التــي
تغطيهــا هــذه البنــوك  ٪69فــي عــام .2020

Even though Major 3 banks recorded a significant growth
in assets, concentration of assets remained at the same
level as in 2019 as the share of assets covered by these
banks stood at 69% in 2020.

Chart 2-4: Frequency Distribution of Average Asset Growth

Chart 2-3: Bank Group Wise Growth in Average Assets

اتبــع النمــو فــي متوســط االئتمــان بــن مجموعــات البنــوك خــال
العــام نفــس منــط املوجــودات (جــدول  .)2-2وفــي حالــة تعبئــة
الودائــع ،ســجلت البنــوك اإلســامية معــدل منــو أقــل مقارنــة
بالعــام املاضــي .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،ســجلت مجموعــة
البنــوك التقليديــة منــواً مثيــراً لإلعجــاب مــن النمــو الســلبي
املســجل العــام املاضــي .وتواصــل مجموعــة البنــوك األجنبيــة
تســجيل منــو ســلبي فــي الودائــع وإن كان عنــد مســتوى أقــل.

Growth in average credit among the bank groups
during the year followed the same pattern as of assets
(Table 2-2). In case of deposit mobilization, Islamic
banks recorded a lower growth rate over last year. On
the contrary, conventional bank group registered an
impressive growth from a negative growth reported last
year. Foreign bank group continue to report negative
growth in deposit though at a lower level.

شكل  :4-2التوزيع التكراري ملتوسط منو املوجودات
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Table 2-2: Bank Group Wise Growth (Average) in Credit and Deposit

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

الودائع Deposit
Foreign

Conventional

Islamic

Foreign

Conventional

Islamic

األجنبية

التقليدية

اإلسالمية

األجنبية

التقليدية

اإلسالمية

-10.1

5.6

-0.1

-13.2

7.0

0.4

2018

-2.9

-1.5

10.6

-6.9

4.7

9.6

2019

-1.5

7.7

7.7

3.8

10.8

11.9

2020

امليزانية العمومية للقطاع املصرفي  -التطورات الهيكلية
هيكل املوجودات و املطلوبات

1

Balance Sheet of Banking Sector - Structural
Developments
Asset- Liability Structure1

اســتمر االئتمــان املمنــوح فــي البقــاء كمحفظــة موجــودات
رئيســية للقطــاع املصرفــي تغطــي حوالــي  ٪67.1مــن إجمالــي
املوجــودات (شــكل  .)5-2وقــد ظلــت حصــة االئتمــان عنــد نفــس
املســتوى كمــا فــي عــام  .2019وزادت البنــوك مــن "الســيولة
النقديــة" و "االســتثمارات األخــرى" بأكثــر مــن نقطــة مئويــة
واحــدة بينمــا زادت موجوداتهــا لــدى البنــوك األجنبيــة (بالعملــة
األجنبيــة بشــكل أساســي) وانخفضــت "أذون اخلزانــة والســندات
احلكوميــة" بنفــس احلجــم تقريبــاً.

Credit extended continue to remain as the major asset
portfolio of the banking sector covering around 67.1% of
the total assets (Chart 2-5). The share of credit remained
at the same level as in 2019. Banks increased their ‘cash
in hand’ and ‘other investments’ over one percentage
points while their assets with foreign banks (mainly in
foreign currency) and ‘T-bills/G-bonds’ declined almost
in the same magnitude.

فــي حالــة املطلوبــات ،زادت حصــة املطلوبــات اخلارجيــة (شــكل
 .)6-2وزادت املطلوبــات إلــى "املكاتــب الرئيســية /الفــروع"
نســبة  0.9نقطــة مئويــة بينمــا زادت "ســندات الديــن" مبقــدار
 0.8نقطــة مئويــة .وانخفضــت حصــة الودائــع بنحــو نقطــة
مئويــة واحــدة ،بينمــا انخفضــت حصــة "رأس املــال واالحتياطــي"
مبقــدار  0.5نقطــة مئويــة.

In case of liabilities, the share of external liabilities
’increased (Chart 2-6). Liabilities to ‘Ho/Branches
’increased by 0.9 percentage points while ‘debt securities
increased by 0.8 percentage points. Share of deposits
declined almost one percentage points while the share of
‘capital and reserve’ declined by 0.5 percentage points.

Chart 2-6: Structure of Banking Sector Liability

Chart 2-5: Structure of Banking Sector Assets

شكل  :6-2هيكل مطلوبات القطاع املصرفي

 1من هذا الق�سم ف�صاعد ًا؛ ف�إن البيانات كما هي يف نهاية دي�سمرب ما مل ين�ص على خالف ذلك.
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شكل  :5-2هيكل موجودات القطاع املصرفي

1 From this section onwards the position as at end December is provided unless otherwise specified.
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اتســعت الفجــوة بــن االئتمــان والودائــع بشــكل طفيــف خــال العــام
حيــث جتــاوز منــو االئتمــان النمــو فــي الودائــع .وزادت املوجــودات
االســتثمارية مبــا فــي ذلــك املوجــودات الســائلة عاليــة اجلودة  2بشــكل
كبيــر خــال العــام .ومت متويــل الزيــادة فــي مكونــات املوجــودات هــذه
فــي الغالــب مــن خــال تخفيــض املوجــودات مــع البنــوك األجنبيــة،
وزيــادة األمــوال مــن املكاتــب الرئيســية /الفــروع ،وســندات الديــن
واألمــوال مــن البنــوك األجنبيــة (جــدول  .)3-2كمــا قامــت البنــوك
بزيــادة رؤوس أموالهــا علــى الرغــم مــن أن النمــو ( )٪4.3فــي
املطلوبــات هــذا لــم يكــن مرتفعــاً مثــل املكونــات األخــرى .ومنــت
املطلوبــات إلــى املكاتــب الرئيســية/الفروع بنســبة  ٪20بينمــا ســجلت
ســندات الديــن منــواً بنســبة .٪29

Wedge between credit and deposit marginally widened during
the year as the growth in credit surpassed the growth in
deposits. Investment assets including the high-quality2 liquid
assets (HQLA) increased considerably well during the year. The
increase in these asset components were mostly funded by a
reduction in assets with foreign banks, higher funds from HO/
branches, debt securities and funds from foreign banks (Table
2-3). Banks have also increased their capital funds though the
growth (4.3%) in this liability component was not as high as other
components. Liability to HO/Branches grew the most by 20%
while debt securities recorded a growth of 29%.

)Table 2-3: Changes in Uses and Sources of Funds (Amount in QR Billion

جدول  :3-2التغيرات في استخدامات ومصادر األموال (املبلغ باملليار ريال)
المصادر Sources

االستخدامات Uses
Assets
with FFI

HQLA

Investment

CreditDeposit
Gap

Net Funds
from Own
Branch

Funds
from FFI

Debt
Securities

Equity

58.9

218.8

82.9

130.1

64.8

122.9

54.8

174.3

2018

66.3

230.6

81.7

189.9

102.3

143.1

62.9

184.8

2019

55.0

253.3

108.0

223.2

125.6

156.0

81.2

192.7

2020

-11.3

22.7

26.4

33.3

23.2

13.0

18.2

7.9

التوزيع القطاعي لالئتمان
حتــى خــال التحديــات غيــر املســبوقة مــن الوبــاء ،ســجل ائتمــان
القطــاع املصرفــي القطــري فــي نهايــة ديســمبر  2020منــواً مريح ـاً
بنســبة  ٪8.6باإلضافــة إلــى النمــو الكبيــر املســجل فــي نهايــة
ديســمبر  .2019وقــد ســاهم الطلــب علــى االئتمــان مــن القطــاع
العــام فــي هــذا النمــو اإلجمالــي حيــث منــا مــن ســالب  ٪0.4إلــى
 ٪11.1فــي عــام  .2020رمبــا أدى ضعــف النشــاط االقتصــادي
واإلغــاق الناجــم عــن الوبــاء إلــى اعتــدال الطلــب علــى االئتمــان مــن
القطــاع اخلــاص الــذي بلــغ  .٪8.3فــي الوقــت نفســه ،منــا االئتمــان
املقــدم لغيــر املقيمــن مــن ســالب  ٪7.0إلــى  ٪0.7فــي عــام 2020
(شــكل  .)7-2وعلــى الرغــم مــن اعتــدال الطلــب علــى االئتمــان
للقطــاع اخلــاص ،إال أن حصتــه مــن إجمالــي االئتمــان ظلــت علــى
نفــس املســتوى تقريبـاً خــال العــام .وحتســنت حصــة ائتمــان القطــاع
العــام بشــكل هامشــي علــى حســاب انخفــاض حصــة االئتمــان غيــر
املقيــم (شــكل )8-2

   ٢ال�سيولة عالية اجلودة ت�شمل اال�ستثمارات يف ال�سندات والأذونات احلكومية.
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Change in 2020

Sectoral Distribution of Credit
Even during unprecedented challenges from the pandemic,
Qatar banking sector’s credit as at end December 2020 registered
a comfortable growth of 8.6% over and above the significant
growth recorded at end December 2019. Credit demand
from public sector contributed to this overall growth where it
grew from -0.4% to 11.1% in 2020. Subdued economic activity
and pandemic induced lock down might have moderated the
credit demand from private sector which stood at 8.3%. At the
same time credit provided to non-resident grew from -7.0% to
0.7% in 2020 (Chart 2-7). Though private sector credit demand
moderated, its share to the total credit remained almost at
the same level during the year. Share of public sector credit
marginally improved mainly at the cost of decline in share of
non-resident credit (Chart 2-8).

2 HQLA included investment in T-Bills, G-Bonds, Cash in hand.
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Chart 2-8: Structure of Credit - end December

شكل  :٨-2هيكل االئتمان بنهاية ديسمبر

مــن قفــزة كبيــرة فــي االئتمــان املقــدم بالعملــة األجنبيــة خــال عــام
 ،2019تراجــع منــو االئتمــان فــي العمــات األجنبيــة فــي عــام 2020
(شــكل  .)9-2وســجل االئتمــان اإلجمالــي للعمــات األجنبيــة منــواً
بنســبة  ٪7.2فــي عــام  2020مقارنــة بنســبة  ٪43.7التــي ســجلها
العــام الســابق خــف االئتمــان املقــدم إلــى جميــع القطاعــات بالعملــة
األجنبيــة ،وبلــغ ائتمــان القطــاع العــام بالعملــة األجنبيــة ٪5.7
بينمــا ســجل االئتمــان املقــدم للقطــاع اخلــاص بالعملــة األجنبيــة
منــواً مــزدوج الرقــم بنســبة  .٪11.3انخفــض االئتمــان املقــدم لغيــر
املقيمــن بالعملــة األجنبيــة بنســبة .٪ 0.1

Chart 2-10: Sector Wise Trend in LC Credit

شكل  :10-2االجتاهات القطاعية لالئتمان بالعملة احمللية
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Chart 2-7: Credit Growth- end December

شكل  :٧-2منو االئتمان  -نهاية ديسمبر

From a significant jump in credit provided in foreign currency
(FC) during 2019, the credit growth in FC moderated in 2020
(Chart 2-9). Overall FC credit registered a growth of 7.2%
in 2020 as compared to a 43.7% it recorded last year. Credit
provided to all the sectors in FC moderated. Public sector credit
in FC stood at 5.7% while Fc credit to private sector registered a
double-digit growth of 11.3%. Credit provided to Non-residents
in FC declined by 0.1%.

Chart 2-9: Sector Wise Trend in FC Credit

شكل  :9-2االجتاهات القطاعية لالئتمان بالعمالت األجنبية
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ســهلت إجــراءات الدعــم التــي قدمتهــا الســلطات بعــض الزيــادة
الطفيفــة فــي االئتمــان املقــدم بالعملــة احملليــة (شــكل  .)10-2بشــكل
عــام ،منــا االئتمــان بالعملــة احملليــة بشــكل ملحوظ بنســبة  ٪ 9.6من
النمــو الســلبي الــذي ســجله فــي العــام الســابق .وكان منــو االئتمــان
بالعملــة احملليــة مــن القطــاع العــام هــو األعلــى بنســبة  ٪17.6بينمــا
ســجل طلــب ائتمــان القطــاع اخلــاص منــواً بنســبة  .٪7.1وميكــن
أن يُعــزى الطلــب علــى ائتمــان القطــاع العــام بالعملــة احملليــة إلــى
أنشــطة البنيــة التحتيــة التــي تلقــت زخم ـاً أعلــى مــع اقتــراب حــدث
كأس العالــم لكــرة القــدم .وأظهــر الطلــب علــى االئتمــان بالعملــة
احملليــة مــن القطــاع العــام بعــض االجتاهــات املوســمية حتــى الربــع
األخيــر مــن العــام بينمــا أظهــر الطلــب علــى االئتمــان بالعملــة احملليــة
مــن القطــاع اخلــاص اجتاه ـاً متزايــداً خطي ـاً.

Support measures provided by the authorities have facilitated
some uptick in credit provided in Local Currency (LC) (Chart
2-10). Overall, the LC credit grew quite significantly at 9.6%
from a negative growth it recorded in the previous year. Credit
growth in LC from public sector was the highest at 17.6% while
private sector credit demand registered a growth of 7.1%. Public
sector credit demand in Local currency can be attributable to the
infrastructural activities which received higher momentum as the
FIFA world cup event is approaching. Credit demand in LC from
the public sector showed some seasonal trends towards the last
quarter of the year while LC credit demand from private sector
showed a linear increasing trend.

ومــن بــن ائتمــان القطــاع العــام ،ســجلت جميــع القطاعــات
االقتصاديــة الفرعيــة منــواً إيجابيـاً (جــدول  .)4-2وارتفــع االئتمــان
املصرفــي املقــدم للحكومــة بنســبة  ٪2.2مقارنــة بالنمــو الســلبي
املســجل فــي عــام  .2019منــا االئتمــان املقــدم للمؤسســات شــبه
احلكوميــة بشــكل كبيــر بينمــا ســجلت املؤسســات احلكوميــة األخــرى
منــواً كبيــراً .علــى صعيــد القطــاع اخلــاص ،ســجلت "التجــارة العامــة"
و "اخلدمــات" و "املقاولــون" منــواً مزدوجـاً علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل
بكثيــر مــن منــو االئتمــان املســجل العــام املاضــي .حتــول منــو االئتمــان
لقطــاع العقــارات بشــكل إيجابــي خــال العــام مــع تزايــد التوقعــات
بفــرص أكبــر .علــى الرغــم مــن االعتــدال الطفيــف فــي االئتمــان
لالســتهالك ،فقــد أظهــر أيضـاً منــواً مريحـاً بنســبة  ٪7.1فــي عــام
 2020مقارنــة بنســبة  ٪7.9املســجلة فــي عــام  .2019وكمــا ذكرنــا
ســابقاً ،رمبــا أدى تســريع وتيــرة مشــروعات البنيــة التحتيــة وإكمالهــا
إلــى منــو أعلــى فــي االئتمــان املقــدم للمقاولــن خــال العــام.

Among public sector credit, all the sub-economic sectors
recorded growth (Table 2-4). Banks credit to government
increased by 2.2% as compared to a negative growth recorded
in 2019. Credit provided to semi government institution grew
substantially high while other government institutions also
registered a considerable growth. Among private sector, ‘General
trade’, ‘Services’ and ‘Contractors’ recorded double digit growth
though substantially lower than the credit growth reported last
year. Credit growth to real estate sector turned positive during
the year as expectation of higher opportunities are increasing.
Though slightly moderated, credit to consumption also showed a
comfortable growth at 7.1% in 2020 over 7.9% growth recorded
in 2019. As noted earlier, increased pace and completion of
infrastructure projects might have resulted in higher growth in
credit to contractors during the year.

وخففــت البنــوك مــن شــروط اإلقــراض فــي الربعــن األولــن مــن
عــام  2020كمــا لوحــظ فــي مســح اإلقــراض املصرفــي الفصلــي
(إطــار  .)3-2والحــظ املســح أن مؤشــرات جانــب الطلــب انخفضــت
بالنســبة لألســر والشــركات علــى حــد ســواء .وقــد يــؤدي اخلصــم
العــام فــي اســتهالك األســرة واألنشــطة االســتثمارية األخــرى مــن
قبــل الشــركات اســتجابة لوبــاء كوفيــد 19-إلــى خفــض الطلــب.

Banks have eased their lending condition in the first two quarters
of 2020 as observed in the quarterly bank lending survey (Box 2-3).
The survey observed that, the demand side indicators declined
for both households as well as enterprises. General deduction in
household consumption and other investment activities by the
enterprises in response to the covid-19 pandemic might have
resulted in lowering the demand.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020
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Table 2-4: Economic Sector wise Distribution of Credit (%)

)٪(  توزيع االئتمان على القطاعات االقتصادية:4-2 جدول
Dec - 2019 - ديسمبر

Dec - 2020 - ديسمبر

Growth

Share

Growth

Share

النمو

الحصة

النمو

الحصة

Public Sector

-0.4

30.6

11.1

31.3

القطاع العام

Government

-11.9

12.9

2.2

12.1

احلكومة

Government Institution

14.6

16.4

15.9

17.5

املؤسسات احلكومية

Semi Govt. Institution

-25.9

1.3

39.6

1.7

املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector

19.5

62.2

8.3

62.1

القطاع اخلاص

Industry

5.1

1.7

-3.7

1.5

الصناعة

General Trade

57.3

12.7

11.2

13.0

التجارة العامة

Services

41.3

16.0

13.1

16.7

اخلدمات

Contractors

-4.2

3.3

10.3

3.3

املقاولون

Real Estate

-1.7

14.2

3.4

13.5

العقارات

Consumption

7.9

13.2

7.1

13.0

األفراد

Other

20.3

1.1

-4.3

1.0

أخرى

Cross-border

-7.0

7.2

0.7

6.7

عبر احلدود

Box 2-3: Bank Lending Survey

 مسح اإلقراض املصرفي:3-2 إطار

Perceptions of senior loan officers on the changes in
lending conditions and demand for loans are captured
through a quarterly Bank Lending Survey conducted by
QCB. The changes in the credit standards play a key
role for understanding the participating banks’ lending
behavior. Perception for the previous quarter as well as
expectations for the following survey period are sought
from the senior loan officers through this survey. The
reported figures are then represented by a diffusion
index, which is a weighted net percentage difference
between the positive and negative responses3 of the
survey participants. The results of the surveys conducted
over the past 5 quarters are presented in the Table.

يتــم تســجيل تصــورات كبــار مســؤولي القــروض بشــأن التغييــرات
فــي شــروط اإلقــراض والطلــب علــى القــروض مــن خــال مســح
اإلقــراض املصرفــي ربــع الســنوي الــذي يجريــه مصــرف قطــر
 وتلعــب التغييــرات فــي معاييــر االئتمــان دوراً رئيســياً فــي.املركــزي
 وقــد مت احلصــول علــى.فهــم ســلوك اإلقــراض للبنــوك املشــاركة
التصــورات اخلاصــة بالربــع الســابق وكذلــك التوقعــات لفتــرة املســح
 ومــن.التاليــة مــن كبــار مســؤولي االئتمــان مــن خــال هــذا املســح
 وهــو فــرق،ثــم يتــم متثيــل األرقــام املبلــغ عنهــا مبؤشــر االنتشــار
 للمشــاركني3النســبة املئويــة املوزونــة بــن الــردود اإليجابيــة والســلبية
 ويتــم عــرض نتائــج االســتطالعات التــي أجريــت خــال.فــي املســح
.األربــاع اخلمســة املاضيــة فــي اجلــدول

The overall index, a composite index constructed from
the supply side indices (based on changes in the lending
conditions by the bank) and demand side indices (based
on the perception of banks as regards to the demand for
credit) shows, the credit conditions have eased during
the year as compared to the perception of the banks
recorded during the Q4 -2019.

 وهــو مؤشــر مركــب مت إنشــاؤه مــن مؤشــرات،يوضــح املؤشــر العــام
جانــب العــرض (بنــا ًء علــى التغيــرات فــي شــروط اإلقــراض مــن قبــل
البنــك) ومؤشــرات جانــب الطلــب (بنــا ًء علــى تصــور البنــوك فيمــا
 أن شــروط االئتمــان لهــا خــال العــام،)يتعلــق بالطلــب علــى االئتمــان
.2019 مقارنــة بتصــور البنــوك املســجل خــال الربــع الرابــع

3 A positive/negative value for the change in credit standards denotes a net easing/tightening of credit conditions. Similarly, a
positive/negative value of the demand for loans reflects a net increase/decrease in the demand for loans.
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The index declined in the last quarter of the year though
it remained in the ’Net easing’ hemisphere. Index for
Demand for credit shifted to ‘net tightened’ in the
first half of the year, however it improved and shifted
to ‘ease’ compartment showing signs of improving
credit conditions supported by easiness in the covid-19
induced restrictions.

انخفــض املؤشــر فــي الربــع األخيــر مــن العــام علــى الرغــم مــن بقائــه
 وحتــول مؤشــر الطلــب علــى االئتمــان،"فــي حالــة "تيســير صافــي
 ومــع ذلــك،إلــى "تشــديد صافــي" فــي النصــف األول مــن العــام
فقــد حتســن وحتــول إلــى حالــة "تيســير" التــي تظهــر عالمــات علــى
حتســن ظــروف االئتمــان مدعومــاً بالقيــود التــي يســببها فيــروس
.19- كوفيــد

On the other hand supply side index, improved
substantially in the first half reduced in the second half.
The pattern of supply side credit conditions- credit
standards applied to the approval of loans or credit
lines- improved for both enterprises and households.
The perception of the banks shows, they were generally
supportive in providing credit to both the sectors.

 حتســن مؤشــر جانــب العــرض بشــكل كبيــر فــي،مــن ناحيــة أخــرى
 وحتســن منــط شــروط.النصــف األول وانخفــض فــي النصــف الثانــي
معاييــر االئتمــان املطبقــة علــى املوافقــة-االئتمــان فــي جانــب العرض
. لــكل مــن الشــركات واألســر- علــى القــروض أو خطــوط االئتمــان
 أنهــا كانــت داعمــة بشــكل عــام فــي تقــدمي،ويظهــر تصــور البنــوك
.االئتمــان لــكال القطاعــن
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Some of the salient findings of survey based on the
quarter-wise indices are summarized below4:

فيمــا يلــي ملخــص لبعــض النتائــج البــارزة للمســح القائــم علــى
:4املؤشــرات الربعيــة

• Improvements in Current Situation Index point towards
stable supply and demand conditions for lending.

• تشــير التحســينات فــي مؤشــر الوضــع احلالــي إلــى اســتقرار
.ظــروف العــرض والطلــب علــى اإلقــراض

• The Expectation Index which declined during the first
half of the year, improved thereafter in the third quarter
in line with easing restrictions5.

• حتســن مؤشــر التوقعــات الــذي انخفــض خــال النصــف األول مــن
.5العــام بعــد ذلــك فــي الربــع الثالــث متاشــياً مــع تخفيــف القيــود

4 The index ranges from -100 to +100(-ve sign indicates tightening while +ve sign indicates easing).
5 This summarizes the perception of lending officers on credit supply & demand, and their expectations going forward.
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تشــير البيانــات الشــهرية املتعلقــة باالئتمــان العقــاري إلــى منــو
شــهري ثابــت فــي االئتمــان للقطــاع ،علــى الرغــم مــن تراجعــه
فــي النصــف األول مــن العــام علــى أســاس ســنوي (شــكل .)11-2
ومــن الضــروري تقييــم التطــورات عــن كثــب ومســتمر فــي قطــاع
العقــارات حتــى ميكــن حتديــد نقــاط الضعــف فــي مرحلــة
مبكــرة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة .لتحقيــق هــذه الغايــة،
يفحــص مصــرف قطــر املركــزي بالتفصيــل التطــورات فــي ســوق
العقــارات بنــا ًء علــى مؤشــر أســعار العقــارات مبعــدل ربــع ســنوي.
باإلضافــة إلــى هــذا التحليــل ،التطــورات فــي مختلــف املعاييــر
مثــل ،جانــب الطلــب (حتــركات أســعار اإليجــار) وعوامــل جانــب
العــرض (شــهادة اإلجنــاز ،وتصاريــح البنــاء) ،واالئتمــان املصرفــي
لقطــاع العقــارات ،وأداء الشــركات العقاريــة املدرجــة يتــم فحصهــا
الســتخالص االســتنتاجات وتصميــم تدابيــر السياســة املناســبة
(إطــار .)4-2

Monthly data on credit to real estate indicate, a steady
monthly growth in credit to the sector, though it was
subdued in the first half of the year on a yearly basis (Chart
2-11). It is imperative to assess the developments closely and
continuously in the real estate sector so that vulnerabilities
could be identified at an early stage and corrective action
can be taken. Towards this end, QCB examines in detail the
developments in the Real estate market based on the Real
Estate Price Index (REPI) at a quarterly frequency. In addition
to this analysis, developments in various parameters viz.,
demand-side (rental price movements) and supply-side
factors (Certificate of Completion and Building permits),
bank credit to the real estate sector, performance of the
listed real estate corporate entities, etc. are examined to
draw inferences and design appropriate policy measures
(Box 2-4).

أظهــر ائتمــان االســتهالك والــذي يعــد عنصــراً رئيســياً أيضــاً
لالئتمــان اجتاهـاً متزايــداً فــي جميــع أشــهر الســنة تقريبـاً (شــكل
 .)12-2وظــل النمــو مرتفعــاً علــى أســاس ســنوي حتــى الربــع
الثالــث ،بينمــا كان معتــدال بشــكل طفيــف فــي الربــع األخيــر مــن
العــام.

Consumption credit another major component of credit
also showed an increasing trend in almost all the months of
the year (Chart 2-12). Year on Year growth remained high
till the third quarter, while it moderated marginally in the
last quarter of the year.

إطار  :4-2تقرير موجز عن العقارات 2020
تشــير مراجعــة قطــاع العقــارات فــي قطــر خــال عــام  2020فــي
املقــام األول إلــى اســتمرار الريــاح املعاكســة التــي تشــهدها وســط
جائحــة كوفيــد 19-املســتمرة وخلفيــة أســعار النفــط األضعــف.
ويبــدو أن مســتويات األســعار املنخفضــة قــد شــجعت أنشــطة
املعامــات العقاريــة خــال عــام  .2020وســجلت أســعار العقــارات
املقاســة مــن خــال مؤشــر األســعار انخفاضــاً بنســبة  ٪8علــى
أســاس ســنوي بينمــا منــا حجــم املعامــات بنســبة .٪26.53
وأظهــر مؤشــر جانــب الطلــب كمــا ينعكــس فــي بيانــات مؤشــر
أســعار املســتهلك أن املؤشــر كان فــي اجتــاه هبوطــي خــال الفتــرة
قيــد املراجعــة( .الشــكل).
تراجــع ائتمــان القطــاع اخلــاص للقطــاع العقــاري بنســبة .٪1.58
ومــع ذلــك ،ارتفــع االئتمــان العقــاري للمطوريــن ،الــذي ميتلــك
حصــة رئيســية ( )٪38.7بنســبة  ،٪4علــى أســاس ســنوي خــال
العــام .وزاد االئتمــان املقــدم لإلســكان اخلــاص ،بينمــا انخفــض
بالنســبة لإلســكان التجــاري علــى أســاس ســنوي .ويشــير الوضــع
املالــي املســتقر مــن حيــث الربحيــة والقــدرة علــى خدمــة تكاليــف
متويــل الشــركات العقاريــة املدرجــة إلــى أن نقــاط الضعــف للقطاع
املصرفــي هامشــية وميكــن احتواؤهــا جيــداً.
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Box 2-4: Real Estate Roundup-2020
A review of the Qatar's real estate sector during the year
2020 primarily points towards continuing headwinds
experienced amid the ongoing Covid-19 pandemic and
weaker oil price backdrop. Lower price levels appears to
have encouraged real estate transactional activities during
– 2020. Real estate prices measured through the price Index
REPI registered a drop of 8% year-on-year while the volume
of transactions grew by 26.53%. Demand side indicator as
reflected in CPI rental data showed that the Index was on a
)declining trend during the period under review. (Chart
Private sector credit to real estate sector contracted by
1.58%. However, Real estate Credit to developers, which
holds a major share (38.7%), increased (4%, Y-o-Y) during
the year. Credit to private housing increased while for
commercial housing it decreased on an annual basis. Stable
financial standing in terms of profitability and ability to
service of their finance costs of listed real estate companies
indicate vulnerabilities to the banking sector are marginal
and well contained.
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علــى صعيــد العــرض ،انخفــض عــدد شــهادات اإلجنــاز املمنوحــة
مــن قبــل الســلطات للوحــدات الســكنية بينمــا ارتفــع العــدد
نفســه للوحــدات غيــر الســكنية خــال العــام .ولوحــظ منــط
مماثــل (انخفــاض فــي الســكنية وزيــادة فــي غيــر الســكنية) فــي
حالــة إصــدار تصاريــح البنــاء .وبالنظــر إلــى هاتــن املعلومتــن
كمؤشــرين رئيســيني ،مــن املتوقــع أنــه مــع اعتــدال العــرض أن يتــم
االنتهــاء مــن معظمــه بشــكل أساســي فــي غضــون  18-12شــهراً
قبــل كأس العالــم ،قــد يرتفــع الطلــب علــى املــدى املتوســط إلــى
الطويــل عــاوة علــى ذلــك ،مــع التغييــرات فــي ســلوك العمــاء
الذيــن يتحولــون نحــو العقــارات ذات األســعار املعقولــة فــي
األســواق النهائيــة مــن املتوقــع أن تخلــق طلبــاً جديــداً.

On the supply side, number of completion certificates
awarded by the authorities declined for Residential units
while the same increased for Non-residential units during the
year. A similar pattern (decline in Residential and increase
in Non-residential) was observed in case of building permits
issued. Considering these two information as a leading
indicators, it is expected that with moderation in supply
(most of these supply is mainly targeting completion in 1218 months before the FIFA world cup), demand may pick up
in the medium to long term. Moreover, with changes in the
behavior of customers who shift towards more affordable
properties in the higher end markets expected to create
new demand.

ومــن أجــل توفيــر الزخــم فــي ســوق العقــارات ،مت تنفيــذ عــدد
مــن اإلصالحــات التشــريعية والتنظيميــة فــي العامــن املاضيــن.
ومــن أحــدث هــذه التطــورات ،خــال عــام  ،2020أدخلــت وزارة
البلديــة والبيئــة نظــام تطبيــق النافــذة الواحــدة عبــر اإلنترنــت
للحصــول علــى تصاريــح البنــاء وشــهادات البنــاء .وتشــمل
اإلصالحــات الرئيســية األخــرى فــي قطــاع العقــارات زيــادة عــدد
مناطــق التملــك احلــر التــي ميكــن لغيــر القطريــن مــن خاللهــا
شــراء العقــارات واإلقامــة الدائمــة ملشــتري املنــازل ممــا يســمح
لهــم بالعيــش فــي البــاد دون كفيــل .وحتمــل هــذه اإلصالحــات
التشــريعية القــدرة علــى جعــل العقــارات فــي قطــر أكثــر تنافســية
إقليميــاً وجــذب املســتثمرين األجانــب.

In order to provide momentum in the real estate market
a number of legislative and regulatory reforms were
implemented in the past couple of years. In the latest of
such developments, during 2020 a single window online
application system was introduced by the Ministry of
Municipality and Environment for obtaining building permits
and construction certificates. Other, major reforms in real
estate sector include - increasing the number of freehold
zones in which non-Qataris can purchase real estate and
permanent residency status for homebuyers which allow
them to live in the country without sponsorship. These
legislative reforms holds the potential to make Qatar’s
real estate more competitive regionally and attract foreign
investors.

Chart- Movement of Major Bank Lending Indices Over Long Time

شكل :حركة مؤشرات اإلقراض الرئيسية للبنك على مدار فترة طويلة

ال تــزال التوقعــات علــى املــدى املتوســط إلــى الطويــل إيجابيــة،
حيــث تواصــل الدولــة خطــوات واســعة فــي جهــود التنويــع ،متاشــياً
مــع "الرؤيــة الوطنيــة  "2030فــي حــن أنــه مــن املتوقــع أن تعمــل
التطــورات اجلديــدة فــي املشــاريع واإلصالحــات التشــريعية علــى
تنشــيط االقتصــاد ،فــإن تأثيــر الوبــاء املســتمر علــى القطــاع ســيتم
رصــده عــن كثــب الكتشــاف نقــاط الضعــف الناشــئة فــي النظــام
املصرفــي.
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The medium-to-long term outlook remains positive, as
the country continues to make strides in its diversification
efforts, in line with 'National Vision 2030'. While new
project developments and legislative reforms are expected
to reinvigorate the economy, the effect that the ongoing
pandemic will have on the sector will be closely monitored
to detect emerging vulnerabilities to the banking system.
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Chart 2-12: Developments in Consumption Credit

شكل  :12-2التطورات في ائتمان االستهالك

التوزيع القطاعي للودائع
ســجلت ودائــع نهايــة العــام منــواً أفضــل بنســبة  ٪6.6مقارنــة
بالعــام الســابق .ومــع ذلــك ،انخفضــت الودائــع املعبــأة مــن كيانــات
القطــاع العــام (شــكل  .)13-2وانخفضــت الودائــع مــن القطــاع
العــام خــال الســنوات الثــاث املاضيــة وانخفضــت حصــة هــذه
الودائــع بنســبة  3.1نقطــة مئويــة فــي عــام  2020لتصــل إلــى
 ٪29.1مــن إجمالــي الودائــع .وتظهــر البيانــات الشــهرية عــن
الودائــع أن الودائــع التــي مت حشــدها مــن القطــاع العــام حتســنت
فــي الربــع األول مــن العــام ثــم انخفضــت بعــد ذلــك (شــكل .)14-2
إال أن الودائــع املعبــأة مــن القطــاع اخلــاص حتســنت بشــكل
ملحــوظ .وســجل القطــاع اخلــاص منــواً مثيــراً لإلعجــاب بنســبة
 ٪7.9مقارنــة بالنمــو الضئيــل املســجل فــي عــام  .2019وفــي
الوقــت نفســه ،اســتمرت الودائــع مــن غيــر املقيمــن فــي النمــو
بشــكل ملحــوظ علــى الرغــم مــن انخفــاض النمــو بشــكل طفيــف
عــن العــام الســابق .ومنــت ودائــع كل مــن القطــاع اخلــاص وغيــر
املقيمــن تقريب ـاً فــي جميــع األشــهر خــال العــام.

Chart 2-14: Movement in Sectoral Deposits

شكل  :14-2التحركات في الودائع القطاعية
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Chart 2-11: Developments in Real Estate Credit

شكل  :11-2التطورات في ائتمان العقارات

Sectoral Distribution of Deposit
End year deposit registered a better growth of 6.6% as
compared to last year. However, deposit mobilized from
public sector entities declined (Chart 2-13). Deposits from
public sector dropped for the last three years and the share
of such deposits lowered by 3.1 percentage points in 2020
and stood at 29.1% of total deposits. Monthly data on
deposits shows, the deposits mobilized from public sector
improved in the first quarter of the year and there after
it dropped (Chart 2-14). Deposit mobilized from private
sector however improved considerably. Private sector
registered an impressive growth of 7.9% as compared to a
dreary growth reported in 2019. At the same time deposit
s from non-residents continue to grow significantly though
the growth slightly reduced from that of previous year.
Both private sector and non-resident deposits grew almost
in all the months during the year.
Chart 2-13: Deposit Growth- end December

شكل  :13-2منو الودائع  -نهاية ديسمبر
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وزادت حصــة ودائــع القطــاع اخلــاص بشــكل هامشــي مبقــدار
 0.5نقطــة مئويــة بينمــا ارتفعــت حصــة ودائــع غيــر املقيمــن
مبقــدار  2.6نقطــة مئويــة .وبالتالــي ،بلغــت نســبة ودائــع غيــر
املقيمــن فــي نهايــة ديســمبر  2020نســبة .٪27.1

Share of private sector deposit increased marginally by
0.5 percentage points while that of non-resident deposits
increased by 2.6 percentage points. Thus, non-resident
deposits share as at end December 2020 stood high at
27.1%.

واصلــت الودائــع بالعملــة احملليــة مســارها املتزايــد فــي الربــع
األول مــن عــام ( 2020شــكل  .)15-2بعــد ذلــك ،كان راكــداً
وانخفــض بشــكل طفيــف فــي الربــع األخيــر قبــل أن يرتفــع فــي
نهايــة العــام .انخفــض حجــم الودائــع بالعملــة احملليــة للقطــاع
العــام بعــد التحســن فــي النصــف األول ،فــي النصــف الثانــي مــن
العــام .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،ســجلت الودائــع بالعملــة احملليــة
للقطــاع اخلــاص منــواً ثابت ـاً علــى مــدار العــام.

Local Currency deposits continued its increasing trajectory
in the first quarter of 2020 (Chart 2-15). Thereafter it was
stagnant and declined marginally towards the last quarter
before increasing at year end. Volume of Public sector LC
deposits after improving in the first half, reduced in the
second half of the year. Private sector LC deposits on the
contrary, reported a steady growth throughout the year.

ســجلت الودائــع بالعملــة األجنبيــة بعــد انخفاضهــا فــي األربــاع
األخيــرة مــن عــام  2019زيــادة مطــردة تقريبــاً فــي عــام 2020
باســتثناء انخفــاض هامشــي فــي بعــض األشــهر (شــكل .)16-2
وســاهمت الزيــادة فــي ودائــع التحويــل النقــدي بشــكل أساســي مــن
الودائــع بالعملــة األجنبيــة مــن غيــر املقيمــن والتــي منــت بنســبة
 ٪20.9بنهايــة عــام  .2020وحتســنت ودائــع العمــات األجنبيــة
التــي مت حشــدها مــن القطــاع اخلــاص فــي النصــف األول بينمــا
انخفضــت فــي النصــف الثانــي وإن كان ذلــك بشــكل هامشــي.
وحتســنت ودائــع العمــات األجنبيــة مــن القطــاع العــام بشــكل
كبيــر فــي األشــهر األولــى مــن العــام ،ومــع ذلــك ،لــم تتمكــن مــن
احلفــاظ علــى وتيرتهــا .وبنــا ًء علــى ذلــك ،ســجلت ودائــع القطــاع
اخلــاص بالعملــة األجنبيــة منــواً هامشــياً بنســبة  ٪5.5بينمــا منــت
الودائــع مــن القطــاع العــام بنســبة  ٪1.1بنهايــة العــام.

Deposit mobilized in foreign currency after declining in the
last quarters of 2019 reported almost steady increase in 2020
barring marginal decline in some months (Chart 2-16). The
increase in FC deposit is contributed mainly by FC deposits
from non-residents which grew by 20.9% by end year 2020.
FC deposit mobilized from private sector improved in the
first half while the second half it reduced albeit marginally.
FC deposits from public sector improved considerably in
the initial months of the year, however, could not maintain
the pace. Accordingly, Private sector FC deposits reported
a marginal growth of 5.5% while FC deposits from public
sector grew by 1.1% by end year.

Chart 2-16: Sectoral Distribution of FC Deposits

شكل  :16-2التوزيع القطاعي للودائع بالعمالت األجنبية
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Chart 2-15: Sectoral Distribution of LC Deposits

شكل  :15-2التوزيع القطاعي للودائع بالعملة احمللية
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السيولة في القطاع املصرفي

Liquidity in the Banking Sector

حتســنت الســيولة األوليــة 6بشــكل كبيــر فــي الربــع الثانــي مــن العــام،
علــى الرغــم مــن أنهــا معتدلــة منــذ ذلــك احلــن .وفــي املتوســط،
بقيــت الســيولة األوليــة فــي مســتويات مرتفعــة طــوال العــام .وأدت
اإلجــراءات االســتباقية التــي اتخذهــا مصــرف قطــر املركــزي
خــال بدايــة الوبــاء مــن خــال توفيــر نافــذة ســيولة خاصــة (إعــادة
الشــراء) بنســبة صفــر إلــى زيــادة الثقــة ،وبالتالــي متكنــت البنــوك
مــن االحتفــاظ مبصــادر أموالهــا .وكان متوســط الســيولة األوليــة
خــال العــام مرتفع ـاً عنــد  52.3مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 35.0
مليــار ريــال فــي عــام  .2019كمــا حتســنت املوجــودات الســائلة
عاليــة اجلــودة ،7فــي حــن ارتفــع متوســطها مــن  224.2مليــار ريــال
إلــى  253.0مليــار ريــال فــي عــام  .2020ومــع ذلــك ،فــإن نســبة
املوجــودات عاليــة الســيولة إلــى إجمالــي املوجــودات التــي حتســنت
فــي الربــع األول مــن العــام ،انخفضــت تقريبــاً إلــى أرقــام نهايــة
العــام فــي العــام املاضــي بســبب النمــو املرتفــع فــي املوجــودات مقابــل
املوجــودات عاليــة الســيولة (شــكل .)17-2

Primary liquidity (PL)6 improved considerably well in the second
quarter of the year, though it moderated since then. On an
average, PL was remained at elevated levels throughout the
year. Proactive measures taken by QCB during the beginning
of the pandemic by providing a special liquidity window at zero
percentage increased the confidence and accordingly banks
were able to retain its sources of funds. Average PL during the
year was high at QR 52.3 billion as compared to QR 35.0 billion
in 2019. High Quality Liquid Assets7 also improved, whereas
the average HQLA increased from QR 224.2 billion to QR 253.0
billion in 2020. However, the ratio of HQLA to total assets which
improved in the first quarter of the year declined almost to the
l yearend figures of last year owing to higher growth in assets
vis-à-vis HQLA (Chart 2-17).

Chart 2-18: Banking Sector Liability Side Liquidity

Chart 2-17: Banking Sector Asset Side Liquidity

ظلــت الفجــوة بــن االئتمــان والودائــع ثابتــة فــي النصــف األول
مــن العــام .وفــي النصــف الثانــي ،اتســعت الفجــوة حيــث جتــاوزت
وتيــرة منــو االئتمــان معــدل اإليــداع (شــكل  .)18-2ارتفعــت أرصــدة
املراكــز الرئيســية والفــروع بشــكل كبيــر بنســبة  ،٪22.7وغطــى
النمــو األعلــى فــي ســندات الديــن ( )٪28.9والتــي هــي بطبيعتهــا
طويلــة األجــل بشــكل رئيســي الزيــادة فــي فجــوة الودائــع االئتمانيــة.
وبالتالــي ،مــن ناحيــة املطلوبــات ،يعتمــد القطــاع املصرفــي بشــكل
أساســي علــى مصــادر التمويــل اخلارجيــة لتلبيــة متطلبــات الســيولة.
ومــع ذلــك ،فــإن البنــوك قــادرة علــى إطالــة هيــكل اســتحقاقها مــن
خــال اللجــوء أكثــر إلــى الصناديــق املســتقرة.

The gap in credit and deposits remained steady in the first half
of the year. In the second half, the gap increased as the pace
of growth in credit surpassed that of deposit (Chart 2-18). Net
funds received from HO/branches which grew considerably by
22.7% and the higher growth in Debt securities (28.9%) which are
long-term in nature mainly covered the increase in credit deposit
gap. Thus, on liability side, banking sector mainly depend on
external sources of funds to meet its liquidity requirements.
However, banks are able to lengthen their maturity structure by
resorting more to stable funds.

وبالتالــي ،تغيــر هيــكل اســتحقاق املطلوبــات املمولــة باجتــاه طويــل
األجــل فــي العامــن املاضيــن (جــدول  .)5-2وانخفضــت حصــة
االلتزامــات املمولــة قصيــرة األجــل (حتــى عــام واحــد) مبقــدار 2.9
نقطــة مئويــة عــن العــام الســابق.

Consequently, the maturity structure of the funded liability
changed towards long-term in the last 2 years (Table 2-5). The
share of short-term (up to 1 year) funded liability reduced by 2.9
percentage points from last year.

شكل  :18-2سيولة مطلوبات القطاع املصرفي

 6إجمالي النقد وودائع سوق النقد القطري واالحتياطيات الفائضة.
 7السيولة األولية زائد االحتياطي اإللزامي و سندات وأذونات اخلزينة .
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شكل  :17-2سيولة موجودات القطاع املصرفي

6 Sum of cash, QMR deposit and excess reserve
7 Primary liquidity plus Required Reserve and T Bills/Bonds
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اتســعت فجــوة االئتمــان للودائــع خــال النصــف الثانــي مــن العــام بســبب
ارتفــاع وتيــرة منــو االئتمــان بأكثــر مــن مثيلتهــا اخلاصــة بالودائــع .ومت
متويــل الفجــوة اآلخــذة فــي االتســاع فــي الغالــب مــن مصــادر خارجيــة
للتمويــل مبــا فــي ذلــك صافــي األرصــدة مــن الفــروع اخلارجيــة واملراكــز
الرئيســية للبنــوك األجنبيــة ،وأوراق الديــن (والتــي هــي فــي الغالــب
مســتقرة) وأرصــدة املؤسســات املاليــة األجنبيــة باخلــارج (شــكل .)18-2
وارتفــع صافــي األرصــدة مــن املكاتــب الرئيســية/الفروع بشــكل كبيــر خــال
العــام .كمــا ازدادت أوراق الديــن طويلــة األجــل خــال النصــف األول قبــل
االعتــدال فــي الربــع الثالــث مــن العــام .ويبــدو أن البنــوك زادت مــن إصــدار
أوراق الديــن فــي الربــع األخيــر لتحســن هيــكل اســتحقاق املطلوبــات.

The Credit-Deposit gap widened during the second half of the year
owing to higher pace of growth in credit over deposit. The widening
gap was mostly funded by external sources of funds including net
)funds from HO/branches, debt securities (which are mostly stable
and funds received from foreign financial institutions (FFI) (Chart
2-18). Net Funds received from HO/branches increased substantially
during the year. The debt securities which are long-term in nature
also increased during the first half before moderating in the third
quarter of the year. Banks appears to have further borrowed debt
securities in the last quarter to improve the maturity structure of
liabilities.

وبنــاء علــى ذلــك ،تغيــر هيــكل اســتحقاق املطلوبــات نحــو املــدى طويــل
األجــل فــي العامــن املاضيــن (جــدول  .)4-2ومت تخفيــض حصــة
املطلوبــات قصيــرة األجــل (حتــى عــام واحــد) بنســبة  10.1فــي املائــة منــذ
ديســمبر .2017

Accordingly, the maturity structure of the funded liability changed
towards long-term in the last 2 years (Table 2-4). The share of shortterm (up to 1 year) funded liability reduced by 10.1 per cent points
since December 2017.

Table 2-5 – Maturity Structure of Major Assets and Liabilities

جدول  5-2هيكل استحقاق للموجودات واملطلوبات الرئيسية

Major Earning Assets

الموجودات الرئيسية المدرة للدخل

Major Funded Liability

المطلوبات الممولة الرئيسية

Dec-20

Dec-19

Dec-18

Dec-20

Dec-19

Dec-18

حتى  6شهور

27.3

31.0

26.9

57.4

59.9

65.1

Up to 6 months

أكثر من  6شهور إلى  12شهر

3.7

4.7

5.8

11.8

12.3

10.9

>6 M to 12 Months

أكثر من سنة إلى سنتني

10.9

10.0

19.8

17.8

17.7

14.4

>1 Year to 2 Years

أكثر من سنتني

58.1

54.3

47.4

13.0

10.1

9.6

>2 Years

التطورات في االنكشاف خارج امليزانية العمومية

Developments in Off-Balance Sheet Exposure

منــت األنشــطة خــارج امليزانيــة العموميــة للقطــاع املصرفــي بنســبة
 ٪10.8فــي العــام احلالــي (جــدول  .)6-2وســاهمت "االرتباطــات"
و "املطلوبــات العرضيــة" التــي مــن احملتمــل أن تتحــول إلــى امليزانيــة
العموميــة فــي هــذا النمــو .عــاوة علــى ذلــك ،زادت معامــات "العقــود
املشــتقة" التــي لهــا حصــة كبيــرة فــي األنشــطة خــارج امليزانيــة بشــكل
ملحــوظ .وانخفضــت املوجــودات اخلاضعــة لــإدارة (والتــي تســهل
بشــكل عــام للبنــوك توليــد دخــل مــن الرســوم) خــال العــام .ومــن
بــن مجموعــات البنــوك ،زادت البنــوك اإلســامية والبنــوك التقليديــة
حصتهــا مــن "املطلوبــات العارضــة" التــي متتلــك حصــة تبلــغ ٪12.9
مــن إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي ،فــي حــن خفضــت البنــوك
األجنبيــة هــذا النشــاط خــارج امليزانيــة .وانخفضــت "االرتباطــات"
املقدمــة مــن البنــوك األجنبيــة والبنــوك التقليديــة بينمــا زادت البنــوك
اإلســامية مــن هــذه األنشــطة.

Off balance sheet activities of the banking sector grew by 10.8%
in the current year (Table 2-6). ‘Commitments’ and ‘Contingent
liabilities’ which have potential of turning into on balance sheet
’contributed to this growth. Moreover, ‘Derivative contract
transactions which has a major share in the off-balance sheet
activities increased significantly. Assets Under Management, which
generally facilitate banks to generate fee income declined during
the year. Among bank groups Islamic banks and conventional
banks increased their share of ‘Contingent liabilities’ which holds
a share of 12.9% of the total banking sector assets, while Foreign
’banks have reduced this off-balance sheet activity. ‘Commitments
provided by foreign banks and conventional banks reduced while
Islamic banks increased these activities.
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Table 2-6: Bank Group Wise Growth in Off Balance Sheet Activities

جدول  :6-2النمو في األنشطة خارج امليزانية ملجموعات البنوك
)Growth (%

)Share (%

الحصة ()٪

FB

CB

النمو ()٪

IB

FB

All

CB

IB

All

األجنبية

التقليدية

اإلسالمية

الجميع

األجنبية

التقليدية

اإلسالمية

الجميع

املطلوبات احملتملة

94.4

9.9

13.7

12.9

-3.6

6.7

8.5

5.3

Contingent Liabilities

التعهدات

33.9

5.2

7.0

6.3

-1.8

-0.4

27.5

6.3

Commitments

املوجودات حتت اإلدارة

0.0

1.4

0.2

1.0

-5.8

Assets Under Management

عقود املشتقات

23.8

24.3

4.4

18.9

9.7

26.5

-40.1

17.8

Derivative Contracts

إجمالي خارج امليزانية

152.2

40.8

25.3

39.2

-1.3

15.9

-1.5

10.8

Total Off-Balance Sheet

-5.7

-7.5

االنكشاف عبر احلدود

Cross Border Exposure

انخفضــت موجــودات القطــاع املصرفــي مــع باقــي دول العالــم خــال
العــام (جــدول  .)7-2ويعــزى االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض
املوجــودات لــدى البنــوك األجنبيــة بشــكل حــاد بنســبة  ،٪17فــي حــن
انخفضــت اســتثمارات القطــاع خــارج قطــر أيض ـاً بنســبة  .٪2.9فــي
الوقــت نفســه ،زاد االئتمــان املقــدم مــن القطــاع املصرفــي لغيــر املقيمــن
بشــكل هامشــي بنســبة .٪0.7

Banking sector’s assets with rest of the world declined during
the year (Table 2-7). The decline was mainly from the assets with
foreign banks which declined sharply by 17%, while sector’s
investment outside Qatar also declined by 2.9%. At the same time
credit provided by the banking sector to non-residents increased
marginally by 0.7%.

Table 2-7: Distribution of Cross-Border Assets

جدول  :7-2توزيع املوجودات عبر احلدود

2020 Growth
)(Y-o-Y

Share to Total Banking Sector Asset

الحصة إلى إجمالي موجودات القطاع المصرفي

النمو السنوي في
عام 2020

Dec-20

Dec-19

Dec-18

إجمالي املوجودات عبر احلدود

-3.8

13.3

15.0

16.5

Total Cross-Border Assets

 1اإلئتمان عبر احلدود

0.7

4.5

4.8

5.7

1. Cross-Border Credit

 .2املوجودات لدى املؤسسات املالية األجنبية

-17.0

3.3

4.3

4.2

2. Assets with Foreign Financial
Institutions

 .3اإلستثمارات عبر احلدود

-2.9

3.4

3.8

4.2

3. Cross-Border Investments

إجمالي املطلوبات عبر احلدود

17.9

37.8

34.8

28.3

Total Cross-Border Liabilities

 .1الودائع عبر احلدود

17.7

14.6

13.4

10.9

1. Cross-Border Deposit

 .2املطلوبات للمؤسسات املالية األجنبية

9.1

9.3

9.2

7.9

2. Liabilities to FFI

 .3قروض خارجية أخرى

28.9

4.7

4.0

3.4

3. Other External Borrowings

 70تقرير اال�ستقرار املايل 2020

ديسمبر
20

ديسمبر
19

ديسمبر
18

Financial Stability Review 2020

Banking Sector Developments

مــن ناحيــة أخــرى ،زادت املطلوبــات اخلارجيــة للقطــاع املصرفــي بشــكل
ملحــوظ .وســاهم النمــو بنحــو  ٪17.9فــي هــذه املطلوبــات مــن خــال
منــو بنفــس احلجــم تقريب ـاً فــي الودائــع غيــر املقيمــة ومنــو كبيــر فــي
املطلوبــات للمؤسســات املاليــة األجنبيــة .وكمــا ذكرنــا فــي األقســام
الســابقة ،زادت االقتراضــات األخــرى ،وبشــكل أساســي ســندات الديــن
بشــكل كبيــر.

On the other hand, banking sector’s external liabilities have
increased quite significantly. Around 17.9% growth in these
liabilities are contributed by almost same magnitude growth in nonresident deposits and sizable growth in liabilities to foreign financial
institutions. As mentioned in the earlier sections, other borrowings,
basically debt securities also increased considerably.

ويتــم فحــص البيانــات التفصيليــة عــن التوزيــع اجلغرافــي للموجــودات
والتزامــات البنــوك احملليــة عبــر احلــدود .8وانخفضــت املوجــودات
املربحــة للبنــوك احملليــة بنســبة  ٪4.7خــال العــام .وانخفضــت
املوجــودات فــي املنطقــة األوروبيــة ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي
والتــي تغطــي أكثــر مــن  ٪50مــن إجمالــي املوجــودات املربحــة عبــر
احلــدود بنســبة  ٪12.6و ٪11.9علــى التوالــي (شــكل  .)19-2وارتفعــت
املوجــودات مــع منطقــة "الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" التــي تبلــغ
حصتهــا حوالــي  ٪23.9بنســبة  ٪10.1بينمــا زادت املوجــودات فــي
منطقــة أمريــكا الشــمالية بنســبة  ٪142.7هنــاك مــن خــال زيــادة
حصتهــا مــن  ٪4.7فــي عــام  2019إلــى  ٪11.9فــي عــام .2020
وانخفــض االئتمــان إلــى منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بنســبة
 ،٪22بينمــا انخفضــت االســتثمارات بنســبة  .٪5فــي الوقــت نفســه،
وفــي املنطقــة األوروبيــة ،تراجعــت املوجــودات مــع البنــوك األجنبيــة
بشــكل ملحــوظ بنســبة  ٪27بينمــا زاد االئتمــان واالســتثمار ولــو بشــكل
هامشــي .وارتفــع االئتمــان املقــدم إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا بنســبة  ،٪52بينمــا انخفضــت املوجــودات مــع البنــوك األجنبيــة
فــي هــذه املنطقــة بنســبة .٪28

Detailed data on the geographical distribution of cross-border assets
and liabilities of the domestic banks8 are examined. Earning assets
of the domestic banks declined by 4.7% during the year. Assets with
European region and GCC region which cover more than 50% of
the total cross-border earning assets declined by 12.6% and 11.9%
respectively (Chart 2-19). Assets with ‘Other MENA’ region which
has a share of around 23.9% increased by 10.1% while assets with N.
American region increased by 142.7% there by increasing its share
from 4.7% in 2019 to 11.9% in 2020. Credit to GCC region declined
by 22% while investments declined by 5%. At the same time, in the
European region, assets with foreign banks declined significantly by
27% while credit and investment increased albeit marginally. Credit
provided to MENA region increased by 52%, while Assets with
foreign banks in this region declined by 28%.

وبالتالــي ،أعــاد القطــاع املصرفــي بشــكل كبيــر توجيــه مزيــج موجوداتــه
مــع مناطــق مختلفــة فــي عــام .2020

Thus, banking sector have significantly reoriented its asset mix with
different regions in 2020.

Chart 2-20 : Geographical Distribution of Cross Border Liabilities-Domestic Banks

Chart 2-19 : Geographical Distribution of Cross Border Asset-Domestic Banks

علــى صعيــد املطلوبــات ،زادت البنــوك احملليــة اعتمادهــا بنســبة
 .٪17وزادت املطلوبــات لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي واملنطقــة
األوروبيــة بأكثــر مــن  ٪14بينمــا زادت املطلوبــات ملنطقــة أمريــكا
الشــمالية بنســبة  .٪225.5كمــا شــهدت املطلوبــات جتــاه منطقــة
"الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" منــواً كبيــراً بنســبة .٪13.2
وعلــى الرغــم مــن النمــو اإليجابــي ،فقــد انخفضــت حصــة
املطلوبــات اخلارجيــة جتــاه املنطقــة األوروبيــة بحوالــي نقطــة
مئويــة واحــدة ،بينمــا كان االنخفــاض فــي حصــة دول مجلــس

On liability side, domestic banks increased their
dependence by 17%. Liabilities to GCC and European
region increased by above 14% while liabilities to N.
American region increased by 225.5%. Liabilities to
‘Other MENA’ region also received a considerable
growth 13.2%. Though there is positive growth,
the share of external liabilities to European region
declined by around 1 percentage points while for

شكل  :20-2التوزيع اجلغرافي للمطلوبات عبر احلدود للبنوك احمللية

   8بخالف فروع البنوك الأجنبية العاملة يف قطر.
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التعــاون اخلليجــي أقــل مــن حيــث احلجــم مبقــدار  0.2نقطــة
مئويــة (شــكل  .)20-2وجــاءت الزيــادة الرئيســية فــي املطلوبــات
مــن منطقــة أمريــكا الشــمالية مــن الودائــع التــي مت حشــدها مــن
هــذه املنطقــة ،والتــي ســجلت منــواً بنســبة  .٪294.8مــع هــذه
الزيــادة الكبيــرة فــي الودائــع ،ارتفعــت حصــة الودائــع مــن هــذه
املنطقــة مــن  ٪6.1إلــى  .٪20.5زادت الودائــع مــن املنطقــة
األوروبيــة بنســبة  ٪39.2وبالتالــي زادت حصتهــا بنســبة 4.9
نقطــة مئويــة.

GCC the decline in share was less in magnitude by
0.2 percentage points (Chart 2-20). Major increase in
liabilities from N. American region was from deposits
mobilized from these regions, which recorded a
growth of 294.8%. With this high increase in deposits,
the share of deposits from this region increased
from 6.1% to 20.5%. Deposits from European region
increased by 39.2% and thereby increasing its share by
4.9 percentage points.

وفــي الوقــت نفســه ،ارتفعــت الودائــع مــن دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي بشــكل هامشــي بنســبة  .٪0.1وانخفضــت الودائــع مــن
جميــع املناطــق األخــرى خــال العــام .ويأتــي النمــو األعلــى فــي
املطلوبــات املســتحقة للمؤسســات املاليــة األجنبيــة مــن املنطقــة
األوروبيــة ( )٪42.5ومنطقــة "الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
األخــرى" ( .)٪90.9وانخفضــت املطلوبــات مــن منطقــة أمريــكا
الشــمالية فــي هــذه الفئــة بنســبة  .٪14فــي حالــة فئــة املطلوبــات
الرئيســية األخــرى عبــر احلــدود  -ســجلت "قــروض أخــرى" منــواً
إيجابي ـاً فــي جميــع أنحــاء املنطقــة .وســجلت املنطقــة األوروبيــة
أعلــى معــدل منــو تليهــا دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة
أمريــكا الشــمالية بنســبة منــو بلغــت  ٪33.4لــكل منهمــا.

At the same time deposits from GCC region increased
marginally by 0.1%. Deposits from all other region
declined during the year. Higher growth in liabilities to
Foreign financial institution are from European region
(42.5%) and ‘Other MENA’ region (90.9%). Liability
from N. American region on this category declined by
14%. In case of the other major cross-border liability
class – ‘Other borrowings’ reported growth across the
region. Highest growth was registered from European
region followed by GCC region and N. American
region with a growth of 33.4% each.

الدخل واملصروفات والربحية

Income, Expense and Profitability

انخفــض صافــي أربــاح القطــاع املصرفــي بشــكل كبيــر خــال
عــام ( 2020جــدول  .)8-2وأدت الزيــادة فــي املخصصــات التــي
يوفرهــا القطــاع املصرفــي ،والســيما الزيــادة فــي املخصصــات
مــن حيــث اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ،إلــى ارتفــاع إجمالــي
املصروفــات وبالتالــي خفــض صافــي الدخــل .وأدى نظــام الفائــدة
املنخفــض الســائد فــي الســوق املاليــة احملليــة والدوليــة إلــى خفض
دخــل الفوائــد باإلضافــة إلــى مصاريــف الفوائــد .وكان حجــم
االنخفــاض فــي مصاريــف الفوائــد أكبــر مــن حجــم االنخفــاض
فــي دخــل الفوائــد الــذي ســمح للبنــوك باإلبــاغ عــن صافــي دخــل
فائــدة أعلــى .وعليــه ،فقــد منــا صافــي دخــل الفوائــد بنســبة
 ٪15.7خــال العــام .ومــن بــن مكونــات الدخــل ،أظهــر دخــل
تــداول العمــات األجنبيــة و "الدخــل اآلخــر" اللــذان يغطيــان معـاً
أقــل مــن  ٪10فقــط مــن إجمالــي الدخــل بعــض النمــو اإليجابــي
خــال العــام .وانخفــض دخــل الرســوم ،وهــو مكــون رئيســي مــن
إجمالــي الدخــل ،بنحــو  ٪11.9بينمــا انخفــض دخــل االســتثمار
بنســبة .٪8.3

Net profits of the banking sector declined considerably
during 2020 (Table 2-8). Increase in provisions
provided by the banking sector, in particular increase
in provisions in terms of expected credit loss have
elevated the total expenses and thereby reduced the
net income. Lower interest regime prevailing in the
domestic and international financial market reduced
the interest income as well as the interest expenses.
The volume of decline in interest expenses was more
than the volume of decline in interest income allowed
the banks to report a higher net interest income.
Accordingly Net Interest Income (NII) grew by 15.7%
during the year. Among the components of income,
’foreign exchange trading income and ‘other income
which together cover only less than 10% of the total
income showed some growth during the year. Fee
income, a major component of the total income
declined around 11.9% while investment income
reduced by 8.3%.

ومــن بــن املصاريــف ،بخــاف مصروفــات الفوائــد ،انخفضــت
تكاليــف املوظفــن والتكاليــف اإلداريــة بشــكل طفيــف بنســبة
 ٪2.1بينمــا زادت "العمولــة املقدمــة" و "املصاريــف األخــرى".

Among the expenses, other than interest expense, staff
and administrative cost declined marginally by 2.1%
’while ‘commission provided’ and ‘other expenses
increased.
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Table 2-8: Developments in Income and Expenses

جدول  :8-2التطورات في الدخل والنفقات
Growth

البند

النمو

)Share (%

الحصة ()٪

Item

%

2020

2019

إجمالي الدخل

-5.9

100.0

100.0

دخل الفائدة

-6.5

85.9

86.5

Interest Income

دخل االستثمارات

-8.3

1.8

1.8

Investment Income

دخل جتارة العمالت

10.0

3.0

2.6

Forex Income

دخل العموالت املستلمة

-11.9

7.6

8.2

Commissions Received

أخرى

58.0

1.6

1.0

Others

-4.7

100.0

100.0

نفقات الفوائد املدفوعة

-25.8

54.7

70.2

Interest Expenses

النفقات اإلدارية والعمومية

-2.1

15.8

15.4

General & Administrative Expensse

نفقات املخصصات

133.8

23.4

9.5

Provisions for Loans

العموالت املدفوعة

-16.3

2.0

2.3

Commissions Paid

أخرى

48.9

4.0

2.6

Others

إجمالي النفقات

الدخل الصافي

-8.1

Total Income

Total Expenses

Net Income

وانخفضــت حصــة الدخــل مــن الفوائــد بنســبة  0.5نقطــة مئويــة
فــي عــام  .2020وكان االنخفــاض هــو األعلــى ملجموعــة البنــوك
األجنبيــة حيــث انخفــض بنســبة  7.8نقطــة مئويــة بينمــا انخفــض
ملجموعــات البنــوك اإلســامية بنســبة  0.9نقطــة مئويــة .وفــي
حالــة مجموعــة البنــوك التقليديــة ،انخفضــت أيضـاً حصــة دخــل
الفائــدة ،ولكــن مبعــدل أقــل قــدره  0.3نقطــة مئويــة (شــكل
 .)21-2وحتســنت حصــة دخــل االســتثمار للبنــوك اإلســامية
والبنــوك األجنبيــة لكنهــا انخفضــت للبنــوك التقليديــة .وكانــت
الزيــادة فــي دخــل العمــات األجنبيــة عبــر املجموعــة وبالتالــي
زادت حصتهــا جلميــع مجموعــات البنــوك.

Share of interest income reduced by 0.5 percentage points
in 2020. The decline was highest for the foreign bank group
where it declined by 7.8 percentage points while for Islamic
bank groups it declined by 0.9 percentage points. In case of
conventional bank group also the share of interest income
reduced but at a lower rate of 0.3 percentage points (Chart
2-21). Share of investment income improved for Islamic
banks and foreign banks but declined for conventional
banks. Increase in forex income was across the group and
accordingly its share increased for all the bank groups.

وأدى االنخفــاض احلــاد فــي مصروفــات الفائــدة إلــى انخفــاض
حصتهــا فــي إجمالــي املصروفــات مبقــدار  15.5نقطــة مئويــة
(شــكل  .)22-2وكان التراجــع واســع النطــاق عبــر مجموعــة
البنــك .متــت تغطيــة االنخفــاض فــي حصــة مصاريــف الفوائــد
مــن خــال الزيــادة فــي حصــة املخصصــات .وعليــه ،زادت حصتهــا
بنســبة  13.9نقطــة مئويــة خــال العــام .ويشــير تكويــن الدخــل
واملصروفــات إلــى تركيــز مرتفــع جتــاه إيــرادات ومصروفــات
الفوائــد لــكل مــن مجموعــة البنــوك اإلســامية والبنــوك التقليديــة
وعلــى الرغــم مــن أنهــا معتدلــة خــال العــام .أظهــرت البنــوك
األجنبيــة كمــا فــي الســنوات الســابقة تنوع ـاً أكبــر فــي مكونــات
الدخــل واإلنفــاق.

Sharp decline in interest expense reduced its share to the
total expense by 15.5 percentage points (Chart 2-22). The
decline was broad based across the bank group. The decline
in share of interest expense was covered by the increase
in share of provisions. Accordingly, its share increased by
13.9 percentage points during the year. The composition
of income and expense indicate high concentration towards
interest income and expense for both Islamic banks group
and conventional banks though it moderated during the
year. Foreign banks as in the previous years showed higher
diversification of their income and expenditure components.

وأدى االنخفــاض فــي صافــي الدخــل إلــى اعتــدال العائــد علــى
متوســط املوجــودات .ونتيجــة لذلــك ،انخفــض العائــد علــى
املوجــودات مــن  ٪1.59فــي عــام  2019إلــى  1.33فــي عــام
التقريــر.

Decline in net income resulted in moderation of Return on
Average Assets (RoAA). Consequently, RoAA declined from
1.59% in 2019 to 1.33 in the current year.
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Chart 2-22: Distribution of Expenses

شكل  :22-2توزيع النفقات

تقييم املخاطر واختبارات الضغط
يتح ّمــل القطــاع املصرفــي املخاطــر مــع توفيــر االئتمــان وتوريــد
األمــوال واالســتثمار فــي األوراق املاليــة واألســهم .ومــع ذلــك،
فإنهــم يخففــون مــن املخاطــر مــن خــال اتخــاذ الضوابــط
والتوازنــات الالزمــة فــي إجــراء عملياتهــم .ويواصــل مصــرف
قطــر املركــزي مــن جانبــه تقــدمي التحديثــات الالزمــة بشــأن
إجــراءات احلمايــة التنظيميــة للحفــاظ علــى النظــام املصرفــي فــي
حالــة جيــدة .وكان عــام  2020مليئـاً بالتحديــات بالنســبة للقطــاع
املصرفــي حيــث أدت جائحــة كوفيــد 19-إلــى تباطــؤ األنشــطة
االقتصاديــة إلــى حــد مــا .ومــع ذلــك ،قــام القطــاع املصرفــي
بتوســيع ميزانيتــه العموميــة مدعوم ـاً بنمــو ائتمــان القطــاع العــام
املنخفــض املخاطــر .وســمح ارتفــاع رأس املــال الوقائــي للقطــاع
بدعــم القطاعــات املتضــررة دون التأثيــر بشــكل كبيــر علــى
جــودة موجوداتــه .ويشــير النمــو املرتفــع فــي املخصصــات إلــى
أن البنــوك لديهــا احتياطــي ٍ
كاف ضــد اخلســائر املســتقبلية إن
وجــدت .بالنظــر إلــى أن الســيولة ســتكون أول مــن يتضــرر فــي
حالــة حــدوث أي تشــديد فــي األســواق املاليــة العامليــة خــال بيئــة
غيــر مؤكــدة ،فقــد عمــل مصــرف قطــر املركــزي بشــكل اســتباقي
علــى التخفيــف مــن هــذه املخاطــر مــن خــال تنفيــذ نافــذة إعــادة
الشــراء اخلاصــة بنســبة صفــر باملائــة للقطــاع املصرفــي .وتشــير
بيانــات اســتخدام هــذه التســهيالت إلــى أن القطــاع لديــه ســيولة
كافيــة ملواصلــة االئتمــان ولــم تكــن هنــاك زيــادة فــي الضغــط علــى
ســيولة الســوق.
عــاوة علــى ذلــك ،ســهلت تدابيــر الدعــم التــي أعلنــت عنهــا
احلكومــة ومصــرف قطــر املركــزي للقطــاع اخلــاص ،وخاصــة
األعمــال الصغيــرة ،أن تظــل واقفــة علــى قدميهــا علــى الرغــم
مــن أن تدفقــات اإليــرادات قــد تكــون قــد تأثــرت مــن اإلغــاق
الناجــم عــن الوبــاء خــال الربــع الثانــي مــن العــام .ومــن خــال
تعزيــز مرونــة القطــاع املصرفــي وتقليــل مخاطــر املــاءة املاليــة،
ســمح مصــرف قطــر املركــزي للقطــاع بتعزيــز قاعــدة رأس مالــه
مــن خــال إصــدار أدوات ماليــة مؤهلــة للحصــول علــى رأس مــال
إضافــي مــن املســتوى األول خــال العــام .وعلــى الرغــم مــن عــدم
قيــام أي مــن البنــوك بزيــادة رأس مالهــا اإلضافــي مــن املســتوى

 74تقرير اال�ستقرار املايل 2020
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Assessment of Risk & Stress Testing
Banking sector assumes risk while providing credit, sourcing
funds and investing in securities and shares. However, they
mitigate the risk by taking necessary checks and balances in
conducting their operation. QCB on its part continue to provide
necessary updates on its regulatory safeguard measures to
keep the banking system in good stead. The year 2020 was
quite challenging for the banking sector as the convid-19
pandemic slow downed the economic activities to a certain
extent. Nevertheless, banking sector expanded its balance
sheet supported by low risky public sector credit growth.
Higher capital buffers allowed the sector to support the affected
sectors without much impact on its asset quality. Higher growth
in provision indicates banks have sufficient cushion against
future losses if any. Considering liquidity will be the first to
hit in case of any global financial market tightening during an
uncertain environment, QCB proactively mitigated such risk by
implementing a special Repo window at zero percent for the
banking sector. The data of utilization of such facility suggest,
the sector had ample liquidity to continue credit and there was
no increase in stress on the market liquidity.

Further, the support measures announced by the government
and QCB facilitated the private sector, especially the small
business to remain afloat though revenue flows might have
been impacted from the pandemic induced lockdown during
the second quarter of the year. Augmenting the resiliency of
the banking sector and to reduce the solvency risk, QCB allowed
the sector to enhance their capital base by issuing financial
instruments eligible for additional tier 1 capital during the year.
Though, none of the banks have increased their additional Tier1 capital during the year, going forward banks will have enough
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األول خــال العــام ،إال أن البنــوك املســتقبلية ســيكون لديهــا
مســاحة كافيــة لالســتفادة مــن نظــام ســعر الفائــدة املنخفــض
املوجــود فــي الســوق املاليــة الدوليــة.

legroom to take advantage of the low interest rate regime exist
in the international financial market.

فــي األقســام التاليــة ،يتــم إجــراء حتليــل مقطعــي ملســتويات
املخاطــر فــي القطــاع املصرفــي.

In the following sections, a cross sectional analysis of the risk
levels in the banking sector is carried out.

مؤشر االستقرار املصرفي

Banking Stability Index

يوضــح مؤشــر االســتقرار املصرفــي وخريطــة االســتقرار املصرفــي
مســتوى املخاطــر اإلجماليــة فــي القطــاع املصرفــي .وقــد مت إنشــاء
مؤشــر املخاطــر علــى أســاس خمســة عوامــل خطــر فــي القطــاع
املصرفــي مبــا فــي ذلــك الســامة والهشاشــة والســيولة والربحيــة
وعــدم الكفــاءة .وفــي محاولــة لتحســن متانــة املؤشــر وكذلــك خريطــة
االســتقرار املصرفــي ،مت تعديــل منهجيــة بنــاء املؤشــرات الفرعيــة
وكذلــك مؤشــر االســتقرار املصرفــي (إطــار.)5-2

Banking Stability Index (BSI) and Banking Stability Map
demonstrate the level of aggregate risk in the banking sector.
The risk index is constructed based on five risk factors in
the banking sector including soundness, fragility, liquidity,
profitability and inefficiency. In an attempt to improve the
robustness of the Indicator as well as the banking stability map,
the methodology of constructing the sub-indices as well as the
Banking stability Indicator is modified (Box 2-5).

ويُظهــر مؤشــر االســتقرار املصرفــي مســتويات املخاطــر اإلجماليــة
عنــد مســتوى مرتفــع فــي عــام  2020مقارنــة بعــام ( 2019شــكل
 .)23-2ومــع ذلــك ،فقــد ظــل عنــد املســتوى األدنــى مقارنــة بعــام
 .2018وكان ارتفــاع مســتويات رأس املــال وزيــادة نســبة التغطيــة
وانخفــاض النفقــات األخــرى والســيولة الهيكليــة الكافيــة مــن العوامــل
اإليجابيــة ،فــي حــن أن انخفــاض الربحيــة واالجتــاه الصعــودي فــي
القــروض غيــر املنتظمــة هــي العوامــل الســلبية التــي ســاهمت فــي
تطــور مؤشــر االســتقرار املصرفــي.

The BSI shows the overall risk levels are at elevated level in
2020 as compared to 2019 (Chart 2-23). However, it remained at
lower level over 2018. Higher capital levels, increased coverage
ratio and lower other expenses and sufficient structural liquidity
were the positive factors while lower profitability and uptrend
in NPL are the negative factors contributed the development in
the banking stability Index.

تقــدم خريطــة اســتقرار البنــك التحليــل للمؤشــرات الفرعيــة بنــا ًء علــى
بيانــات نهايــة العــام .ثالثــة مــن املؤشــرات الفرعيــة ،مؤشــر الســامة
والســيولة وعــدم الكفــاءة تشــير إلــى انخفــاض مســتويات املخاطــر مــن
هــذه األبعــاد خــال العامــن املاضيــن (شــكل  .)24-2فــي الوقــت
نفســه ،زادت مســتويات املخاطــر مــن الهشاشــة والربحيــة خــال العــام
املاضــي.

Bank Stability Map presents the Sub-indices wise analysis
based on the end of year data. Three of the sub-indices, the
soundness, liquidity, and inefficiency index indicate the risk
levels from these dimensions reduced over the last two years
(Chart 2-24). At the same time, risk levels from fragility and
profitability increased over last year.

Chart 2-24: Banking Stability Map

شكل  :24-2خريطة االستقرار املصرفي
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Box 2-5: Modified Banking Stability Index
and Banking Stability Map

 مؤشــر االســتقرار املصرفــي املعــدل وخريطــة:5-2 إطــار
االســتقرار املصرفــي

Banking Stability Index (BSI) provides an overall
assessment of changes in the underlying risk factors of
the banking sector and has a bearing on the financial
stability. For BSI to function as robust measure of
aggregate risk level in the banking system, the index
should cover all the aspect of the financial strength
of the banks. Accordingly, it should consider capital
adequacy of the banking sector, liquidity risk,
performance of the banks as well the efficiency level.
Since each of these risk factors are measured through
a few interdependent financial stability indicators,
the constructed index should take into account
the variability in each of the major variables. In the
literature there are various methodology available
for the construction of BSI. We have adopted the
methodology of using principal component analysis
(PCA) in constructing sub-indices for each of the
five risk factors. The stability indicators used for
constructing the 5 sub-indices are given in the table.

ً يوفــر مؤشــر االســتقرار املصرفــي تقييمـاً شــام
ال للتغيــرات
فــي عوامــل اخلطــر األساســية للقطــاع املصرفــي ولــه تأثيــر
 لكــي يعمــل مؤشــر االســتقرار.علــى االســتقرار املالــي
املصرفــي كمقيــاس قــوي ملســتوى املخاطــر الكلــي فــي
 يجــب أن يغطــي املؤشــر جميــع جوانــب،النظــام املصرفــي
 يجــب مراعــاة كفايــة رأس، وعليــه.القــوة املاليــة للبنــوك
املــال للقطــاع املصرفــي ومخاطــر الســيولة وأداء البنــوك
 ونظــراً ألنــه يتــم قيــاس كل مــن عوامــل.ومســتوى الكفــاءة
اخلطــر هــذه مــن خــال عــدد قليل من مؤشــرات االســتقرار
 يجــب أن يأخــذ املؤشــر املركــب فــي،املالــي املترابطــة
 ويوجــد.االعتبــار التبايــن فــي كل مــن املتغيــرات الرئيســية
فــي األدبيــات منهجيــات مختلفــة متاحــة لبنــاء مؤشــر
 لقــد مت اعتمــاد منهجيــة اســتخدام.االســتقرار املصرفــي
حتليــل املكونــات الرئيســية فــي بنــاء مؤشــرات فرعيــة لــكل
 ويوضــح اجلــدول مؤشــرات.مــن عوامــل اخلطــر اخلمســة
.الثبات املســتخدمة في إنشــاء املؤشــرات الفرعية اخلمســة

Using PCA, weights for each ratio are calibrated
and constructed a composite index for the above
risk factors. The calculated composite indices are
normalized for the period (2014-2020) considered for
constructing the index using the following formula:

 يتم معايرة األوزان،باســتخدام مؤشــر االســتقرار املصرفي
لــكل نســبة وإنشــاء مؤشــر مركــب لعوامــل اخلطــر املذكــورة
 وقــد مت تطبيــع املؤشــرات املركبــة احملســوبة للفتــرة.أعــاه
) التــي مت النظــر فيهــا إلنشــاء املؤشــر2020-2014(
:باســتخدام الصيغــة التاليــة

In= ( Int -Min(In)) /( Max((In) -Min(In)) ; n= 1 to 5

In= ( Int -Min(In)) /( Max((In) -Min(In)) ; n= 1 to 5

Where Int is the value of Indexn at the time period t.
Upon constructing sub-indices, the BSI is constructed
as the geometric mean of the five the sub-indices.

حيــث متثــل املعادلــة قيمــة املؤشــر فــي الفتــرة الزمنيــة
 يتــم احتســاب، عنــد إنشــاء مؤشــرات فرعيــة.احلاليــة
مؤشــر االســتقرار املصرفي كمتوســط هندســي للمؤشــرات
.الفرعيــة اخلمســة

Sub-index

Ratio 1

Ratio 2

Ratio 3

Ratio 4

Leverage#

RWA/Reg.Tier1 Capital#

CRAR#

RWA/CET1#

Fragility

NPL

Provision/NPL#

Liquidity

Narrow Liquidity#

Liquid Assets/Total Assets#

Soundness

Inefficiency

Other Expense /Total
Income

Profitability

ROE#

Liquid Assets/Liquid
Liability#

Credit/ Deposit

Adm. Exp/Other
Expense
ROA#

Net Income/Average Assets#

Other Income/TA#

# inverse ratios are taken since the ratios are negatively related to risk

Financial stability indicators (FSIs) provide further
input to the changes in risk profile of the banking
sector.

Financial Stability Review 2020

توفــر مؤشــرات االســتقرار املالــي املزيــد مــن املدخــات
.للتغييــرات فــي ملــف املخاطــر فــي القطــاع املصرفــي

2020  تقرير اال�ستقرار املايل76

Banking Sector Developments

توفــر مؤشــرات االســتقرار املالــي املزيــد مــن املدخــات للتغييــرات فــي
ملــف املخاطــر فــي القطــاع املصرفــي.

Financial stability indicators (FSIs) provide further input to the
changes in risk profile of the banking sector.

وقــد حتســنت جميــع مؤشــرات املــاءة املاليــة باســتثناء نســبة املديونيــة
فــي نهايــة ديســمبر ( 2020جــدول  .)9-2وارتفــع معــدل كفايــة رأس
املــال إلــى  ٪18.45أعلــى بكثيــر مــن احلــد األدنــى التنظيمــي .ويشــير
انخفــاض نســبة الرافعــة املاليــة (بينمــا تشــير التحســينات فــي نســب
املــاءة األخــرى) إلــى أن منــو موجــودات القطاعــات املصرفيــة قــد
ســاهم فــي املوجــودات منخفضــة املخاطــر .ويُظهــر انخفــاض صافــي
نســبة صافــي القــروض غيــر املنتظمــة إلــى رأس املــال فــي عــام ،2020
مرونــة القطــاع األعلــى فــي حالــة حتــول القــروض غيــر املنتظمــة إلــى
أصــل خســارة فــي نهايــة املطــاف.

All solvency indicators except the leverage ratio improved as
at end December 2020 (Table 2-9). Capital Adequacy Ratio
increased to 18.45% well above the regulatory minimum.
Lower leverage ratio while improvements in other solvency
ratios indicate, banking sectors asset growth was contributed
by low risk assets. Lower net NPL to capital ratio in 2020 shows,
the sector’s higher resiliency in case the non-performing loans
eventually become a loss asset.

وتظهــر احتماليــة التعثــر عــن الســداد مــن خــال نســبة القــروض
غيــر املنتظمــة زيــادة هامشــية .ومــع ذلــك ،قامــت البنــوك بتخصيــص
مثــل هــذه القــروض بشــكل ٍ
كاف كمــا يتضــح مــن الزيــادة فــي نســبة
التغطيــة .وتشــير مؤشــرات الربحيــة إلــى بعــض االنخفــاض حيــث
انخفــض العائــد علــى متوســط املوجــودات بحوالــي  0.3نقطــة مئويــة
وانخفــض العائــد علــى حقــوق املســاهمني مبقــدار نقطتــن مئويتــن.
وأدى ارتفــاع املخصصــات كمــا هــو مطلــوب مبوجــب املعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم  9باإلضافــة إلــى انخفــاض دخــل الرســوم
خــال العــام إلــى تســجيل البنــوك لصافــي دخل أقــل وبالتالي انخفاض
معــدالت الربحيــة .ومــع ذلــك ،فــإن الزيــادة فــي هامــش الفائــدة كمــا
يتضــح مــن "نســبة هامــش الفائــدة إلــى إجمالــي الدخــل" تظهــر أن
القطــاع قــد يعــود إلــى ربحيــة أعلــى حيــث أن الهامــش املنخفــض
يضمــن ارتفــاع صافــي دخــل الفائــدة مبجــرد أن تتضــاءل أوجــه عــدم
اليقــن وحتســن بيئــة التشــغيل.

Probability of default proxied through the NPL ratio exhibit a
marginal increase. However, banks have sufficiently provisioned
such loans as indicated by the increase in the coverage ratio.
Profitability indicators suggest some decline as the Return on
Average Assets (RoAA) declined by around 0.3 percentage
points and Return on Equity(Roe) declined by 2 percentage
points. Higher provisioning as required by the IFR-9 standards
as well as lower fee income during the year resulted in banks
registering lower net income and thereby lower profitability
ratios. However, increase in interest margin as demonstrated
by ‘interest margin to gross income ratio’ shows the sector may
revert back to higher profitability as the lower spread ensures
higher net interest income once the uncertainties diminishes
and operating environment improves.

وحتســنت كفــاءة القطــاع املصرفــي فــي عــام  .2020وانخفضــت
املصروفــات غيــر املرتبطــة بالفوائــد إلــى إجمالــي الدخــل بنحــو 3.2
نقطــة مئويــة عــن العــام الســابق .وأدى تخفيــض املصاريــف اإلداريــة
وغيرهــا مــن املصاريــف املتعلقــة بالرســوم إلــى متكــن القطــاع
املصرفــي مــن حتســن كفاءتــه.

Banking sector’s efficiency improved in 2020. Non-interest
expense to Gross income ratio declined by around 3.2
percentage points from the previous year. Reduction in
administrative expenses and other fee related expenses
enabled the banking sector to improve its efficiency.

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع متوســط حجــم الســيولة النقديــة خــال
العــام ،إال أن املوجــودات الســائلة إلــى إجمالــي املوجــودات انخفضــت
فــي عــام  .2020باإلضافــة إلــى ذلــك ،انخفضــت أيض ـاً املوجــودات
الســائلة إلــى االلتزامــات قصيــرة األجــل خــال العــام .وبالتالــي ،تظهــر
جميــع مؤشــرات االســتقرار املالــي علــى الســيولة زيــادة هامشــية فــي
مســتويات املخاطــر مــن الســيولة .وقــد يكــون االنخفــاض فــي معــدالت
الســيولة بســبب انخفــاض وتيــرة النمــو فــي املوجــودات الســائلة مقابــل
الزيــادة فــي االلتزامــات قصيــرة األجــل وإجمالــي املوجــودات .وعلــى
الرغــم مــن انخفــاض نســب الســيولة ،إال أن النســب احلاليــة مريحــة
بشــكل معقــول للتخفيــف مــن أي زيــادة فــي الضعــف مــن الســيولة.

Though volume in near cash liquidity averaged high during the
year, liquid assets to Total assets declined in 2020. Additionally,
liquid assets to short-term liability also reduced during the year.
Thus, over all the financial stability indicators on liquidity shows
marginal increase in risk levels from liquidity. The decline in
liquidity ratios may be on account of lower pace of growth in
liquid assets vis-à-vis the increase in short-term liability and total
assets. Though the liquidity ratios have declined, the current
ratios are reasonably comfortable to mitigate any increase in
vulnerability from the liquidity.
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Table 2-9: Financial Stability Core Indicators9

جدول  :9-2مؤشرات االستقرار املالي الرئيسية

9

مؤشرات االستقرار المالي الرئيسية

2020

2019

2018

FS- Core Indicator

*مؤشر كفاية رأس املال

18.45

18.04

17.60

*Capital Adequacy Ratio

* رأس املال األساسي بالشريحة األولى إلى املوجودات املرجحة
للمخاطر
* فئة األسهم العادية بالشريحة األولى إلى املوجودات
املرجحة للمخاطر
رأس املال إلى املوجودات

17.5

17.21

16.83

*Regulatory Tier 1 Capital to RWA

13.59

13.14

12.66

*Common Equity Tier 1/Risk Weighted Assets

9.57

9.88

10.11

Capital to Assets

صافي القروض غير املنتظمة إلى رأس املال

2.2

3.0

1.7

Net NPL to Capital

نسبة صافي القروض غير املنتظمة

1.98

1.8

1.88

NPL Ratio

مخصصات صافي القروض غير املنتظمة إلى صافي القروض
غير املنتظمة
العائد على متوسط املوجودات

83.78

81.94

75.77

NPL-Provision to NPL

1.36

1.64

1.60

RoAA

العائد على حقوق املساهمني

13.74

15.76

15.30

RoE

هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل

79.54

77.01

76.97

Interest Margin to Gross Income

املصروفات غير الفائدة إلى إجمالي الدخل

21.22

24.44

25.88

Non- Interest Expense to Gross Income

املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات

28.12

30.2

29.11

Liquidity Assets to Total Assets

املوجودات السائلة إلى املطلوبات قصيرة األجل

67.00

69.73

62.65

Liquid Assets to Short term Liabilities

إن تصــورات القطــاع املصرفــي فيمــا يتعلــق مبواطــن الضعــف احملتملــة
التــي ميكــن أن تؤثــر علــى القطــاع ،تــؤدي إلــى صياغــة سياســة
االســتقرار املالــي .لهــذا الغــرض ،مت إجــراء مســح إدراك املخاطــر بــن
البنــوك العاملــة محلي ـاً اخلاضعــة لســلطة مصــرف قطــر املركــزي.10
بنــا ًء علــى الــردود الواردة ،يجمع التحليــل توقعات القطاعات املصرفية
وتصوراتهــا حــول عوامــل اخلطــر فــي العــام املاضــي ( )2020والعــام
احلالــي ( )2021والعــام املقبــل ( .)2022النتائــج الرئيســية للمســح
موضحــة أدنــاه( :إطــار .)6-2

إطار  :6-2مسح إدراك املخاطر 2021 -
يشــير مســح إدراك املخاطــر الــذي مت إجــراؤه خــال
شــهر ينايــر  2021إلــى أن أكثــر مــن  ٪50مــن البنــوك
أبــدت ارتياح ـاً للثقــة فــي اســتقرار القطــاع املصرفــي فــي
قطــر .الحــظ باقــي املســتجيبني أن ثقتهــم فــي االســتقرار
لــم تتغيــر .مــن بــن املخاطــر العامليــة الســبعة التــي مت
حتديدهــا ،أبلغــت جميــع البنــوك تقريبــاً عــن أن خطــر
جائحــة كوفيــد 19-ســيكون واحــد مــن أعلــى اثنــن خطــراً
فــي عــام  .2021ومــع ذلــك ،فــي عــام  ،2022تغيــر تصــور
معظــم هــذه البنــوك .فــي العــام املقبــل ،رأى  ٪35فقــط مــن
املســتجيبني أن الوبــاء ســيظل مــن بــن أعلــى خطريــن .مــن
بــن املخاطــر العامليــة األخــرى ،رأى  ٪41من املســتجيبني أن
"أســعار الطاقــة املنخفضــة" كانــت مــن بــن أكبــر خطريــن
فــي عــام  .2020ومــع ذلــك ،انخفضــت النســبة املئويــة
للمســتجيبني الذيــن لديهــم هــذا التصــور إلــى  ٪35-30فــي

The banking sector’s perceptions regarding the potential
vulnerabilities that can affect the sector, provide leads to
financial stability policy formulation. For the purpose, a Risk
Perception Survey (RPS) was conducted among the domestically
operating banks under the jurisdiction of QCB10. Based on the
’received responses, the analysis collates the banking sectors
expectations and perception about the risk factors in the last
year (2020), current year (2021) and the year ahead (2022). The
major findings of the survey are depicted below: (Box 2-6).

Box 2-6 Risk Perception Survey- 2021
The Risk Perception Survey (RPS) conducted during
the month of January 2021 indicate, more than
50 percentage of the banks opined an increase in
confidence in the stability of the banking sector
in Qatar. Rest of the respondents observed their
confidence on stability remains unchanged. Among
the seven identified Global risks, almost all the
banks reported risk from Covid-19 pandemic will be
among the top 2 risk in 2021. However, in 2022, the
perception of most of these banks have changed. In
the coming year, only 35% of the respondents opined
that the pandemic will be continue to be among the
top 2 risk. Among the other global risks, 41% of the
respondents opined ‘lower energy prices’ was among

 9استناداً على عمليات الفروع داخل قطر.
 10تتضمن بنك قطر للتنمية.

9 Based on the operations of branches inside Qatar
10 17 banks including Qatar Development Bank
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the top 2 risk in 2020. The percentage of respondents
having this perception however reduced to 30-35% in
2021 and 2022. Risk from expected global slowdown
is considered among the top 2 risk in 2021 and 2022
by around 50% of the respondents.

 املخاطــر مــن التباطــؤ العاملــي املتوقــع يعتبــر.2022 و2021
 بحوالــي2022 و2021 مــن بــن أعلــى خطريــن فــي عامــي
. مــن املســتجيبني٪50

Among the given six macro-economic risks, ‘reduction
in market liquidity’ and ‘lower domestic growth’
considered among the top 2 risk by more than 50%
of the respondent in 2020. In the current year as well
as in 2022, 70% respondents opined, risk from ‘lower
domestic growth’ as top 1 or top 2 risk.

 يعتبــر،مــن بــن مخاطــر االقتصــاد الكلــي الســتة احملــددة
"انخفــاض ســيولة الســوق" و"انخفــاض النمــو احمللــي" مــن
 مــن٪50 بــن أكبــر مصدريــن للمخاطــر مــن قبــل أكثــر مــن
 فــي العــام احلالــي وكذلــك فــي.2020 املجيبــن فــي عــام
 ورأى املشــاركون في االســتطالع أن خطر٪70 ،2022 عام
"النمــو احمللــي املنخفــض" هــو مــن بــن املخاطــر األولــى أو
.الثانيــة
2020

Global Risk

2021

2022

املخاطر العاملية
التباطؤ االقتصادي العاملي

Global Economic Slowdown

أوجه القصور في االستجابة املناخية

Climate Response Shortcomings

عدم اليقني اجليوسياسي

Geopolitical Uncertainties
Lower Energy Prices

انخفاض أسعار الطاقة

Covid-19 Pandemic

19 جائحة كوفيد
مخاطر التكنولوجيا الناشئة

Emerging Technology Risks
Global Financial Market and Liquidity Risk

مخاطر السيولة والسوق املالي العاملي

مخاطر االقتصاد الكلي

Macro-Economic Risk

طلب أقل على االستهالك

Lower Demand for Consumption
Volatility in Domestic Equity Market
Risks irom Higher Interest Rate Environment

تقلبات في سوق األسهم احمللي
املخاطر من معدالت فائدة أعلى

Reduction in Market Liquidity

تخفيض سيولة السوق

Lower Domestic Growth

انخفاض النمو احمللي

Fall in Residential/Commercial Property Prices

/ انخفاض أسعار العقارات السكنية
التجارية

2  من املستجيبني اخلطر بني أعلى٪ صنف
% of respondents ranked the risk among top 2
Above 80 60-80

40-60

20-40

Below 20

The survey also captured banks perception on
the major risk events from the given set of events
pertaining to credit, liquidity, market, and operational
risks. Among the given vulnerabilities, “Default from
Real estate developers” and ‘Default from large
Borrowers” are considered by majority of the banks
as the major risk factors.
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كمــا ســجل املســح تصــور البنــوك ألحــداث املخاطــر
الرئيســية مــن مجموعــة معينــة مــن األحــداث املتعلقــة
 مــن.باالئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية
 يعتبــر "التخلــف عــن الســداد،بــن نقــاط الضعــف احملــددة
مــن مطــوري العقــارات" و "التخلــف عــن الســداد مــن كبــار
املقترضــن" مــن قبــل غالبيــة البنــوك عوامــل اخلطــر
.الرئيســية

2020 تقرير اال�ستقرار املايل

Banking Sector Developments

2020

Credit Risk

2021

2022

مخاطر االئتمان
تخلف املطورون العقاريون واملقاولون عن
السداد

Default from Real Estate Developers/Contractor

تخلف القطاع العائلي (املقيمني) عن
السداد

Default from Households (Expatriates)

تخلف القطاع العائلي (القطريون) عن
السداد

Default from Households (Nationals)

تخلف كبار املقترضني عن السداد

Default from Credit Given to Top Borrowers

تخلف املقترضني خارج قطر عن السداد

Default from Credit Given Outside Qatar

تخلف حملة بطاقات االئتمان عن السداد

Default on Credit Card Payments

تخلف قطاع البنية التحتية عن السداد

Defaults from Credit to Infrastructure Sector

مخاطر السيولة

Liquidity Risk

سحب الودائع من جانب صغار املودعني

Deposit Withdrawal by Retail Depositors

سحب الودائع بواسطة كبار املودعني

Deposit Withdrawal by Wholesale Depositors

مخاطر تدوير الودائع حتت الطلب

Rollover Risk in Demand Deposits
Liquidity Dry-Up in Domestic Inter-Bank Market

جفاف السيولة في سوق ما بني البنوك
احمللي

Reduced Liquidity Inflows from Foreign Inter-Bank Market

تراجع تدفقات السيولة من سوق ما بني
البنوك األجنبي

Deposit Withdrawal from Non-Resident Depositors

سحب الودائع من املودعني غير املقيمني
2019

Market Risk

2020

2021

مخاطر السوق
صدمة من سوق األسهم احمللي

Domestic Equity Market Shock
Equity Market Shocks in Other Countries (Mena Countries/
Global)

صدمة في أسواق األسهم في دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا األخرى
صدمة معدل الفائدة احمللية

Domestic Interest Rate Shock
Interest Rate Shocks in Developed Countries

صدمة أسعار الفائدة في الدول املتقدمة
مخاطر سعر الصرف

Exchange Rate Risk
Operational Risk

مخاطر التشغيل

Risk Due to Frauds

مخاطر االحتيال
مخاطر من عالم اإلنترنت

Risk from Cyber World
Risk from Weaknesses in Internal Control Systems

مخاطر من ضعف الرقابة الداخلية

Risk Due to Corporate Governance Issues

مخاطر من قضايا حوكمة الشركات

 من بني املجيبني رتب املخاطر كدرجة أولى%
% of respondents ranked the risk among top 1
Above 80 60-80

40-60
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يعتبــر "ســحب الودائــع مــن املودعــن باجلملــة" عامــل
اخلطــر الرئيســي فــي حالــة وجــود مخاطــر الســيولة.
ومــن بــن عوامــل مخاطــر الســوق احملــددة ،يختلــف تصــور
البنــوك وال يعتبــر أي عامــل مــن عوامــل املخاطــرة خطــراً
رئيســياً مــن قبــل أكثــر مــن  ٪50مــن املســتجيبني فــي عامــي
 2021و .2022ومــع ذلــك ،فــي عــام  ،2020وحتتــل املخاطــر
مــن ســعر الصــرف املرتبــة األولــى أو الثانيــة عنــد حوالــي
 ٪55مــن املســتطلعني.

”“Deposit withdrawal from wholesale depositors
considered as the major risk factor in case of liquidity
risk. Among the given market risk factors, the
perception of the banks differs and none of the risk
factor is considered as major risk by more than 50% of
the respondents in 2021 and 2022. However, in 2020,
risk from exchange rate is considered as the top1/
top2 risk by around 55% of the respondents.

كمــا هــو احلــال فــي مســوح العــام املاضــي ،تعتبــر الغالبيــة
العظمــى مــن البنــوك أن "املخاطــر مــن عالــم اإلنترنــت"
هــي عامــل اخلطــر الرئيســي بينمــا تعتبــر عوامــل اخلطــر
األخــرى التــي تعــد مخاطــر رئيســية مــن قبــل أقــل مــن ٪40
مــن املســتجيبني.

As in the previous year’s surveys, a large majority of
the banks consider “Risks from Cyber world” as the
major risk factor while other risk factors are considered
as major risk by less than 40% of the respondents.

حتليل مخاطر االئتمان واختبارات الضغط

Credit Risk Analysis and Stress Test

زادت احتماليــة التخلــف عــن الســداد املقاســة بنســبة القــروض
غيــر املنتظمــة بشــكل هامشــي مبقــدار  0.2نقطــة مئويــة .مــن
حيــث القيمــة املطلقــة ،ارتفعــت القــروض غيــر املنتظمــة بنحــو ٪20
خــال العــام .وأظهــرت نســب القــروض غيــر املنتظمــة القطاعيــة
تطــورات مختلطــة .وانخفضــت نســبة القــروض غيــر املنتظمــة
لقطــاع الشــركات التــي تســتحوذ علــى حوالــي  ٪41.5مــن إجمالــي
االئتمــان مبقــدار  0.3نقطــة مئويــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ارتفعــت
نســبة القــروض غيــر املنتظمــة للقطــاع الفــردي وغيــر املقيمــن
مبقــدار  1.1و  1.9نقطــة مئويــة علــى التوالــي (جــدول .)10-2

Probability of default measured by the NPL ratio marginally
increased by 0.2 percentage points. In absolute terms, NonPerforming Loans increased by around 20% during the year.
Sectoral NPL ratios showed mixed developments. NPL ratio
for corporate sector which hold around 41.5% of total credit
declined by 0.3 percentage points. On the other hand NPL
ratio for the Individual sector and non-residents increased
by 1.1 and 1.9 percentage points respectively (Table 2-10).

ارتفعــت نســبة االنــزالق (التراكــم اجلديــد للقــروض غيــر املنتظمــة
خــال العــام مــن القــروض املنتظمــة فــي بدايــة العــام) إلــى ٪0.36
مقارنــة بنحــو  ٪0.12فــي عــام  .2019وارتفعــت النســبة املتزايــدة
للقــروض غيــر املنتظمــة (التــي تقيــس التغير التدريجــي في القروض
غيــر املنتظمــة مقابــل التغيــر التدريجــي فــي االئتمــان) أيض ـاً مــن
 ٪1.1إلــى  ٪4.2فــي عــام  .2020وتشــير التحليــات إلــى أنــه علــى
الرغــم مــن وجــود انخفــاض عــام فــي جــودة املوجــودات ،إال أن هــذا
اخلطــر الناجــم عــن مثــل هــذه الزيــادة فــي الضعــف قــد مت احتوائــه
حيــث زادت البنــوك املخصصــات ملواجهــة القــروض غيــر املنتظمــة.

The slippage ratio, fresh accretion to NPLs during the year
from the performing credit at the beginning of the year,
increased to 0.36% as compared to 0.12% in 2019. The
incremental ratio of NPL which measure the incremental
change in NPL vis-à-vis incremental change in credit also
increased from 1.1% to 4.2% in 2020. Analysis suggest that
though there is an overall decline in asset quality, this risk
from such increase in vulnerability is contained as the banks
have increased the provisions against the non-performing
loans.

Table 2-10: Non-Performing Loan -Economic Sector

جدول  :10-2القروض غير املنتظمة -حسب القطاعات االقتصادية
القطاع

2020

2019

2018

القطاع العام

0.0

0.0

0.0

Public Sector

القطاع اخلاص

2.6

2.5

2.9

Private Sector

الشركات

1.4

1.7

1.9

Corporate

األفراد

5.5

4.4

4.7

Individual

عبر احلدود

4.8

2.9

2.2

Cross-Border
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مــن أجــل تقييــم تأثيــر املخاطــر احملتملــة بســبب الضغــط علــى
ميزانيــة أرصــدة قطــاع الشــركات واألســر ،فقــد أكدنــا على احملفظة
االئتمانيــة للقطــاع املصرفــي مــن خــال افتــراض مســتويات عاليــة
مــن القــروض غيــر املنتظمــة مــن القطــاع اخلــاص .وافترضنــا
الضغــط علــى ائتمــان قطــاع االســتهالك مبعــدل أعلــى ألن
القطــاع الفــردي يحتفــظ بأكثــر مــن نصــف إجمالــي القــروض غيــر
املنتظمــة .ويُفتــرض وجــود حالــة ضغــط معتدلــة جلميــع القطاعــات
األخــرى باســتثناء القطــاع العــام .11وأظهــرت نتائــج اختبــار الضغــط
انخفــاض نســب رأس املــال للبنــوك مــا بــن  3.0إلــى  5.8نقطــة
مئويــة .وحتتــاج بعــض البنــوك بشــكل فــردي إلــى زيــادة مســتوى رأس
مالهــا لتلبيــة احلــد األدنــى احملــدد مــن متطلبــات رأس املــال.

In order to assess the impact of probable risk due to
stress on corporate and household sector balances sheet,
we have stressed the banking sector’s credit portfolio by
assuming high NPL levels from private sector. We assumed
stress on consumption sector credit at higher rate since
Individual sector holds more than half of the total NPL. A
moderate stress condition is assumed for all other sectors
except public sector11. The stress test results showed the
capital ratios of the banks decline anywhere between 3.0
to 5.8 percentage points. Individually some of the banks
need to augment their capital level to meet the prescribed
minimum level of capital requirements.

ومــن أجــل فحــص احلــدود الدنيــا للقــروض غيــر املنتظمــة ،ميكــن
للقطــاع املصرفــي الصمــود دون التأثيــر ســلباً علــى نســب رأس املــال
حتــت احلــد األدنــى ،نقــوم بإجــراء حتليــل "ضغــط التعــادل"( 12شــكل
.)25-2

In order to examine the threshold limits of NPLs, the
banking sector can withstand without adversely impinging
on its capital ratios below the threshold minimum, we
conduct a “stress to break-even” analysis12 (Chart 2-25).

Chart 2-25: Credit Risk - Stress to Break Even

شكل  :٢٥-2مخاطر االئتمان-االجهاد لنقطة التعادل

يشــير التحليــل ،مــع األخــذ فــي االعتبــار أن  ٪12.5هــو احلــد
األدنــى املعيــاري 13لنســبة كفايــة رأس املــال املطلــوب احلفــاظ
عليهــا مــن قبــل البنــوك ،يجــب أن يتحــول مــا ال يقــل عــن  ٪12مــن
القــروض املنتظمــة جلميــع القطاعــات باســتثناء القطــاع العــام فــي
نهايــة ديســمبر  2020إلــى قــروض غيــر منتظمــة لكــي تصبــح نســبة
كفايــة رأس املــال دون احلــد األدنــى املطلــوب.

The analysis suggest, considering 12.5% as the benchmark
minimum CRAR required to be maintained by the banks,
at least 12% of the performing loan of all the sectors
excluding public sector as at end December 2020 has to
turn non performing so that the CRAR requirement breach
the required minimum.

وبالتالــي ،تشــير اختبــارات الضغــط االئتمانــي ،علــى الرغــم مــن
إمكانيــة حتديــد آثــار املخاطــر علــى مســتوى البنــك الفــردي ،بشــكل
عــام ،إلــى أن القطــاع املصرفــي فــي وضــع مريــح بســبب توافــر رأس
املــال الكافــي.

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

11
12

يفترض أن تكون القروض غير املنتظمة لقطاع االستهالك  ،٪15و ٪10للعقارات واملقاولني ،وجميع القطاعات االقتصادية األخرى
 ٪5لكل منها باستثناء القطاع العام حيث ال يُفترض أن تكون القروض غير منتظمة.
ال يتم اخضاع فروع البنوك األجنبية الختبار التحمل.

13

يختلف احلد األدنى من كفاية رأس املال املطلوب االحتفاظ به من قبل البنوك عبر البنوك مع مراعاة متطلبات رأس املال لكل من DSIB
و.ICAAP
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NPL for consumption sector assumed at 15%, 10% for real estate and contractors, and all other economic sectors 5% each
except for Public Sector where no NPL is assumed.

10

Foreign bank branches are not considered for stress testing.

12

Minimum CRAR required to be maintained by the banks varies across banks taking in to account capital requirements for
DSIB and ICAAP.

13
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Liquidity Risk and Stress Test

مخاطر السيولة واختبار الضغط
أظهــرت مؤشــرات الســيولة 14فــي عــام  2020تغيــرات متفاوتــة
حيــث كانــت ســيولة واســعة بعــد حتســنها فــي النصــف األول
مــن العــام معتدلــة فــي النصــف الثانــي .ومــع ذلــك ،فقــد ظــل
أعلــى فــي نهايــة ديســمبر  2020مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام
الســابق .كمــا حتســنت الســيولة النقديــة القريبــة بشــكل ملحــوظ
خــال العــام (جــدول  .)11-2وانخفضــت الســيولة متوســطة
األجــل( ،هــي مقيــاس لتغطيــة الســيولة قصيــرة ومتوســطة األجــل
فــي جانــب املوجــودات إلــى الســيولة قصيــرة األجــل ومتوســطة
األجــل فــي جانــب املطلوبــات) فــي الربعــن الثانــي والثالــث،
وقــد حتســنت بحلــول نهايــة العــام ،لكنهــا ظلــت منخفضــة بشــكل
هامشــي مقارنــة بالعــام املاضــي .نســبة القــروض إلــى الودائــع
(هــي مقيــاس آخــر لقيــاس الســيولة) بعــد حتســنها فــي النصــف
األول مــن العــام ضعفــت فــي النصــف الثانــي .علــى الرغــم مــن أن
مؤشــرات الســيولة أظهــرت تباين ـاً فــي مســارها ،إال أن البنــوك
ظلــت لديهــا ســيولة كافيــة خــال العــام.

Liquidity indicators14 in 2020 showed varying changes.
Broad liquidity after improving in the first half of the year
moderated in the second half. However, it remained
higher at end December 2020 over the same period last
year. Near cash liquidity also improved significantly during
the year (Table 2-11). Medium term liquidity, a measure
of coverage of short-medium term asset side liquidity to
short-medium term liability side liquidity declined in the
second and third quarter. It improved by end year, but
remained marginally low as compared to last year. Loan
to Deposit ratio, another measure to gauge the liquidity
after improving in the first half of the year weakened in
the second half. Though liquidity indicators showed
divergence in their trajectory, banks remained sufficiently
liquid during the year.

Table 2-11: Liquidity Indicators

جدول  :11-2مؤشرات السيولة

Dec-20

Sep-20

Jun-20

Mar-20

Dec-19

ديسمبر20-

سبتمبر20-

يونيو20-

مارس20-

ديسمبر19-

السيولة الواسعة

15.1

15.8

16.5

15.6

14.9

Broad Liquidity

السيولة الضيقة

5.7

6.0

6.1

5.4

4.4

Narrow Liquidity

السيولة متوسطة األجل

51.2

48.6

46.2

52.9

52.5

Medium Term Liquidity

القروض إلى الودائع

124.6

125.6

120.8

121.5

122.4

Loan to Deposit

عــاوة علــى ذلــك ،حتافــظ جميــع البنــوك علــى نســبة تغطيــة
الســيولة أعلــى مــن  ٪100خــال العــام ممــا يوفــر دعمـاً للقطــاع
املصرفــي فــي حالــة حــدوث أي زيــادة فــي الضغــط النــاجت عــن
ســحب الســيولة.

Moreover, all the banks are maintaining Liquidity Coverage
Ratio (LCR) above 100% during the year which provides a
cushion for the banking sector in case of any increase in
stress from liquidity withdrawal.

وتوفــر فجــوة متويــل العمــاء 15مؤشــراً احترازيــاً كليــاً آخــر
للضعــف مــن مخاطــر التمويــل .فجــوة متويــل ســلبية فــي الفتــرات
الزمنيــة ،وتشــير إلــى مخاطــر منخفضــة أو معدومــة (جــدول
 .)12-2وظلــت فجــوة التمويــل فــي فتــرة االســتحقاق قصيــر
األجــل ســلبية باســتثناء الفتــرة التــي تتــراوح بــن  3و 6أشــهر.
وفــي فتــرة االســتحقاق متوســط األجــل؛ حتســنت نســبة فجــوة
األمــوال إلــى حــد مــا .وظلــت فجــوة التمويــل فــي املجموعــة
الزمنيــة طويلــة األجــل" ،أكثــر مــن عامــن" إيجابيــة عنــد نفــس
احلجــم تقريب ـاً أو أقــل كمــا لوحــظ فــي العــام املاضــي .بشــكل
عــام ،حتســنت الســيولة الهيكليــة للقطــاع املصرفــي خــال العــام،
الســيما علــى املــدى املتوســط األجــل.

The customer - funding15 gap provides another
macroprudential indicator of vulnerability from funding
risk. Negative funding gap in the in the time buckets,
indicating low or zero risk (Table 2-12). Funding gap in
the short-term maturity bucket remained negative except
for 3- 6 months period. In the medium-term maturity
bucket, the fund gap ratio rather improved. The funding
gap in long –term time bucket, “above 2 years’ remained
positive at more or less the same magnitude as observed
in the last year. Overall, banking sector’s structural liquidity
improved during the year, especially in the medium- term
maturity bucket.

14

السيولة الواسعة = املبلغ (النقد  ،االحتياطي املطلوب  ،االحتياطي اآلخر لدى مصرف قطر املركزي وأذون اخلزانة  /السندات) /
إجمالي األصول
السيولة الضيقة = املبلغ (النقد  ،االحتياطي املطلوب  ،االحتياطي اآلخر لدى مصرف قطر املركزي)  /إجمالي األصول
السيولة متوسطة األجل = األصول < 3أشهر  /املطلوبات < 3أشهر
القرض إلى اإليداع = إجمالي القرض كما هو مذكور في امليزانية العمومية  /إجمالي اإليداع كما هو مذكور في امليزانية العمومية.

15

(ائتمان -إيداع) *  / 100ائتمان
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Broad liquidity = sum (Cash, Required Reserve, Other Reserve with QCB and T-Bills/Bonds)/Total assets
Narrow liquidity = sum(Cash ,Required Reserve, Other Reserve with QCB)/Total assets
Medium Term Liquidity = Assets< 3 months / Liability < 3 months
Loan to Deposit = Total Loan as reported balance sheet / Total Deposit as reported in balance sheet

14

(Credit-deposit) *100/credit

15
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كمــا لوحــظ فــي األقســام الســابقة ،نظــراً ألن وتيــرة النمــو
فــي الودائــع احملليــة كانــت أقــل مقارنــة بالنمــو فــي االئتمــان،
فقــد زادت الفجــوة فــي االئتمــان إلــى الودائــع احملليــة بالقيمــة
املطلقــة .ويتــم متويــل هــذه الفجــوة فــي الغالــب مــن مصــادر
التمويــل اخلارجــي (شــكل  .)26-2وقــد حتســنت حصــة األمــوال
املســتقرة مبــا فــي ذلــك ســندات الديــن وصافــي األمــوال مــن
املراكــز الرئيســية/الفروع خــال العــام هنــاك مــن خــال تقليــل
مخاطــر ســحب الســيولة (شــكل .)27-2

As noted in the earlier sections, since the pace of growth
in domestic deposits was lower as compared to growth
in credit, gap in credit to domestic deposit increased in
absolute terms. This gap is mostly funded by external
sources of funds (Chart-2-26). The share of stable funds
including Debt securities and Net funds from HO/branches
improved during the year there by reducing the liquidity
withdrawal risk (Chart- 2-27).

)Chart 2-27: Distribution of External Source of Funds (%

Chart 2-26: External Funding to Wedge in Credit to Local Deposit

شكل  :27-2توزيع املصادر اخلارجية لألموال ()%

لتقييــم تأثيــر مخاطــر الســحب مــن املودعــن فــي جميــع
القطاعــات االقتصاديــة جنب ـاً إلــى جنــب مــع مخاطــر ترحيــل
املؤسســات املاليــة األجنبيــة ،فقــد أكدنــا علــى جانــب املطلوبــات
فــي امليزانيــة العمومية للقطــاع املصرفي .وتختلف االفتراضات
املتعلقــة بــوزن الســحب عبــر مســتوى االســتحقاق حيــث يكــون
حجــم مخاطــر الفتــرة األقــل اســتحقاقاً أعلــى .تشــير نتائــج
الضغــط إلــى أن جميــع البنــوك باســتثناء بنــك واحــد لديهــا
احتياطــي كاف مــن الســيولة املتاحــة لتحمــل املخاطــر .وميكــن
لبعــض البنــوك تغطيــة نقــص الســيولة لديهــا فــي حالــة حــدوث
صدمــة ســيولة مفترضــة دون اســتخدام خيــار إعــادة الشــراء.
وتطلــب البنــوك األخــرى التــي حتتــاج إلــى ممارســة خيــار إعــادة
الشــراء اخلاصــة بهــا حوالــي  25إلــى  ٪ 70مــن أذون/ســندات
اخلزانــة اخلاصــة بهــا لتغطيــة عمليــات الســحب هــذه ،نظــراً
الســتخدام املوجــودات الســائلة اخلارجيــة بخصــم .٪50
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شكل  :26-2التعرض إلى مؤسسات االستثمار األجنبية

To assess the impact of withdrawal risk from the
depositors across all the economic sectors along
with roll over risk from foreign financial institutions,
we have stressed the liability side of balance sheet
of the banking sector. Assumptions on withdrawal
weight vary across the maturity level where lower
maturity bucket having higher risk weight. The
stress results indicate that, all the banks except one
bank have sufficient cushion of liquidity available
to withstand the risk. Some banks can cover their
liquidity shortage in case of the assumed liquidity
shock without using any Repo option. Other banks
which needs to exercise their Repo option required
around 25 to 70% of their T-bills/bonds to cover such
withdrawals, given that external liquid assets are
utilized with a haircut of 50%.
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)Table 2-12: Quarterly Funding Gap (Percent to Customer Lending

جدول  :12-2الفجوة التمويلية الفصلية ( %من إقراض العمالء)
Dec-20
ديسمبر20-

Sep-20
سبتمبر20-

Jun-20
يونيو20-

Mar-20
مارس 20-

Dec-19
ديسمبر19-

السحب على املكشوف

-153.9

-251.2

-347.4

-146.5

-126.9

Overdraft

أقل من شهر

-75.4

-59.0

-97.6

-80.5

-79.8

<1 Month

 3-1شهور

-119.1

-149.8

-95.4

-71.5

-114.5

1 to 3 Months

 6-3شهور

6.4

-71.3

-51.4

-41.5

-40.9

3 to 6 Months

 12-6شهر

-166.4

-66.5

-67.7

-205.1

-154.2

6 to 12 Months

 2-1سنة

-305.8

-383.6

-372.5

-332.2

-284.6

1 to 2 Years

89.6

91.0

90.9

90.5

90.0

أكثر من  2سنة

مخاطر معدل الفائدة
خفضــت البنــوك املركزيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ســعر
الفائــدة فــي عــام  2020لتوفيــر الســيولة فــي أســواقها
احملليــة حيــث أدت عوامــل عــدم اليقــن مــن حالــة الوبــاء
إلــى زيــادة احلاجــة إلــى الســيولة .وأخــذ بنــك االحتياطــي
الفيدرالــي األمريكــي زمــام املبــادرة مــن خــال خفــض ســعر
الفائــدة الفيدرالــي إلــى الصفــر فــي مــارس  .2020وقــام
مصــرف قطــر املركــزي جنبـاً إلــى جنــب مع بنــك االحتياطي
الفيدرالــي األمريكــي بتخفيــض أســعار سياســته فــي نطــاق
مــن  1إلــى  1.75نقطــة مئويــة .وفقـاً لذلــك ،انخفــض ســعر
الفائــدة علــى الودائــع فــي ســوق النقــد القطــري مبقــدار
نقطــة مئويــة واحــدة إلــى  ٪1بينمــا انخفــض ســعر اإلقراض
مبقــدار  1.75نقطــة مئويــة إلــى  ٪2.5فــي مــارس .2020
وانعكاســاً لهــذا االنخفــاض فــي أســعار السياســة،
انخفضــت أســعار الفائــدة علــى كل مــن الودائــع واالئتمــان
خــال عــام 2020؛ فقــد انخفضــت الودائــع قصيــرة األجــل
بشــكل أســرع مــن الودائــع طويلــة األجــل (شــكل .)28-2
وعلــى ســبيل املثــال ،انخفضــت الودائــع ملــدة ســتة أشــهر
وآجــال اســتحقاق ســنة واحــدة مبقــدار  1.48و1.41
نقطــة مئويــة بينمــا انخفضــت الودائــع التــي تزيــد عــن
ســنة واحــدة مبقــدار  1.3نقطــة مئويــة .وعلــى العكــس
مــن ذلــك ،كان االنخفــاض فــي ســعر الفائــدة علــى االئتمــان
أقــل حــدة مقارنــة بالودائــع (شــكل  .)29-2شــهد الســحب
علــى املكشــوف انخفاضـاً حــاداً فــي الربــع األول مــن العــام،
ولكنــه ارتــد مــرة أخــرى فــي الربــع الثانــي ثــم تراجــع بعــد
ذلــك .وفــي نهايــة ديســمبر  ،2020انخفــض مبقــدار 0.6
نقطــة مئويــة عــن مســتوى ديســمبر  .2019كمــا انخفــض
ســعر الفائــدة علــى االئتمــان املســتحق ألجــل ســنة واحــدة
مبقــدار نقطــة مئويــة واحــدة بينمــا انخفــض ســعر الفائــدة
ألجــل ثــاث ســنوات مبقــدار  0.5نقطــة مئويــة فقــط.
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Above 2 year

Interest Rate Risk
Central banks across the globe reduced the interest
rate in 2020 to provide liquidity in their domestic
market as the uncertainties from the pandemic
situation has increased the need for liquidity. US
Federal Reserve took the lead by cutting the Fed
rate to Zero in March 2020. QCB in tandem with the
US Fed reduced its policy rates in the range of 1 to
1.75 percentage points. Accordingly, QMR deposit
rate reduced by 1 percentage point to 1% while
QMR lending rate reduced by 1.75 percentage
points to 2.5% In March 2020.

Reflecting these decline in policy rates, interest rates
both the deposit as well as credit declined in the
year. Deposits in the short-term maturity declined
faster than the long-term maturity (Chart 2-28). For
example, deposits for 6 months and 1 year maturity
declined by 1.48 and 1.41 percentage points while
deposits above 1 year declined by 1.3 percentage
points. On the contrary, reduction in interest rate in
credit was less steep as compared to deposits (Chart
2-29). Overdraft (OD) experienced a sharp decline
in the first quarter of the year however bounce back
in the second quarter and then moderated. As at
end December 2020, it declined by 0.6 percentage
points from December 2019 level. Interest rate for
credit maturing in 1 year reduced by 1 percentage
points while that for 3 years reduced by 0.5
percentage points only.
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Chart 2-28: Movements in Deposit Rate

Chart 2-29: Movements in Interest Rate on Credit

شكل  :٢٩-2التحركات في سعر فائدة االقتراض

شكل  :٢٨-2التحركات في سعر فائدة اإليداع

وممــا يؤكــد انخفــاض معــدل اإليــداع احمللــي ،أن تكلفــة
األمــوال قــد انخفضــت مبقــدار  0.8نقطــة أســاس فــي
عــام ( 2020جــدول  .)13-2كمــا انخفــض معــدل العائــد
مــن االئتمــان ،ولكــن مبعــدل أقــل .وعليــه ،حتســن الفــارق
خــال العــام بنحــو  10نقــاط أســاس.

Corroborating the lower domestic deposit rate, the
cost of funds declined by 0.8 basis points in 2020
(Table 2-13). Rate of return from credit also declined,
however at a lower rate. Accordingly the spread
improved during the year by around 10 basis points.

ونظــراً ألن البنــوك لديهــا فجــوة متويــل ســلبية فــي أقصــر
نهايــة مــن ســلم االســتحقاق ،فمــن املتوقــع أن يكــون
النخفــاض ســعر الفائــدة تأثيــر إيجابــي علــى الربحيــة
بســبب إعــادة تســعير املطلوبــات بشــكل أســرع مقارنــة
باملوجــودات حتــى فــي حالــة التحــول املــوازي الــذي تعتمــده
البنــوك .ووفقـاً لذلــك ،فــإن التغييــر اإليجابــي فــي الهامــش
ســيضمن منــو صافــي دخــل الفائــدة وبالتالــي الربحيــة.

Since banks have negative funding gap at shorter
end of the maturity ladder, a decline in interest rate
expected to have a positive impact on profitability
due to faster repricing of liabilities as compared to
assets even in case of a parallel shift adopted by the
banks. Accordingly, a positive change in spread will
ensure the net interest income to grow and thereby
profitability.

)Table 2-13: Spread on Customer Interest Rate (Percent

جدول  :13-2مدى سعر فائدة العميل (نسبة مئوية)

السنة

)Spread (%

)Return on Credit (%

)Cost of Deposit (%

2018

2.368

4.61

2.25

2018

2019

2.435

4.85

2.42

2019

2020

2.536

4.14

1.60

2020

المدى

العائد على االئتمان

تكلفة الودائع

التغير (نقطة مئوية)

Year

)Change (Percent Points

19-2018

0.067

0.238

0.172

2018-19

20-2019

0.101

-0.713

-0.814

2019-20
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ومــع ذلــك ،نظــراً الرتفــاع نســبة القــروض إلــى الودائــع
ومتطلبــات القطــاع املصرفــي لتحســن حصــة املــوارد
املســتقرة فــي مزيــج التمويــل اخلــاص بــه ،فقــد حتفــز البنــوك
العمــاء علــى حتســن قاعــدة ودائعهــم احملليــة علــى املــدى
الطويــل .هــذا ،بــدوره ،قــد يضغــط علــى فــارق الفائــدة ،مــع
تأثيــر مرتبــط علــى الربحيــة .مــن أجــل فحــص تأثيــر احلركــة
الســلبية فــي أســعار الفائــدة ،وقــد مت إجــراء متريــن األربــاح
املعرضــة للخطــر .17بالنســبة لزيــادة أســعار الفائــدة مبقــدار
 100نقطــة أســاس ،وعلــى املســتوى اإلجمالــي ،انخفــض
صافــي دخــل الفوائــد للبنــوك مبقــدار  2.83مليــار ريــال
قطــري.

Nonetheless, given the high loan-to-deposit ratio
and the banking sector’s requirements to improve
the share of stable resources in its funding mix,
banks might incentivize customers to improve their
domestic deposit base in the long run. This, in turn,
might squeeze the interest spread, with an associated
impact on profitability. In order to examine the impact
of an adverse movement in interest rates, Earnings
at Risk (EAR) exercise has been conducted17. For a
100 bps increase in interest rates, at the aggregate
level, net interest income (NII) of banks was found to
decline by QR 2.83 billion.

مخاطر السوق

Market Risk

املوجــودات االســتثمارية التــي تتكــون بشــكل رئيســي مــن أذون
اخلزانة/الســندات احلكوميــة ،منــت بشــكل كبيــر ()٪8.4
فــي الربــع األخيــر مــن العــام (شــكل  .)30-2وحتتفــظ
البنــوك مبعظــم هــذه املوجــودات االســتثمارية حتــى تاريــخ
اســتحقاقها ،وبالتالــي فــإن مخاطــر الســوق محــدودة .وعلــى
الرغــم مــن زيــادة املوجــودات االســتثمارية بشــكل كبيــر،
انخفضــت االســتثمارات قصيــرة األجــل األكثــر عرضــة
ملخاطــر الســوق بنســبة  ٪6.4ممــا قلــل مــن مــدى مخاطــر
الســوق أكثــر .عــاوة علــى ذلــك ،ومــن بــن االســتثمارات
قصيــرة األجــل ،انخفضــت املوجــودات األكثــر تقلبــاً وهــو
االســتثمار فــي "حصــص األســهم" أيضــاً وإن كان هامشــياً
بنســبة  .٪0.9وتغطــي حصــة هــذه االســتثمارات ٪18.4
فقــط مــن إجمالــي االســتثمارات قصيــرة األجــل.

Investments assets, majorly consist of T-Bills/
G-bonds grew considerably (8.4%) towards the
last quarter of the year (Chart 2-30). Most of these
investment assets are held by the banks till maturity
and accordingly the market risk is limited. Though
investment assets increased considerably, shortterm investments which are more prone to market
risk declined by 6.4% thereby reducing the extent
of market risk further. Moreover, among short-term
investment, the more volatile assets – investment
in ‘equity shares’ also declined though marginally
by 0.9%. The share of such investments cover only
18.4% of the total short-term investments.

ومــن الناحيــة الســياقية ،مت العثــور علــى ضغــط مفتــرض
بانخفــاض  ٪75فــي ســوق األســهم ليكــون لــه تأثيــر مباشــر
ضئيــل (يتــراوح انخفــاض كفايــة رأس املــال مــن  ٪0.01إلــى
 )٪0.22علــى املركــز الرأســمالي للبنــوك احملليــة.

Contextually, an assumed stress of 75% decline in
the equity market is found to have a negligible direct
)impact (decline of CRAR ranges from 0.01% - 0.22%
on the capital position of domestic banks.

Chart 2-30: Monthly Movements in Banking Sector Investments

شكل  :30-2احلركات الشهرية في استثمارات القطاع املصرفي
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األرباح املعرضة للخطر والتي توفر عرضاً قصير األجل (عاد ًة ما يصل إلى عام واحد) ملخاطر أسعار الفائدة ،وتقيس مدى تغير
صافي الدخل في حالة حدوث تغيير سلبي في أسعار الفائدة
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Earnings at risk (EAR), which provides a short-term (usually up to 1 year) view of interest rate risk, measures the extent by
which net income might change in the event of an adverse change in interest rates.

Financial Stability Review 2020

17

87

Banking Sector Developments

ميكــن أن يؤثــر تقلــب أســعار الصــرف أيض ـاً علــى ربحيــة
البنــوك فــي حالــة وجــود موقــف ســلبي للبنــوك فــي هيــكل
املوجــودات واملطلوبــات املتعلقــة بالعمــات األجنبيــة.
وخــال العــام ،ارتفعــت موجــودات القطــاع املصرفــي
بالعمــات األجنبيــة بنســبة  ٪9.3بينمــا زادت مطلوبــات
التحويــل النقــدي بنســبة  .٪16.7وبنــا ًء عليــه ،فــإن عــدم
تطابــق املوجــودات واملطلوبــات فــي العمــات األجنبيــة
قــد زاد نحــو املركــز القصيــر .وتزيــد االلتزامــات املرتفعــة
فــي العمــات األجنبيــة مــن مخاطــر الســوق فــي حالــة
انخفــاض قيمــة الريــال القطــري مقابــل العمــات األخــرى.
ومــع ذلــك ،فــإن معظــم موجــودات ومطلوبــات القطــاع
املصرفــي بالــدوالر األمريكــي ،ونظــراً لالرتبــاط بالــدوالر،
فــإن التعــرض ملخاطــر الســوق الناجتــة عــن تقلبــات أســعار
الصــرف محــدود.
وكان قطــاع البنــوك يعانــي مــن نقــص في العمــات األجنبية
بخــاف الــدوالر األمريكــي مقارنــة بزيــادة فيهــا فــي العــام
املاضــي .وبنــا ًء علــى ذلــك ،فــإن االنخفــاض املــوازي فــي
قيمــة الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات األخــرى ســيؤثر
ســلباً علــى القطــاع ،فــي حــن أن االرتفــاع ســيكون لــه
تأثيــر عكســي .يشــير اختبــار الضغــط الــذي مت إجــراؤه
بافتــراض انخفــاض قيمــة الــدوالر األمريكــي بنســبة ٪25
مقابــل جميــع العمــات األخــرى إلــى أن التأثيــر محــدود
علــى القطــاع املصرفــي.

املخاطر العابرة للحدود

in Exchange rate fluctuation can also impact the
profitability of the banks in case the banks have
adverse position in their FC asset-liability structure.
During the year banking sector assets in Foreign
currency increased by 9.3% whereas FC liabilities
increased by 16.7%. Accordingly, the asset-liability
mismatch in Foreign currency increased towards the
short position. Higher liability in FC increases the
market risk in case of depreciation of QR against
other currencies. However, most of banking sector’s
assets and liability are in USD, and given the Dollar
peg, exposure to market risk from exchange rate
volatility is limited.
Banking sector was short on foreign currencies other
than USD as compared to a long position last year.
Accordingly a parallel depreciation of USD against
other currencies will negatively impact the sector,
while an appreciation will have a reverse impact. A
stress test conducted by assuming 25% depreciation
of USD against all other currencies indicate the
impact is limited for the banking sector.

Cross-Border Risk

انخفضــت املخاطــر عبــر احلــدود مــن جانــب املوجــودات
حيــث قلــل القطــاع املصرفــي مــن تعرضــه للخــارج فــي
عــام  .2020وقــد قامــت البنــوك بتنويــع تعرضهــا للمنطقــة
بشــكل أكبــر مــن خــال تقليــل تعرضهــا للــدول األوروبيــة
بينمــا زادت مــع منطقــة أمريــكا الشــمالية.

Cross border risk from the asset side reduced as
the banking sector reduced their exposure outside
in 2020. Banks’s have further diversified their
region wise exposure by reducing their exposure
to European countries while it increased with N.
American region.

ومــن ناحيــة أخــرى ،زادت البنــوك مــن االعتمــاد علــى جانب
املطلوبــات .زادت جميــع عناصــر املطلوبــات اخلارجيــة
بشــكل كبيــر .كلمــا زاد االعتمــاد ،يــؤدي االعتمــاد إلــى
مخاطــر هبــوط الســيولة فــي حالــة زيــادة نقــاط الضعــف
ســواء اخلارجيــة أو الداخليــة .ويظهــر التوزيــع احلكيــم
للمنطقــة أن الزيــادة فــي املطلوبــات عبــر احلــدود كانــت فــي
الغالــب واســعة النطــاق .وتظهــر البيانــات املتعلقــة بالودائــع
واملطلوبــات غيــر املقيمــة للمؤسســات املاليــة األجنبيــة أن
البنــوك قــد أطالــت آجــال اســتحقاقها ،ممــا يقلــل مــن
مخاطــر الســحب.

On the other hand, on liability side banks have
increased their dependence. All the components
of external liability increased quite substantially.
Higher the dependence leads to a downside risk
of liquidity in case of an increase in vulnerabilities
either external or internal. Region wise distribution
shows, the increase in cross border liabilities was
mostly broad based. Data on Non-Resident deposits
and liabilities to foreign financial institutions shows,
banks have lengthened their maturity, thereby
reducing the withdrawal risk.

يُظهــر اختبــار الضغــط الــذي مت إجــراؤه لتقييــم قــدرة
البنــوك علــى متويــل أي مخاطــر ســحب مــن الودائــع عبــر
احلــدود أن البنــوك لديهــا مســتوى أعلى مــن نقطة التعادل.
بافتــراض ســيناريو ضغــط بنســبة  ٪50فــي املــدى القصيــر

Stress test conducted to assess banks’ ability to fund
any withdrawal risk from cross –border deposits
shows banks have higher level of breakeven point.
Assuming a stress scenario of 50% of the short-
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(أقــل مــن ســنة واحــدة) و  ٪15مــن الودائــع طويلــة األجــل
لغيــر املقيمــن ،نالحــظ أن بنــكاً واحــداً فقــط كان يعانــي
مــن نقــص الســيولة بالعملــة األجنبيــة لتلبيــة املتطلبــات.

مخاطر الترابط

term (below 1 year) and 15% of the Long-term nonresident deposits are withdrawn, we observe that
only one bank fell short of FC liquidity to meet the
requirements.

Interconnectedness Risk

ينعكــس الترابــط بــن القطــاع املصرفــي فــي الغالــب مــن
خــال أنشــطتها فــي ســوق مــا بــن البنــوك احمللــي .يعكــس
الســوق النشــط عمــق تطــور الســوق ،فــي حــن أنــه يــؤدي
إلــى نقــاط الضعــف إذا كان تعــرض واحــد أو أكثــر مــن
املشــاركني فــي الســوق مرتفعــاً مقارنــة باآلخريــن.

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

انخفضــت املعامــات بــن البنــوك مــن حيــث احلجــم
وكذلــك القيمــة خــال العــام .وانخفــض املتوســط اليومــي
لعــدد املعامــات فــي ســوق مــا بــن البنــوك لليلــة واحــدة
إلــى حوالــي  8.5مقابــل  12.5مت اإلبــاغ عنهــا العــام
املاضــي (شــكل  .)31-2كمــا انخفــض متوســط القيمــة إلــى
 0.95مليــار ريــال مــن  1.36مليــار ريــال مت التعامــل بــه فــي
عــام  .2019وبالتالــي ،يشــير انخفــاض العمــق واحلجــم فــي
ســوق مــا بــن البنــوك إلــى انخفــاض الترابــط بــن البنــوك.
وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات اإلجماليــة تظهــر مخاطــر
ترابــط أقــل ،فقــد تختلــف املخاطــر بــن البنــوك الفرديــة.
ولفهــم الترابــط بــن البنــوك ،أجرينــا حتليــ ً
ا خلريطــة
الشــبكة (إطــار .)7-2

Interbank transactions declined in volume as well as
value during the year. The daily average number
of transactions in the overnight interbank market
reduced to around 8.5 over 12.5 reported last year
(Chart 2-31). The average value also reduced to QR
0.95 billion from QR 1.36 billion transacted in 2019.
Thus, the lower depth and volume in the interbank
market indicate lower interconnectedness among
the banks.
Though overall data shows lower
interconnectedness risk, among individual banks the
risk may vary. To understand the interconnectedness
among the banks we have conducted a network
map analysis (Box 2-7).

تُســتخدم البيانــات املتعلقــة مبتوســط االقتــراض واإلقراض
بــن البنــوك فــي ســوق مــا بــن البنــوك احمللــي لرســم
خريطــة الترابــط بــن البنــوك خــال العــام .وفــي حالــة
ضعــف إدارة الســيولة مــن قبــل عــدد أقــل مــن البنــوك ،فــإن
الترابــط العالــي لهــذه البنــوك فــي ســوق مــا بــن البنــوك
قــد يشــكل بعــض نقــاط الضعــف .وعليــه ،فــإن التطــورات
فــي أنشــطة ســوق مــا بــن البنــوك احمللــي وعمــق وتركيــز
وحجــم املعامــات بــن كل بنــك وباقــي البنــوك مــن خــال
إلقــاء بعــض الضــوء علــى مــدى املخاطــر مــن الترابــط.
ولقــد قمنــا أيض ـاً بفحــص بعــض هيــاكل الشــبكات لســوق
مــا بــن البنــوك لليلــة واحــدة لتحليــل هــذه املخاطــر.

Data on average borrowing and lending between
the banks in the domestic interbank market, is used
to map banks interconnectedness during the year. In
the event of poor liquidity management by a fewer
banks’ higher interconnectedness of these banks in
the interbank market may pose some vulnerabilities.
Thus, developments in the interbank activities, the
depth, concentration and volume between each
banks through some light on the extent of risk from
interconnectedness. We have also examined some
of the network topologies of the overnight interbank
market to analyses such risks.
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Chart 2-31: Overnight Interbank Volume

شكل  :٣١-2حجم ما بني البنوك لليلة واحدة

إطــار  :7-2طوبولوجيــا شــبكة الســوق الداخليــة بــن
البنــوك

Box 2-7: Network Topology of Domestic
Interbank Market

تعتمــد البنــوك علــى املعامــات الليليــة بــن البنــوك لتلبيــة
متطلبــات الســيولة اليوميــة علــى النحــو األمثــل .ونظــراً الرتفــاع
الســيولة داخــل النظــام كمــا مت قياســه مــن خــال الســيولة
النقديــة القريبــة املتوفــرة فــي النظــام املصرفــي ،فــإن عمــق
وحجــم املعامــات بــن البنــوك منخفــض نســبياً .ومــن بــن
أمــور أخــرى ،فــإن مخاطــر الترابــط محــدودة أيضــاً بالنســبة
للنظــام ككل .ومــع ذلــك ،فــي أوقــات الشــدة ،تعتمــد البنــوك
بشــكل كبيــر علــى ســوق مــا بــن البنــوك .وخــال عــام ،2020
مــع اإلغــاق الناجــم عــن كوفيــد 19-والتشــديد املرتبــط بــه فــي
الســوق املاليــة الدوليــة ،زادت األنشــطة بــن البنــوك احملليــة.
ووفق ـاً لذلــك ،خــال الفتــرة مــن مــارس إلــى أبريــل ،كان حجــم
وقيمــة االقتراض/اإلقــراض الليلــي مرتفعــاً .وانخفــض فــي
الفتــرات الالحقــة ،لكنــه ســجل بعــض القمــم التــي تظهــر أحيانـاً
نقصــاً متقطعــاً فــي الســيولة لبعــض املشــاركني فــي ســوق مــا
بــن البنــوك .وفــي ظــل الظــروف العاديــة ،يــؤدي الترابــط الكبيــر
فــي الشــبكة إلــى حتســن الوصــول إلــى الســيولة؛ ومــع ذلــك،
خــال حالــة الضغــط ،ميكــن أن يــؤدي الترابــط إلــى تضخيــم
الصدمــات وتوليــد اضطرابــات مفاجئــة إذا لــم تتــم مراقبتهــا
وإدارتهــا بشــكل جيــد.

Banks depends on the overnight interbank transactions to
optimally meet their daily liquidity requirements. Given the
higher liquidity within the system as measured through the
near cash liquidity available in the banking system, the depth
and volume of interbank transactions are comparatively
low. Inter-alia, the interconnectedness risk is also limited for
the system as a whole. However, at times of stress, banks
depends heavily on the interbank market. During 2020, with
the Covid-19 induced lockdown and related tightening in the
international financial market, the domestic interbank activities
has increased. Accordingly during March –April period, the
volume as well as the value of overnight borrowing/lending
were high. It declined in the subsequent periods, but recorded
some peaks occasionally showing intermittent liquidity
shortage for some of the participants in the interbank market.
Under normal circumstances, a high interconnectedness in the
network improves access to liquidity; during a stressed situation
however, the interconnectedness can amplify shocks and
engender sudden disruptions if not monitored and managed
well.

ولفحــص ذلــك بعنايــة ،مت حتديــد الترابــط بــن ســوق ليلــة
واحــدة خــال عــام  .2020وباتبــاع إجــراءات محــددة جيــداً
لهيــكل الشــبكة ،قمنــا بفحــص طوبولوجيــا الهيــكل احمللــي بــن
البنــوك للبنــك القطــري .بعــد تعيــن الشــكل املوجــه لطوبولوجيــا

To examine this carefully, the interconnectedness of the
overnight market during 2020 was mapped. Following welldefined measures of the network structure, we have examined
the topology of the domestic interbank structure of Qatari bank.

 90تقرير اال�ستقرار املايل 2020

Financial Stability Review 2020

Banking Sector Developments

After mapping the directed graph of the network topology16
(Chart), the characteristics of the network structure such as indegree, out-degree are examined17 for the domestic interbank
market (Table).

 بنيــة الشــبكة مثــل17 يتــم فحــص خصائــص،) (الشــكل16الشــبكة
الدرجــة الداخلــة والدرجــة اخلارجــة للســوق احمللــي بــن البنــوك
.)(اجلــدول

Chart : Network Map of Average Interbank Exposure- 2020

٢٠٢٠ - خريطة شبكة متوسط التعرض بني البنوك:شكل

The network map suggested that the interbank market diversified
during the year. Major lenders (Red balls) were few in number
while majority of the banks were moderate lenders and thereby
reducing the network risk. Borrowers with high stake (Red with
inward arrows) were also there but less in number. Accordingly,
there does not exist any concentration of borrowers. Lenders
appears to have distributed their exposure to many banks
thereby reducing the interconnectedness risk. Other significant
lender banks (Orange) have distributed their exposure across
many nodes implying that the risk is less concentrated. The
measures of characteristics of the network topology also
suggested the same. The distribution of in-degree as well as
out degree is normal in nature. On an average, banks have their
liabilities/exposures stemming from around 7 banks limiting the
contagion risk. Clustering coefficient measures how closely
connected each node (bank) is connected to one another node.
Higher Cluster coefficient indicate, the interbank market is
diversified with each bank is connected with many other banks.
Eigenvector centrality is another characteristics which measure
of the importance of a node in a network. Low value indicate
there is no Node which has higher influence/exposure in the
network.
16

Refer 2011 FSR for detailed methodology

17

In- degree - Number of exposures to an individual bank
Out-Degree – Number of liabilities of an individual bank
Cluster coefficient- Clustering in networks measures how interconnected each node is
Eigenvector centrality - Measure of the importance of a node in a network. It assigns relative score to all nodes in the
network based on the principle that connections to high-scoring nodes contribute more to the score of the node in question
than equal connections to low-scoring nodes.
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تشــير خريطــة الشــبكة إلــى أن ســوق مــا بــن البنــوك قــد
 وكان عــدد املقرضــن الرئيســيني (الكــرات.تنــوع خــال العــام
ً احلمــراء) قليــ
ا فــي حــن كانــت غالبيــة البنــوك مقرضــن
 املقترضــون ذوو. وبالتالــي قللــوا مــن مخاطــر الشــبكة،معتدلــن
الرهــان املرتفــع (األحمــر مــع األســهم الداخليــة) كانــوا موجوديــن
 ال يوجــد أي تركيــز، وفقــاً لذلــك. ولكــن عددهــم أقــل،ًأيضــا
 ويبــدو أن املقرضــن وزعــوا تعرضهــم للعديــد مــن.للمقترضــن
 وقامت البنــوك املقرضة.البنــوك ممــا قلــل مــن مخاطــر الترابــط
الهامــة األخــرى باللــون البرتقالــي بتوزيــع انكشــافها عبــر العديــد
 كمــا اقترحــت.ًمــن العقــد ممــا يعنــي أن املخاطــر أقــل تركيــزا
 ويعتبــر.مقاييــس خصائــص طوبولوجيــا الشــبكة نفــس الشــيء
توزيــع الدرجــة الداخلــة وكذلــك اخلارجــة أمــراً طبيعيـاً بطبيعتــه
مخاطرهــا الناشــئة/ تتحمــل البنــوك التزاماتها،وفــي املتوســط
 يقيــس.عــن حوالــي ســبعة بنــوك حتــد مــن مخاطــر العــدوى
ًمعامــل التجميــع مــدى ارتبــاط كل عقــدة (بنــك) ارتباط ـاً وثيق ـا
 ويشــير معامــل الكتلــة األعلــى إلــى أن ســوق.ببعضهــا البعــض
مــا بــن البنــوك متنــوع مــع ارتبــاط كل بنــك بالعديــد مــن البنــوك
 ومركزيــة املتجهــات الذاتيــة هــي خصائــص أخــرى.األخــرى
 تشــير القيمــة املنخفضــة.تقيــس أهميــة العقــدة فــي الشــبكة
.تعــرض أعلــى فــي الشــبكة/إلــى عــدم وجــود عقــدة لهــا تأثير
. للحصول على منهجية مفصلة2011 راجع تقرير االستقرار املالي لعام

16

 عدد التعرضات لبنك فردي: الدرجة الداخلة17
 عدد التزامات البنك الفردي:الدرجة اخلارجة
 يقيس التجميع في الشبكات مدى الترابط بني كل عقدة- معامل الكتلة
 يقوم بتعيني درجة نسبية جلميع العقد في الشبكة استنادًا إلى املبدأ القائل. قياس أهمية العقدة في الشبكة- مركزية املتجهات الذاتية
بأن االتصاالت بالعقد ذات النقاط العالية تساهم بشكل أكبر في درجة العقدة املعنية أكثر من التوصيالت املتساوية إلى العقد منخفضة
الدرجات

2020 تقرير اال�ستقرار املايل

Banking Sector Developments

Table: Characteristics of Interbank Network Topology

جدول :خصائص طوبولوجيا شبكة ما بني البنوك

بالدرجات الداخلة
بالدرجات اخلارجة
املركزية الذاتية
معامل التجميع

Median
الوسيط

Average
المتوسط

Maximum
الحد األقصى

Minimum
الحد األدنى

7.000

6.643

12.000

0.000

In-Degree

7.000

6.643

11.000

0.000

Out-Degree

0.075

0.071

0.097

0.041

Eigenvector Centrality

0.866

0.782

1.000

0.449

Clustering Coefficient

مالحظات ختامية
ســهلت االســتجابة االســتباقية لوبــاء كوفيــد 19-مــن قبــل
الســلطات االقتصــاد للعــودة إلــى املســار الصحيــح فــي غضــون
خمســة إلــى ســتة أشــهر منــذ بــدء اإلجــراءات الوقائيــة الصارمــة
الحتــواء انتشــار الوبــاء .وقــد أثــرت حزمــة السياســات (75
مليــار ريــال) ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة للوبــاء والتــي تتكــون مــن
السياســة النقديــة والتدابيــر املاليــة الكليــة بشــكل إيجابــي علــى
بيئــة االقتصــاد الكلــي .وظلــت أوضــاع الســوق املاليــة ســليمة
بشــكل عــام بعــد ردود الفعــل األوليــة .وظــل القطــاع املصرفــي
فــي قطــر ســاملاً مدعومــاً بارتفــاع رأس املــال الوقائــي ووفــرة
الســيولة فــي الســوق .كمــا قامــت البنــوك بزيــادة مخصصاتهــا
للتخفيــف مــن املخاطــر احملتملــة مــن جــودة االئتمــان .وجلبــت
اخلطــوة االســتباقية التــي اتخذهــا مصــرف قطــر املركــزي
لتوفيــر دعــم الســيولة للبنــوك مشــاعر إيجابيــة ســاعدت البنــوك
علــى حتســن الســيولة املمولــة مــن املصــادر اخلارجيــة واحملليــة.
علــى نطــاق أوســع ،قــام القطــاع املصرفــي بتحســن ســيولته
الهيكليــة مــن خــال إطالــة هيــكل االســتحقاق وتوســيع التنــوع
اجلغرافــي ملصــادر متويلــه اخلارجيــة .وبشــكل عــام ،فــي خضــم
العوامــل اخلارجيــة الســلبية للوبــاء ،ظــل القطــاع املصرفــي فــي
قطــر آمن ـاً وســليماً وســائ ً
ال.

وللمضــي قدم ـاً ،مــن املتوقــع أن تتحســن بيئــة االقتصــاد الكلــي
إلــى جانــب زيــادة معــدل التطعيــم وتخصيــص ميزانيــة إضافيــة
قدرهــا  72.1مليــار ريــال للمشــاريع الكبــرى املتعلقــة بــكأس
العالــم ،والتــي مــن املتوقــع أن توفــر القــوة الدافعــة الالزمــة
لألنشــطة التنمويــة .إن رفــع الــدول املجــاورة للحظــر هــو تطــور
إيجابــي آخــر قــد يزيــد مــن التجــارة واألنشــطة ذات الصلــة بــن
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.
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Concluding Remarks
Proactive response to the covid-19 pandemic by the
authorities facilitated the economy to back on track
within 5 to 6 months since the strict preventive measures
to contain the spread of pandemic was initiated. The
policy package (QR 75 billion) to counter the economic
impacts from the pandemic consisting of monetary policy
and macro-financial measures has positively impacted
the macroeconomic environment. The financial market
conditions remained broadly in order after initial reactions.
Qatar banking sector remained unscathed supported by
higher capital buffers and ample market liquidity. Banks
have also increased their provisioning to mitigate probable
risk from credit quality. QCB’s proactive move to provide
liquidity support to the banks brought positive sentiments
which assisted the banks to improve their funded liquidity
from both external and domestic sources. More broadly,
the banking sector has improved its structural liquidity
by lengthening the maturity structure and expanding the
geographical diversity of its external sources of funding.
Over all, amidst the negative externalities from the
pandemic, the banking sector in Qatar remained safe,
sound and liquid.
Going forward, it is expected that the macroeconomic
environment will further improve along with increasing rate
of vaccination. Budget allocation of additional QR 72.1
billion for major projects related to world cup, expected
to provide necessary impetuous for the developmental
activities. Lifting of the embargo by the neighboring
countries is another positive development which may
further increase the trade and related activities among the
GCC countries.
Financial Stability Review 2020
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وميكــن للقطــاع املصرفــي فــي قطــر جنــي ثمــار هــذا التفــاؤل
املتجــدد مــن خــال توســيع حجــم موجوداتــه مــن خــال تعزيــز
الوســاطة املاليــة .وبالنظــر إلــى ارتفــاع رأس املــال الوقائــي ،فــإن
البنــوك لديهــا مســاحة كافيــة لتوســيع حجــم موجوداتهــا بحيــث
ميكــن حتســن الربحيــة .وقــد يســتفيد القطــاع املصرفــي أيضـاً
مــن إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق املاليــة واملخــزون اإلضافــي
للســيولة املتاحــة مــن هــذه البلــدان .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك
حتديــات .إن املوجــة الثانيــة مــن الوبــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم
وكيــف ســتؤثر علــى التجــارة العامليــة وأســعار الســلع لهــا مخــاوف
علــى جــودة موجــودات القطــاع املصرفــي وربحيتــه.
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Banking sector in Qatar can reap the benefit of such
renewed optimism by expanding their asset size through
enhanced financial intermediation. Given the higher capital
buffers banks have enough legroom to expand their asset
size so that profitability can be improved. Banking sector
may also benefit from the accessibility of financial markets
and the additional pool of liquidity available from these
countries. However, challenges remain. The second wave
of pandemic across the globe and how it will impact the
global trade and commodity prices have its concerns on
the banking sector’s asset quality and profitability.
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تطورات القطاع المالي بمفهومه الواسع
DEVELOPMENTS IN THE BROADER FINANCIAL SECTOR

Developments in the Broader Financial Sector

املقدمة
ّ

Introduction

ظــل هيــكل القطــاع املالــي األوســع فــي قطــر علــى حالــه خــال
عــام  2020ويتألــف مــن شــركات التأمــن وبنــك قطــر للتنميــة
وشــركات التمويــل ،وشــركات االســتثمار ،ومحــال الصرافــة،
ومؤسســات مركــز قطــر للمــال .ويظــل مصــرف قطــر املركــزي
وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال املنظمــن لهــذه املؤسســات.

The structure of the broader financial sector in Qatar
remained the same during 2020 and comprised of
insurance firms, Qatar Development Bank (QDB),
finance companies, investment companies, exchange
houses and QFC institutions. QCB and Qatar Financial
Centre Regulatory Authority (QFCRA) remain the two
regulators for these institutions.
Developments in the major segments of this sector
and risks to financial stability arising from them are
presented in this Chapter. As in the previous Reviews,
the first part of the Chapter focuses on QCB regulated
non-bank financial intermediaries (NBFIs), viz., insurance
firms, Qatar Development Bank, finance companies,
investment companies and exchange houses. The
second part of the Chapter analyses developments in
the financial institutions in the Qatar Financial Centre,
which are under the jurisdiction of QFCRA1 .

 1 .3الوس ــطاء املالي ــون غي ــر املصرفي ــن اخلاضع ــن
لرقاب ــة مص ــرف قط ــر املرك ــزي

3.1 QCB Regulated Non- Bank Financial
Intermediaries

علــى الرغــم مــن التأثيــر املــزدوج للوبــاء وانخفــاض أســعار النفــط،
ســجلت موجــودات القطــاع املالــي غيــر املصرفــي اخلاضــع لرقابــة
مصــرف قطــر املركــزي فــي قطــر منــواً صحي ـاً بنســبة  %7.1خــال
عــام  .2020وكان هــذا مدفوع ـاً بنمــو موجــودات بنــك قطــر للتنميــة،
وشــركات التأمــن .2ومــع ذلــك ،ســجلت موجــودات شــركات التمويــل،
ومحــال الصرافــة وشــركات االســتثمار بعــض االنخفــاض بســبب
التباطــؤ (الشــكل .)1-3

Despite the twin impact of pandemic and low oil
prices, the assets of QCB regulated NBFI sector in
Qatar recorded healthy 7.1 percent growth during
2020. This was driven by growth in assets of QDB and
Insurance firms2. The assets of finance companies,
exchange houses and investment companies,
however, registered some decline due to the
slowdown (Chart 3-1).

ويعــرض هــذا الفصــل التطــورات فــي القطاعــات الرئيســية فــي
هــذا القطــاع واملخاطــر علــى االســتقرار املالــي الناشــئة عنهــا.
وكمــا فــي املراجعــات الســابقة ،يركــز اجلــزء األول مــن الفصــل
علــى الوســطاء املاليــن غيــر املصرفيــن اخلاضعــن لرقابــة
مصــرف قطــر املركــزي ،أي شــركات التأمــن ،وبنــك قطــر
للتنميــة ،وشــركات التمويــل ،وشــركات االســتثمار ،ومحــال
الصرافــة .ويحلــل اجلــزء الثانــي مــن الفصــل التطــورات فــي
املؤسســات املاليــة فــي مركــز قطــر للمال اخلاضعــة الختصاص
هيئــة مركــز قطــر للمــال.1

  

Chart 3-1: Trends in Aggregate Assets of QCB Regulated NBFIs

شكل  :1-3اجتاهات مجاميع املوجودات للشركات املالية غير املصرفية اخلاضعة لرقابة املصرف املركزي

QR Billions

٢
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QR Billions

١

قدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مدخالت حول التطورات في املؤسسات املالية ملركز قطر للمال.
تستند بيانات بنك قطر للتنمية وشركات التأمني إلى بيانات مالية غير مدققة .وتستند تلك اخلاصة بشركات التمويل وشركات
االستثمار ومكاتب الصرافة إلى بيانات غير مدققة لعام  2020وبيانات مدققة للسنوات السابقة.

QFCRA has provided inputs on the developments in QFC financial institutions

1

Data for QDB and Insurance Companies are based on unaudited financial statements. Those of finance companies,
investment companies and exchange houses are based on unaudited data for 2020 and audited data for the earlier years.

2
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3.1.1 Developments in Insurance Sector
Policy Measures

 التطورات في قطاع التأمني1 .1 .3
تدابير السياسة العامة

Several policy measures were taken by QCB during 2020
to strengthen supervision and regulation of the insurance
sector, facilitate its sustained growth and to counter the
adverse effects of the pandemic. Instructions were issued to
activate the risk based supervisory framework and improve
the desk monitoring and field inspection by enhancing the
quality of the data available with QCB. Several circulars
related to the procedures of Anti Money Laundering/
combating the Financing of Terrorism were issued.

اتخــذ مصــرف قطــر املركــزي العديد من السياســات واإلجراءات
 لتعزيــز اإلشــراف والتنظيــم علــى2020 الرقابيــة خــال عــام
 ومواجهــة اآلثــار، وتســهيل منــوه املســتدام،قطــاع التأمــن
 وصــدرت تعليمــات لتفعيــل اإلطــار الرقابــي.الســلبية للوبــاء
 وحتســن املراقبــة املكتبيــة والتفتيــش،القائــم علــى املخاطــر
امليدانــي مــن خــال حتســن جــودة البيانــات املتوفــرة لــدى
 وصــدرت عــدة تعاميــم تتعلــق بإجــراءات.مصــرف قطــر املركــزي
.مكافحــة متويــل اإلرهــاب/مكافحــة غســل األموال

In cooperation with the General Tax Authority, QCB issued
several circulars regarding the compliance of insurance
companies to the Common Reporting Standard (CRS).
For the purpose of strengthening the governance of
insurance companies, QCB issued instructions regarding
the remunerations of the heads and members of the Board
of Directors of the insurance (companies) containing the
basis of paying these remunerations.

وقــد أصــدر مصــرف قطــر املركــزي بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة
 عــدداً مــن التعاميــم املتعلقــة بامتثــال شــركات التأمــن،للضرائــب
، ولغــرض تعزيز حوكمة شــركات التأمني.ملعيــار اإلبــاغ املشــترك
أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمــات بشــأن مكافــآت رؤســاء
وأعضــاء مجلــس إدارة (شــركات) التأمــن متضمنــة أســس دفــع
.هــذه املكافــآت

QCB issued the ‘Regulation Instructions and Standards
of Re-insurance’ to strengthen the management of risks
associated with re-insurance operations in a more efficient
manner and within a framework of an effective governance.
In order to organize the accounts between the insurance
companies and the re-insurers and to improve the quality
of the assets and the cash flows among the companies and
the efficiency of collecting the accounts receivable and
payable between them, instructions were issued regarding
the balances of insurance companies and re-insurers.

أصــدر مصــرف قطــر املركــزي "التعليمــات التنظيميــة ومعاييــر
إعــادة التأمــن" لتعزيــز إدارة املخاطــر املرتبطــة بعمليــات إعــادة
 ومــن. وضمــن إطــار حوكمــة فعالــة،التأمــن بطريقــة أكثــر كفــاءة
أجــل تنظيــم احلســابات بــن شــركات التأمــن ومعيــدي التأمــن
،وحتســن جــودة املوجــودات والتدفقــات النقديــة بــن الشــركات
 صــدرت،وكفــاءة حتصيــل الــذمم املدينــة والدائنــة فيمــا بينهــا
تعليمــات بشــأن أرصــدة شــركات التأمــن وشــركات إعــادة
.التأمــن

To enhance financial inclusion, QCB issued instructions
regarding the financial services provided to the customers
with disabilities and urged financial companies to ease
their access to financial services.

ولتعزيــز الشــمول املالــي؛ أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعليمات
بشــأن اخلدمــات املاليــة املقدمــة للعمــاء ذوي اإلعاقــة وحــث
.الشــركات املاليــة علــى تســهيل وصولهــم إلــى اخلدمــات املاليــة

Performance
The insurance sector under the regulatory jurisdiction
of QCB continued to expand during the year. As in the
previous year, the sector comprised of 14 firms, of which
10 are domestic and 4 are branches of international
companies. Nine of them are conventional firms and 5 are
takaful firms. In 2020, QLM transformed from a private
equity firm to a public joint stock company. The insurance
sector was exclusive of brokers, reinsurance firms and
intermediaries.
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األداء
اســتمر قطــاع التأمــن اخلاضــع للســلطة الرقابيــة ملصــرف قطــر
، كمــا فــي العــام املاضــي.املركــزي فــي التوســع خــال العــام
 عشــرة منهــا محليــة،ويتألــف القطــاع مــن أربعــة عشــر شــركة
 تســعة منهــا شــركات تقليديــة.وأربعــة فــروع لشــركات دوليــة
 حتولــت شــركة قطــر،2020  وفــي عــام.وخمســة شــركات تكافــل
للتأمــن علــى احليــاة مــن شــركة خاصــة إلــى شــركة مســاهمة
 واقتصــر قطــاع التأمــن علــى الوســطاء وشــركات إعــادة.عامــة
.التأمــن والوســطاء
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وفــي عــام  ،2020تســارع منــو املوجــودات اإلجماليــة لشــركات
التأمــن (مبــا فــي ذلــك شــركة قطــر للتأمــن علــى احليــاة)
بنســبة  6.7فــي املائــة مقارنــة بنســبة منــو قدرهــا  3.8فــي
املائــة فــي عــام  .2019وبلــغ إجمالــي املوجــودات فــي نهايــة
عــام  2020حوالــي  61.2مليــار ريــال (جــدول  .)1-3وحتســن
مســتوى املخاطــر فــي محفظــة اســتثمارات هــذه الشــركات خــال
العــام حيــث كان هنــاك ارتفــاع حــاد فــي االســتثمارات ذات آجــال
االســتحقاق الثابتــة ،حيــث قفــزت حصتهــا إلــى  52.5فــي املائــة
مقابــل  49.2فــي املائــة فــي العــام الســابق .وتراجــع االســتثمار
فــي األســهم بينمــا ظــل االســتثمار فــي العقــارات شــبه راكــد.
وســجلت كل مــن ذمم إعــادة التأمــن املدينــة واألقســاط املدينــة
منــواً جيــداً وأفضــل خــال العــام .ومــن ناحيــة املطلوبــات ،زادت
املخصصــات الفنيــة خــال عــام  .2020ومنــت مطلوبــات إعــادة
التأمــن املســتحقة الدفــع بعــد تســجيل ارتفــاع حــاد لهــا فــي عــام
 2019بشــكل متواضــع نســبياً فــي عــام  .2020وتظهــر الزيــادة
املســتمرة فــي مطلوبــات إعــادة التأمــن أن الشــركات ال تــزال
متحفظــة وتضمــن مخاطــر أقــل.

During 2020, the aggregate assets of the insurance firms
(including QLM) accelerated by 6.7 percent as compared
to 3.8 percent growth in 2019. Total assets at the end of
2020 stood at QR 61.2 bn (Table 3-1). The risk level in
the investments portfolio of these firms improved during
the year as there was a sharp rise in fixed maturities
investments, the share of which jumped to 52.5 percent as
compared to 49.2 percent in the previous year. Investment
in equities moderated while that in real estate remained
almost stagnant. Both reinsurance receivable and premium
receivable recorded healthy and better growth during the
year. On the liabilities side, technical provisions increased
during 2020. Reinsurance payable after recording sharp
rise in 2019, grew relatively modestly in 2020. Continued
increase in reinsurance shows that companies remain
conservative and underwrite less risk.

وارتفــع إجمالــي حقــوق امللكيــة فــي شــركات التأمــن بســبب
تعزيــز رأس املــال مــن قبــل بعــض الشــركات ،وجزئيــاً بســبب
حتويــل شــركة قطــر للتأمــن علــى احليــاة مــن شــركة ملكيــة
خاصــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة.

Total equity of insurance companies increased due to
beefing up of capital by some firms and partly due to
conversion of QLM from a private equity firm to a public
joint stock company.

)Table 3-1: Select Balance Sheet Items of Domestic Insurers, end-December (QR Million

جدول  :١-3بنود مختارة من امليزانية العمومية لشركات التأمني احمللية ،بنهاية ديسمبر (باملليون ريال)
Δ%

إجمالي املوجودات
النقد واملوجودات السائلة
إجمالي االستثمارات
آجال االستحقاقات الثابتة
استثمارات األسهم
العقارات
استثمارات أخرى
مستحقات إعادة التأمني
أقساط القبض
املوجودات الثابتة
املوجودات غير امللموسة
موجودات أخرى
إجمالي املطلوبات
مخصصات فنية
أقساط غير مكتسبة
إعادة التأمني مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى
صافي املوجودات
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2020

2019

2020

2019

2018

6.7

3.8

61,156

57,289

55,182

0.9

8.8

10,258

10,166

9,347

Cash & Liquid Assets

6.6

3.2

28,438

26,672

25,835

Total Investments

13.9

-2.8

14,933

13,112

13,487

Fixed Maturities

-4.4

24.9

5,499

5,751

4,606

Equity Investments

0.3

-1.2

6,383

6,361

6,437

Real Estate

12.1

11.0

1,623

1,448

1,304

Other Investments

15.2

12.5

10,506

9,123

8,106

Reinsurance Receivable

7.4

-5.4

10,299

9,586

10,136

Premiums Receivable

14.0

22.9

610

536

436

Fixed Assets

-27.9

30.3

621

861

660

Intangible Assets
Other Assets

Total Assets

-25.6

-13.7

424

570

661

5.7

5.1

41,201

38,995

37,107

Total Liabilities

12.4

4.5

20,901

18,592

17,789

Technical Provisions

-0.4

9.1

7,302

7,329

6,718

Unearned Premiums

12.5

49.9

5,397

4,795

3,199

Reinsurance Payable

-8.2

-11.9

7,600

8,280

9,401

Other Liabilities

9.1

1.2

19,955

18,294

18,075

Total Equity
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علــى الرغــم مــن التباطــؤ االقتصــادي ،واصلــت أقســاط
التأمــن تســجيل منــو صحــي خــال عــام  .2020حيــث ســجل
إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة منــواً بنســبة  5.6فــي املائــة
مقارنـ ًة بنحــو  6.3فــي املائــة فــي العــام الســابق (جــدول .)2-3
وســجلت الشــركات القطريــة واألجنبيــة منــواً صحيــاً فــي
إجمالــي النــاجت احمللــي .ومــع ذلــك ،انخفــض صافــي األقســاط
املكتتبــة خــال العــام ممــا أدى إلــى انخفــاض معــدل االحتفاظ.
وميكــن أن يعــزى االنخفــاض فــي صافــي األقســاط املكتتبــة
ونســبة االحتفــاظ إلــى تزايــد الشــكوك وزيــادة مدفوعــات
إعــادة التأمــن.

Despite the economic slowdown, insurance
premiums continued to record healthy growth
during 2020. Gross written premium (GWP) grew
by 5.6 percent on top of 6.3 percent recorded in
the previous year (Table 3-2). Healthy growth in
GWP was recorded by both Qatari and foreign
firms. Net written premium, however, declined
during the year resulting in fall in retention ratio.
The fall in net written premium and retention ratio
can be attributed to the growing uncertainties and
increasing reinsurance payment.

وســاهمت زيــادة األعمــال فــي ارتفــاع الدخــل فــي عــام .2020
وانعكــس ذلــك فــي حتســن الربحيــة حيــث ارتفــع العائــد علــى
حقــوق امللكيــة لشــركات التأمــن إلى  ٪3.3من  ٪2.7في العام
الســابق .وســاهم االعتــدال فــي صافــي األقســاط املكتســبة إلى
جانــب ارتفــاع رأس املــال فــي انخفــاض نســبة الرافعــة املاليــة
خــال العــام .كمــا حتســنت املــاءة املاليــة لشــركات التأمــن
التــي كانــت تــدار مبــا يزيــد عــن املتطلبــات الرقابيــة .وبلــغ
متوســط نســبة املــاءة  ٪257.3علــى أســاس فــردي و٪237.8
علــى أســاس مجمــع .وحتســنت الســيولة خــال العــام ممــا
ميكــن أن يعــزى إلــى سياســة الســيولة الســهلة التــي اتبعهــا
مصــرف قطــر املركــزي.

Increasing business contributed to rise in income in
2020. This was reflected in improved profitability as
the return on equity of the insurance firms rose to
3.3 percent from 2.7 percent in the previous year.
Moderation of net earned premium coupled with
rise in capital contributed to the dip in Leverage
Ratio during the year. Solvency of insurance firms
which had been ruling above the regulatory
requirements, improved further. Average Solvency
ratio stood at 257.3 percent on solo basis and 237.8
percent on consolidated basis. Liquidity improved
during the year which can be attributed to easy
liquidity policy pursued by QCB.

)Table 3-2: Select Indicators, end-December (QR Million

جدول  :2-3مؤشرات مختارة ,نهاية ديسمبر (باملليون ريال)
2020

إجمالي األقساط املكتتبة:

17,414

2019

16,494

2018

15,516

GWP

الشركات القطرية

16,928

16,129

15,171

الشركات الدولية

486

365

346

صافي األقساط املكتتبة

11,220

12,907

12,277

NWP

نسبة االحتفاظ

64.4%

78.2%

79.1%

)Retention Rate (%

إجمالي الدخل

18,821

17,844

17,210

Total Income

649

510

1,244

%

%

%

العائد على حقوق امللكية

3.3%

2.7%

6.5%

)Return on Equity (LLCs

دخل االستثمارات /إجمالي الدخل

57.9%

67.2%

68.1%

Investment Income / Total Income

نسبة الرافعة املالية (ذ م م)

257.3%

244.9%

247.7%

)Leverage Ratio (LLCs

متوسط نسبة املالءة املالية  -أساس منفرد

237.8%

223.0%

231.4%

Avg Solvency Ratio - Solo Basis

متوسط نسبة املالءة املالية  -أساس موحد

8.5%

7.1%

11.7%

Avg Solvency Ratio - Consolidated
Basis

125.0%

116.2%

122.4%

صافي الربح
النسب

معدل السيولة
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Qatar Cos.
International Cos.

Net Profit
Ratios

Liquidity Ratio
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كمــا لوحــظ أعــاه  ،زادت إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
خــال عــام  2020ولكــن صافــي األقســاط املكتتبــة انخفــض
ممــا أدى إلــى انخفــاض معــدل االحتفــاظ (شــكل .)2-3

As noted above, GWP increased during 2020 but
NWP fell leading to fall in retention ratio (Chart 3-2).

Chart 3-2: GWP, NWP and Retention Ratio

شكل  :2-3إجمالي األقساط املكتسبة ،وصافي األقساط املكتسبة ونسبة االحتفاظ

QR Billions

انعكاســاً للجهــود املبذولــة لتحقيــق كفــاءة التكلفــة ،انخفــض
معــدل املصروفــات خــال العــام .ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك زيــادة
فــي نســبة اخلســارة تعــزى إلــى الوبــاء والتباطــؤ االقتصــادي.
هــذا ســاهم فــي ارتفــاع النســبة املجمعــة .ومــع ذلــك ،اســتمرت
شــركات التأمــن فــي تســجيل األربــاح علــى أســاس دخــل
العمــوالت املكتســبة مــن معيــدي التأمــن ،باإلضافــة إلــى دخــل
االســتثمار ،الــذي يعــوض خســائر االكتتــاب (شــكل .)3-3

Reflecting efforts towards cost efficiency, the
expense ratio declined during the year. However,
there was increase in loss ratio attributable to the
pandemic and economic slowdown. This contributed
to the rise in combined ratio. Nevertheless, the
insurance firms continued to record profits based on
commission income earned from reinsurers, as well
as investment income, which more than offset the
underwriting losses (Chart 3-3).

Chart 3-3: Loss, Expense and Combined Ratios

شكل  :3-3اخلسارة والنفقات والنسب املجمعة
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انعكاســاً للزيــادة فــي األعمــال وزيــادة التحفــظ ،اســتمرت
املخصصــات الفنيــة فــي االرتفــاع خــال عــام  2020لرعايــة
الزيــادة احملتملــة فــي املطالبــات املســتقبلية (شــكل .)4-3
وقــد ســجلت نســبة املخصصــات الفنيــة إلــى صافــي األقســاط
املكتســبة زيــادة جيــدة.

Reflecting the increase in business and increasing
conservativeness, the technical provisions continued
to rise during 2020 to take care of potential increase
in future claims (Chart 3-4). The ratio of technical
provisions to net earned premium recorded a
healthy increase.

Chart 3-4: Technical Provisions

شكل  4-3املخصصات الفنية

QR Billions

 2 .1 .3بنك قطر للتنمية
بنــك قطــر للتنميــة هــو مؤسســة ماليــة تنمويــة غيــر ربحيــة
ومملوكــة بالكامــل للحكومــة .يهــدف بنــك قطــر للتنميــة إلــى
تعزيــز تنويــع االقتصــاد مــن خــال دعــم أنشــطة الشــركات
القطريــة الصغيــرة واملتوســطة لتصبــح قــادرة علــى املنافســة
عامليـاً مــن خــال التمويــل وتطويــر املهــارات والقــدرات وتعزيــز
الصــادرات وتوفيــر الفــرص محليــاً وعامليــاً .كمــا أنــه يدعــم
التطويــر العقــاري ويقــدم قــروض اإلســكان للمواطنــن.

للتخفيــف مــن تأثيــر جائحــة كوفيــد ،19-مت تقــدمي ضمانــات
بقيمــة خمســة مليــارات ريــال للبنــوك احملليــة .يهــدف مخطــط
احلكومــة هــذا إلــى املســاعدة فــي إدارة اآلثــار املترتبــة علــى
انتشــار وبــاء كوفيــد 19-مــن خــال تخفيف املدفوعــات قصيرة
األجــل األكثــر أهميــة ،مثــل أجــور املوظفــن واإليجــارات .إن
جميــع الشــركات اململوكــة ملكيــة خاصــة بنســبة  ،٪100بخالف
العقــارات والصيدليــات واملتاجــر التعاونيــة ،التــي تأثــرت ســلباً
بالوبــاء ،كانــت مؤهلــة لالســتفادة مــن هــذا الضمــان .وقــد
مت إصــدار الضمــان ملــدة تصــل إلــى ثــاث ســنوات لتغطيــة
التمويــل املصرفــي للشــركات املســتفيدة  -فتــرة ســداد تصــل
إلــى ســنتني وفتــرة ســماح تصــل إلــى ســنة واحــدة .وفــي أبريــل
 ،2021مت متديــد فتــرة الضمــان ملــدة عــام واحــد.
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3.1.2 Qatar Development Bank
Qatar Development Bank (QDB) is a not-forprofit developmental financial institution and fully
owned by the Government. QDB aims to promote
diversification of the economy by facilitating Qatari
SMEs to become globally competitive through
financing, developing skills and capabilities,
promoting exports, and providing opportunities
domestically and globally. It also facilitates real
estate development and provides housing loans to
citizens.
To mitigate the impact of the Covid-19 pandemic,
guarantees worth QR 5 billion was provided to local
banks. This scheme of the Government aimed to
help manage Covid-19 impacts by relieving the most
critical short-term payments, such as staff wages
and rent. All 100% privately owned companies,
other than real estate, pharmacies and cooperative
supermarkets, that got impacted negatively by the
pandemic were eligible to avail the guarantee facility.
Guarantee was issued for a period of up to 3 years
 to cover bank financing of beneficiary companiestenor period of up to 2 years and grace period of up
to 1 year. In April 2021, the guarantee period was
extended by one year.
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علــى الرغــم مــن الوبــاء ،ســجلت التســهيالت االئتمانيــة مــن
بنــك قطــر للتنميــة منــواً صحيــاً خــال عــام  2020وشــكلت
أكثــر مــن  56فــي املائــة مــن إجمالــي املوجــودات .باإلضافــة
إلــى النمــو فــي االئتمــان ،ســاهمت الودائــع لــدى البنــوك فــي
زيــادة موجــودات بنــك قطــر للتنميــة (شــكل .)5-3

Notwithstanding the pandemic, credit facilities from
QDB recorded healthy growth during 2020 and
accounted for over 56 percent of the total assets.
In addition to the growth in credit, placements with
banks contributed to the increase in assets of QDB
(Chart 3-5).

Chart 3-5: Trends in Assets of QDB

شكل  :5-3اجتاه املوجودات لدى بنك قطر للتنمية

QR Billions

وقــد مت تقــدمي االئتمــان فــي الغالــب كتمويــل إســامي
للشــركات الصغيــرة واملتوســطة فــي القطــاع اخلــاص وكان
مضمونـاً إلــى حــد كبيــر بضمانــات ملموســة .ومتثــل القــروض
الصغيــرة (أقــل مــن خمســن ألــف ريــال قطــري) أكثــر مــن
نصــف التســهيالت االئتمانيــة.

اســتمرت عمليــة تطويــر رأس مــال بنــك قطــر للتنميــة كمــاً
ونوعــاً بشــكل مريــح للغايــة .وظــل النمــو فــي رأس املــال
واالحتياطيــات لبنــك قطــر للتنميــة جيــداً خــال عــام 2020
علــى رأس النمــو املرتفــع فــي العــام الســابق (شــكل .)6-3
وأدى اســتمرار النمــو األســرع فــي املوجــودات إلــى مزيــد مــن
االعتــدال فــي نســبة رأس املــال إلــى املوجــودات ،لكنهــا ظلــت
مرتفعــة عنــد  83فــي املائــة .واســتمرت جــودة رأس مــال بنــك
قطــر للتنميــة فــي االرتفــاع حيــث كانــت حصــة رأس املــال
املدفــوع مــن إجمالــي قاعــدة رأس املــال واالحتياطيــات حتــوم
حــول  94فــي املائــة .وكمــا فــي الســنوات الثــاث الســابقة ،لــم
يكــن بنــك قطــر للتنميــة مضطــراً إلــى االعتمــاد علــى البنــوك
لتمويــل أنشــطته وظلــت التزاماتــه جتــاه البنــوك معدومــة.
ويشــير املســتوى اجليــد واجلــودة العاليــة لــرأس املــال فــي بنــك
قطــر للتنميــة وكذلــك عــدم االعتمــاد علــى االقتــراض إلــى
إمكانيــة التوســع واملرونــة لبنــك قطــر للتنميــة.
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Credit was provided mostly as Islamic Finance
to private sector SMEs and were largely secured
by tangible collaterals. Small loans (less than
QR 50,000) accounted for over half of the credit
facilities.
Capitalisation of QDB and the quality of capital
continued be extremely comfortable. The
growth in capital and reserves of QDB remained
healthy during 2020 on top of high growth in
the previous year (Chart 3-6). Continuation of
faster growth in assets led to further moderation
of the ratio of capital to assets but it remained
high at 83 percent. The quality of capital of QDB
continued to be high as the share of paid-up
capital in the total capital and reserves hovered
around 94 percent. As in the previous three
years, QDB did not have to depend on banks
for funding their activities and its liabilities to
the banks remained nil. High level and good
quality of capital in QDB as well as nil borrowings
underscore the potential for expansion and
resilience of QDB.
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Chart 3-6: High and Good Quality Capital of QDB

شكل  :6-3رأس مال بنك قطر للتنمية املرتفع و عالي اجلودة

QR Billions

وعلــى الرغــم مــن الظــروف املعاكســة ،حافــظ بنــك قطــر
للتنميــة علــى القــروض غيــر املنتظمــة عنــد مســتويات
منخفضــة ،وظلــت مخصصــات القــروض غيــر املنتظمــة أعلــى
بكثيــر مــن  80فــي املائــة.

Notwithstanding the adverse conditions, QDB
maintained delinquency of loans at low levels and
provisioning for NPLs remained well above 80
percent.

 3 .1 .3التطورات في شركات التمويل

3.1.3 Developments in Finance Companies

واصلــت ثــاث شــركات متويــل مرخصــة مــن قبــل مصــرف
قطــر املركــزي العمــل فــي قطــر خــال عــام  ،2020وهي شــركة
اجلزيــرة للتمويــل ،وشــركة األولــى للتمويــل ،وبيــت التمويــل
القطــري .وتقــدم هــذه الشــركات خدمــات ماليــة متوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية لفئــات مختلفــة مــن املقترضــن.

اجراءات السياسة

Three finance companies licensed by Qatar Central
Bank continued to operate in Qatar during 2020,
viz., Al Jazeera Finance Co., First Finance Co. and
Qatar Finance House. These companies provide
Sharia-compliant financial services to various
categories of borrowers.

Policy Measures

اســتجابة للوبــاء ،مت تأجيــل ســداد أقســاط القــرض املســتحقة
والفوائد/العوائــد علــى تلــك القــروض للقطاعــات املتضــررة
لفتــرة مبدئيــة ملــدة ســتة أشــهر تبــدأ مــن  16مــارس  ،2020ثــم
مت متديدهــا حتــى نهايــة العــام ومــن ثــم إلــى فتــرات أخــرى.
وعــاوة علــى ذلــك ،مت احتســاب الفائدة/العائــد خــال فتــرة
التأجيــل مبعــدل  ٪2.5كحــد أقصــى.

In response to the pandemic, the repayment of loan
instalment due and interest/ returns on those loans
for the affected sectors were postponed for a period
initially for of 6 months starting from March 16, 2020
and then it was extended till the end of the year.
Furthermore, the interest/ return was calculated during
the postponement period at a rate of maximum 2.5%.

وتضمنــت إجــراءات السياســة األخــرى إصــدار التعليمــات
اخلاصــة مبكافحــة غســل األمــوال ،ومتويــل اإلرهــاب ،وتقــدمي
تقاريــر قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات اخلارجيــة لعــام
 2020مــن خــال نظــام اإلبــاغ اخلــاص مبصــرف قطــر
املركــزي ،وربــط أنظمــة شــركات التمويــل بنظــام بيانــات
الهويــة اخلــاص بــوزارة الداخليــة.

Other policy measures included issuing of instructions
for AML/CFT, submission of FATCA reports for the year
2020 through QCB reporting system and linking the
systems of finance companies with the ID data system
of the Ministry of interiors.
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فــي ظــل الوبــاء ،انخفضــت موجــودات شــركات التمويــل ،أي
األرصــدة النقديــة واالســتثمارات ،خــال عــام ( 2020شــكل
 .)7-3وقــد مت اســتخدام بعــض األمــوال لزيــادة االســتثمارات
املاليــة .كمــا ســاهم توزيــع األربــاح فــي انخفــاض األرصــدة
النقديــة .وبلــغ إجمالــي املوجــودات فــي نهايــة عــام 2020
حوالــي  2.6مليــار ريــال مقارنــة بنحــو ثالثــة مليــارات ريــال
فــي العــام الســابق .وحافظــت قــروض هــذه الشــركات مــن
املؤسســات املاليــة علــى التراجــع خــال الســنوات الثــاث
املاضيــة ممــا يعكــس انخفــاض الرافعــة املاليــة مــن قبــل هــذه
الشــركات .وظــل مســتوى رســملة هــذه الشــركات مرتفعــاً
خــال العــام ،حتــى بعــد تراجــع طفيــف.

In view of the pandemic, the assets of the finance
companies, viz., cash balances and investments,
declined during 2020 (Chart 3.7). Some of the
funds were used to increase financial investments.
Distribution of profits also contributed to the fall in
cash balances. Total assets as at end-2020 was around
QR 2.6 billion compared to QR 3.0 billion in the
previous year. Borrowings of these companies from
financial institutions maintained the downward trend
during the past three years reflecting lower leveraging
by these companies. The level of capitalisation of these
companies, even after modest decline, remained high
during the year.

Chart 3-7: Finance Companies - Assets and Liabilities

شكل  :7-3موجودات ومطلوبات شركات التمويل

QR Billions

وقــد ظلــت الســيولة لــدى هــذه الشــركات مريحــة حيــث
ظلــت نســبة الســيولة النقديــة وأرصــدة البنــوك مــن إجمالــي
موجــودات الشــركات مرتفعــة علــى الرغــم مــن بعــض االعتــدال
(جــدول  .)3-3وارتفعــت حصــة التمويــل اإلســامي خــال
العــام .وكان هنــاك انخفــاض حــاد فــي االقتــراض ،حيــث
انخفضــت بشــكل حــاد نســبة االقتــراض مــن املؤسســات املاليــة
إلــى حقــوق املســاهمني .وعلــى الرغــم مــن بعــض االنخفــاض
فــي حقــوق املســاهمني بالقيمــة املطلقــة ،فقــد حتســنت كفايــة
رأس املــال للشــركات ،حيــث ارتفعــت نســبة حقــوق املســاهمني
إلــى إجمالــي املوجــودات بشــكل ملحــوظ خــال العــام.

The liquidity with these companies remained
comfortable as the share of cash and bank balances
in the total assets of the companies remained high
despite some moderation (Table 3.3). The share of
Islamic financing edged up during the year. There
was sharp deleveraging as the ratio of borrowings
from financial institutions to shareholder’s equity
declined steeply. Notwithstanding some fall in
shareholders’ equity in absolute terms, the capital
adequacy of the companies improved as the ratio of
shareholder’s equity to total assets rose significantly
during the year.

وتشــير األرصــدة النقديــة اجليــدة والرافعــة املاليــة املنخفضــة
وكفايــة رأس املــال املرتفعــة إلــى مرونــة قويــة لشــركات
التمويــل وإمكانيــة عاليــة لتوســيع أعمالهــا بشــكل أكبــر .وكان
االنخفــاض فــي إجمالــي موجــودات هــذه الشــركات أبطــأ
نســبياً مــن االنخفــاض فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،ممــا أدى
إلــى حتســن هامشــي فــي نســبة قيمــة موجوداتهــا إلــى النــاجت
احمللــي اإلجمالــي .ومــع ذلــك ،فقــد انخفضــت نســبته إلــى
املوجــودات املصرفيــة بســبب النمــو اإليجابــي فــي املوجــودات
املصرفيــة.

Comfortable cash balances, low leveraging and high
capital adequacy indicates strong resilience of the
finance companies and high potential to expand
their business further. Decline in total assets of
these companies was relatively slower than the fall in
GDP, resulting in marginal improvement in the ratio
of value of its assets to GDP. However, its ratio to
banking assets fell due to positive growth in banking
assets.
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)Table 3-3: Finance Companies – Select Ratios (%

جدول  :3-3شركات التمويل -نسب مختارة ()٪
2020

2019

2018

النقد وأرصدة لدى البنوك/إجمالي املوجودات

15.6

17.8

17.4

Cash and Bank Balances/Total Assets

التمويل اإلسالمي/إجمالي املوجودات

72.1

71.3

71.2

Islamic Financing/Total Assets

استثمارات إسالمية /إجمالي املوجودات

4.8

3.6

4.4

Financial Investments/Total Assets

قروض من مؤسسات مالية/إجمالي حقوق املساهمني

5.0

8.1

12.2

Borrowings from FIs/Shareholder’s
Equity

إجمالي حقوق املساهمني /إجمالي املوجودات

91.9

87.8

86.2

Shareholder’s Equity/ Total Assets

إجمالي املوجودات/إجمالي موجودات البنوك

0.16

0.19

0.22

Total Assets/Total Bank Assets

إجمالي حقوق املساهمني  /إجمالي املوجودات

0.49

0.47

0.47

Shareholder’s Equity/ Total Assets

 4 .1 .3التطورات في شركات االستثمار
شــركة املســتثمر األول وبيــت االســتثمار شــركتان اســتثماريتان
تعمــان فــي قطــر ومرخصتــان مــن قبــل مصــرف قطــر
املركــزي .تقــدم هاتــان الشــركتان خدمــات مثــل إدارة
املوجــودات واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية واالســتثمار
العقــاري.

تدابير السياسة العامة

3.1.4 Developments in Investment Companies
First Investor Company and Investment House are
two investment companies operating in Qatar and
licensed by QCB. These companies provide services
like asset management, investment banking and real
estate investment.

Policy Measures

مت إبــاغ الشــركات بآخــر التطــورات للحــد مــن انتشــار
فيــروس كوفيــد 19-وضمــان اســتمرار تنفيــذ اإلجــراءات
االحترازيــة .وقــد مت تنفيــذ إجــراءات أمنيــة حلمايــة البنيــة
التحتيــة للخدمــات املصرفيــة اإللكترونيــة وأنظمــة املعلومــات.
ُ
وطلــب مــن الشــركات االســتثمارية رفــع مســتوى وعــي العمــاء
ورفــع مســتوى مراقبــة األحــداث والتنبيهــات األمنيــة.

The companies were advised on the latest
developments to limit the spread of COVID-19
virus and ensure continuing implementation of
the precautionary measures. Security measures
to protect e-banking services infrastructure and
information systems were implemented. Investment
companies were asked to raise customer awareness
level and increase the level of events monitoring and
security alerts.

مت توجيــه إرشــادات بشــأن متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب .كمــا مت توفيــر مزيــد مــن التعليمــات
إلدارة مخاطــر مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
املرتبطــة بفيــروس كوفيــد ،19-كمــا أصــدر مصــرف قطــر
املركــزي إرشــادات بشــأن مكافحــة متويــل انتشــار أســلحة
الدمــار الشــامل .ومبوجــب متطلبــات اإلشــراف املكتبــي،
ُطلــب مــن الشــركات تزويــد مصــرف قطــر املركــزي بنســخة
مــن السياســات والتدابيــر والتقاريــر اخلاصــة مبراجعــة
فعاليــة وكفايــة مكافحــة غســل األمــوال ،ومتويــل اإلرهــاب،
ونظــام انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل .وأُدرجــت فــي قائمــة
اجلــزاءات جميــع أســماء األشــخاص والكيانــات املدرجــن فــي
قوائــم مجلــس األمــن وجلنــة اجلــزاءات.

AML/CFT guidelines was advised. Further
instructions were provided for managing AML/CFT
risks associated with COVID-19 virus. QCB also
issued guidance on countering the financing of
weapons of mass destruction proliferation. Under the
offsite supervision requirements, companies were
asked to provide QCB with a copy of the policies,
measures and reports of reviewing the effectiveness
and adequacy of AML/CFT and mass destruction
weapons proliferation system. All the names of
persons and entities on the Security Council and
Sanctions Committee lists were included on the
sanctions list.
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ُ
وطلــب مــن الشــركات االمتثــال لتعليمــات الهيئــة العامــة
للضرائــب بشــأن توثيــق عمليــات العنايــة الواجبــة وإجــراءات
معاييــر اإلبــاغ املشــتركة .ومت نقــل تقاريــر احلســابات املاليــة
األجنبيــة إلــى نظــام تبــادل املعلومــات اآللــي فــي الهيئــة العامــة
للضرائــب .كمــا ُطلــب مــن الشــركات تقــدمي تقاريــر قانــون
االمتثــال الضريبــي للحســابات اخلارجيــة لعــام  2020مــن
خــال نظــام اإلبــاغ مبصــرف قطــر املركــزي ،والتســجيل
فــي نظــام تبــادل املعلومــات التلقائــي .فــي املرحلــة األولــى مــن
نظــام مراســات القطــاع املــال ،ويجــب ربــط جميــع املؤسســات
املاليــة إلرســال واســتقبال املراســات فــي شــكل إلكترونــي
مشــفر آمــن.
ويتعــن علــى جميــع شــركات االســتثمار اآلن التقــدم بطلــب إلى
مكتــب قطــر للمعلومــات االئتمانيــة للحصــول علــى والتحقــق
مــن الكيــان القانونــي للعميــل.

Companies were asked to comply with the instructions
of the General Tax Authority (GTA) on documentation
of due diligence processes and common reporting
standards (CRS) procedures. Foreign financial
accounts reporting was transferred to the automatic
information exchange system at the GTA. Companies
were asked to submit FATCA reports for the year 2020
through QCB reporting system and register in the
automatic information exchange system. In the first
stage of Financial sector F2F correspondence system
all financial institutions are to be linked for sending
and receiving correspondence in a secure encrypted
electronic form.
All Investment companies now have to apply to Qatar
Credit Bureau to obtain and reconcile a legal entity
identifier.

Performance

األداء
علــى الرغــم مــن التباطــؤ االقتصــادي ،اســتمرت الشــركات
فــي توســيع اســتثماراتها املاليــة .وانخفضــت الســيولة النقديــة
واألرصــدة املصرفيــة لــدى هــذه الشــركات بشــكل حــاد خــال
العــام ،ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى زيــادة االســتثمارات .وبلــغ
إجمالــي موجــودات هــذه الشــركات  539.7مليــون ريــال فــي
نهايــة عــام ( 2020شــكل .)8-3

Despite the economic slowdown, the companies,
continued to expand their financial investments.
The cash and bank balances with these companies
fell sharply during the year, partly due to increased
investments. The total assets of these companies stood
at QR 539.7 million at the end of 2020 (Chart 3.8).

Chart 3-8: Trends in Major Balance Sheet Items of Investment Companies

شكل  :8-3اجتاهات بنود امليزانية العمومية لشركات االستثمار

Investment Companies - Liabilities

Investment Companies - Assets

وفــي ضــوء جهــود شــركات االســتثمار فــي تنميــة أعمالهــا ،زادت حصــة
االســتثمارات املاليــة مــن إجمالــي املوجــودات بشــكل كبيــر فــي حــن
انخفضــت حصــة األرصــدة النقديــة احملتفــظ بهــا (جــدول  .)3-4وفــي ضــوء
االلتزامــات غيــر املتعلقــة بحقــوق امللكيــة التــي ال تذكــر ،يتحمــل املســاهمون
املخاطــر بالكامــل .وفــي عــام  ،2020جتــاوزت نســبة حقــوق املســاهمني إلــى
إجمالــي املوجــودات  .100٪وحتســنت نســبة إجمالــي موجــودات شــركات
االســتثمار إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي بشــكل هامشــي بســبب التراجــع
البطــيء فــي موجوداتهــا مقارنــة بانخفــاض النــاجت احمللــي اإلجمالــي .ومــع
ذلــك ،فقــد انخفضــت نســبة املوجــودات إلــى إجمالــي املوجــودات املصرفيــة
خــال العــام.

In view of efforts of the investment companies
in generating business the share of financial
investments in total assets increased substantially
while that of idle cash balances declined (Table 3.4).
In view of negligible non-equity liabilities, the risks
are borne entirely by the shareholders. In 2020, the
ratio of shareholders’ capital to assets stood above
100 percent. The ratio of total assets of investment
companies to GDP improved marginally due to
slower fall in its assets compared to the fall in GDP.
However, the ratio of the assets to total banking
assets declined during the year.

موجودات شركات االستثمار

مطلوبات شركات االستثمار

QR Millions

QR Millions
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)Table 3-4: Selected Indicators of Investment Companies (%

جدول  :4-3مؤشرات مختارة من شركات االستثمار ()٪
2020

2019

2018

النقد وأرصدة البنوك /املطلوبات بخالف حقوق امللكية

35.66

45.14

40.73

Cash and Bank Balances/Non-Equity
Liabilities

االستثمارات املالية/إجمالي املوجودات

54.7

48.3

56.1

Financial Investments/Total Assets

حقوق املساهمني/إجمالي املوجودات

102.2

97.9

97.8

Shareholders' Equity/Total Assets

إجمالي املوجودات /املوجودات املصرفية

0.03

إجمالي املوجودات /الناجت احمللي اإلجمالي

0.10

 5.1.3التطورات في محال الصرافة
باإلضافــة إلــى تســهيل التحويــات املاليــة لعــدد كبيــر مــن
املغتربــن ،تســاعد محــال الصرافــة فــي شــراء وبيــع العمــات
األجنبيــة لغــرض التعليــم والســياحة ،وهمــا مجــاالن محوريــان
فــي اســتراتيجية التنميــة.

تدابير السياسة

0.04

0.09

0.04
0.09

Total Assets/Banks Assets
Total Assets/GDP

3.1.5 Developments in Exchange Houses
In addition to facilitating remittances of the large
expatriate population, Exchange Houses aid buying
and selling of foreign currencies for the purpose
of education and tourism, two thrust areas in the
development strategy.

Policy Measures

كمــا مت اتخــاذ تدابيــر مماثلــة لتلــك التــي اتخــذت مــع
املؤسســات املاليــة األخــرى بالنســبة حملــال الصرافــةُ .
وطلــب
مــن محــال الصرافــة االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة املتعلقــة
بالوبــاء ودفــع الرواتــب جلميــع املوظفــن فــي الوقــت املقــرر
لهــا ،ومتكينهــم مــن حتويــل أموالهــم دون أي تأخيــر.

Measures similar to that of other financial institutions
were also taken up for the Exchange Houses.
Exchange Houses were asked to comply with the
pandemic related precautionary measures and
payment of salaries to all employees in time, and
enable them to transfer their money without any
delay.

وبنــا ًء علــى نتائــج تقييــم املخاطــر الوطنيــة والقطاعيــة املتعلقــة
بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وانتشــار أســلحة الدمــار
الشــامل ومــن أجــل تقليــل اســتخدام النقــد ،مت إصــدار
توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب،
ُ
وطلــب مــن محــال الصرافــة احلصــول علــى نقــاط البيــع
وتوفيرهــا فــي أحــدث فروعهــا بنهايــة مــارس  .2020كمــا مت
إصــدار إرشــادات حــول إدارة مخاطــر مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب املرتبطــة بفيــروس كوفيــد 19-املســتجد.
عــاوة علــى ذلــك ،تقــرر أن تقــوم جميــع محــال الصرافــة
بتطبيــق ضوابــط أمنيــة إلكترونيــة ملعرفــة عميلــك اإللكترونــي.

Based upon the results of the National and Sectoral
Risk Assessment related to money laundering,
terrorism financing and mass destruction weapons
proliferation and in order to reduce cash usage, AML/
CFT guidance was issued and exchange houses were
required to obtain and provide points of sale at all
its branches latest by end of March 2020. Guidelines
were also issued on managing AML/CFT risks linked
to the emerging COVID-19 virus. Further, it was
decided that all exchange houses must implement
e-KYC security controls

وفــي ظــل الظــروف احلاليــة وبســبب حتــول العمــاء إلــى
استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية من خالل تطبيقات
الهواتــف الذكيــة واملواقــع اإللكترونيــة ،وبالنظــر إلــى الزيــادة
امللحوظــة فــي محــاوالت القرصنــة واالحتيــال اإللكترونــي،
فقــد ُطلــب مــن محــال الصرافــة اتخــاذ اإلجــراءات األمنيــة

Under the current circumstances and due to
customers shift to use e-banking services through
smart phone applications and websites, and in view
of the noticeable increase of piracy and cyber fraud
attempts, exchange houses were asked to take the
necessary security measures to protect network and
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الالزمــة حلمايــة الشــبكة والبنيــة التحتيــة ألنظمــة اخلدمــات
املصرفيــة .ومت إخطــار اجلميــع بأنــه يلــزم اآلن احلصــول علــى
إذن مســبق مــن مصــرف قطــر املركــزي الســتيراد أو تصديــر
العمــات األجنبيــة وكذلــك الريــال القطــري.

banking services systems infrastructure. All were
advised that prior authorisation from QCB is now
required for import or export of foreign currencies as
well as Qatari Riyal.

Performance

األداء
ســجلت موجــودات محــال الصرافــة منــواً حــاداً بنســبة
 20.6فــي املائــة فــي عــام  ،2019ولكــن فــي ظــل التباطــؤ
االقتصــادي ،تراجعــت موجــودات محــال الصرافــة خــال عــام
 2020بنســبة  13.0فــي املائــة ،والتــي مــع ذلــك كانــت ال تــزال
أعلــى مــن مســتواها فــي عــام  .2018ويعــود الســبب الرئيســي
فــي انخفــاض املوجــودات خــال عــام  2020إلــى انخفــاض
األرصــدة النقديــة واملســتحقات مــن البنــوك واملوجــودات
األخــرى (شــكل  .)9-3وبلــغ إجمالــي املوجــودات فــي نهايــة
عــام  2020نحــو  1.9مليــار ريــال.

Assets of the Exchange Houses had recorded sharp
20.6 percent growth in 2019 but in view of the
economic slowdown, the assets of Exchange Houses
during 2020 fell by 13.0 percent which, nevertheless,
was still above its level in 2018. The fall in assets
during 2020 was mainly due to fall in cash balances,
dues from banks and other assets (Chart 3.9). Total
assets as at end of 2020 stood at QR 1.9 billion.

ومــن ناحيــة املطلوبــات ،انخفضــت املســتحقات علــى محــال
الصرافــة والفــروع انخفاضـاً حــاداً ،تلتهــا املطلوبــات األخــرى.
وحتســنت حقــوق املســاهمني خــال العــام نتيجــة ارتفــاع رأس
املــال املدفــوع واالحتياطيــات القانونيــة (شــكل .)9-3

On the liabilities side, dues to money exchangers
and branches fell sharply followed by other liabilities.
The shareholders’ equity improved during the year
contributed by rise in paid up capital and legal
reserves (Chart 3.9).

Chart 3-9: Exchange Houses - Major Balance Sheet Items

شكل  :9-3محال الصرافة  -بنود امليزانية العمومية الرئيسية

املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية Liabilities and Equity

QR Millions
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تتكــون املوجــودات الســائلة لــدى محــال الصرافــة مــن النقــد
واملســتحقات من البنوك ،واملســتحقات من الصرافة والفروع.
وتشــمل مطلوباتهــا الســائلة املســتحقات للبنــوك واملســتحقات
علــى الصرافــن والفــروع .وقــد انخفضــت املوجــودات الســائلة
وكذلــك املطلوبــات الســائلة حملــال الصرافــة بشــكل متــرادف
تقريب ـاً ممــا أدى إلــى اســتقرار صافــي املوجــودات الســائلة.
ومــع ذلــك ،وبســبب االعتــدال فــي املوجــودات اإلجماليــة،
ســجلت حصــة صافــي املوجــودات الســائلة إلــى إجمالــي
املوجــودات انتعاش ـاً حــاداً خــال عــام ( 2020شــكل .)10-3

Assets

Liquid assets with the Exchange Houses comprise
of cash, dues from banks and dues from money
exchanges and branches. Their liquid liabilities
include dues to banks and dues to money exchangers
and branches. Liquid assets as well as liquid liabilities
of Exchange Houses moderated almost in tandem
resulting in stable net liquid assets. However, due
to moderation of aggregate assets, the share of net
liquid assets in the total assets recorded a sharp
recovery during 2020 (Chart 3.10).
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Chart 3-10: Exchange Houses – Liquidity

شكل  :10-3السيولة لدى محال الصرافة

QR Millions

حتســنت كفايــة رأس املــال فــي محــال الصرافــة خــال العــام.
وســاهم االعتــدال فــي املوجــودات إلــى جانــب اســتقرار حقــوق
املســاهمني النــاجت عــن ارتفــاع رأس املــال املدفــوع فــي ارتفــاع
نســبة حقــوق املســاهمني إلــى إجمالــي املوجــودات (جــدول
 .)5-3وفــي الوقــت نفســه ،أدى النمــو املســتمر فــي رأس
املــال املدفــوع إلــى جانــب انخفــاض األربــاح احملتجــزة إلــى
اســتمرار ارتفــاع نصيــب األول فــي إجمالــي حقــوق املســاهمني
بينمــا انخفــض نصيــب األخيــر .حصــة املوجــودات الســائلة
مــن إجمالــي املوجــودات املســتردة مــن أدنــى مســتوى فــي
العــام الســابق .وكمــا فــي حالــة شــركات التمويــل واالســتثمار،
حتســنت نســبة موجــودات محــال الصرافــة إلــى النــاجت احمللــي
اإلجمالــي بشــكل طفيــف بينمــا انخفضــت هــذه النســبة إلــى
موجــودات البنــوك خــال العــام.

Capital adequacy of the Exchange Houses improved
during the year. Moderation of assets coupled
with stable shareholder’s equity resulting from rise
in paid up capital contributed to higher ratio of
shareholders’ equity to total assets (Table 3-5). At
the same time, sustained growth in paid up capital
combined with decline in retained earnings resulted
in continued rise in the share of former in the total
shareholders’ equity while that of latter declined.
The share of liquid assets in total assets recovered
from the low of the previous year. As in the case
of finance and investment companies, the ratio of
Exchange House assets to GDP improved marginally
while that to bank assets declined during the year.

)Table 3-5: Select Indicators of Exchange Houses (%

جدول  :3-5مؤشرات مختارة حملال الصرافة ()٪
2020

2019

2018

-13.0

20.6

4.6

النمو في حقوق املساهمني

0.1

5.3

13.4

Growth in Shareholders' Equity

حقوق املساهمني /إجمالي املوجودات

70.9

61.7

70.6

Shareholders' Equity/Total Assets

املوجودات السائلة /إجمالي املوجودات

68.2

59.0

89

رأس املال املدفوع /حقوق املساهمني

57.5

55.8

54.8

Paid-up Capital/Shareholders' Equity

أرباح محتفظ بها  /حقوق املساهمني

25.0

27.9

29.3

'Retained Earnings/Shareholders
Equity

إجمالي املوجودات  /املوجودات املصرفية

0.12

0.14

0.13

Total Assets/Bank Assets

إجمالي املوجودات /الناجت احمللي اإلجمالي

0.37

0.35

0.27

Total Assets/GDP

النمو في املوجودات
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توازن عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية

Growing Balance in Sale and Purchase of
Foreign Currencies

شــهد شــراء وبيــع العمــات األجنبيــة مــن قبــل محــال الصرافة
مزيــداً مــن االعتــدال خــال عــام  2020حيــث جتــاوزت
املبيعــات املشــتريات .وكان التــوازن بــن العــرض والطلــب
بالعمــات األجنبيــة أفضــل ممــا كان عليــه قبــل عــام 2019
(شــكل  .)11-3وســاهم انخفــاض احلــواالت فــي اعتــدال
مبيعــات وشــراء العمــات األجنبيــة .وفــي ضــوء التــوازن بــن
البيــع والشــراء ،مــن املتوقــع أن يظــل طلــب محــال الصرافــة
علــى العمــات األجنبيــة مــن البنــوك منخفضـاً ،وينعكــس ذلــك
فــي انخفــاض مســتوى مســتحقات محــال الصرافــة للبنــوك.

Purchase and sale of foreign currencies by the
exchange houses further moderated during 2020 with
sales exceeding purchases. The balance between the
demand and supply of foreign currencies is better
than those prior to 2019 (Chart 3.11). Decline in
remittances contributed to the moderation in sales
and purchases of foreign currencies. In view of the
balance between sales and purchase, the demand of
foreign currencies of the Exchange Houses from the
banks are expected to remain low and is reflected
in the low level of dues of Exchange Houses to the
banks.

Chart 3-11: Sale and Purchase of Foreign Currencies by Exchange Houses

شكل  :11-3مبيعات ومشتريات العمالت األجنبية من محال الصرافة

التحويالت على املستوى العاملي
وفقـاً لشــراكة املعرفــة العامليــة بشــأن الهجــرة والتنميــة ،ظلــت
تدفقــات التحويــات املاليــة علــى املســتوى العاملــي فــي عــام
 ،2020علــى عكــس التوقعــات الســابقة ،مرنــة .ووصلــت
تدفقــات التحويــات املســجلة رســمياً إلــى البلــدان املنخفضــة
واملتوســطة الدخــل إلــى  540مليــار دوالر فــي عــام ،2020
أي أقــل بنســبة  1.6فــي املائــة فقــط مــن إجمالــي عــام
 2019البالــغ  548مليــار دوالر .وكان االنخفــاض أيض ـاً أقــل
بكثيــر مــن انخفــاض تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر
إلــى البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل ،والتــي باســتثناء
التدفقــات إلــى الصــن ،انخفضــت بأكثــر مــن  30فــي املائــة
فــي عــام  .2020ونتيجــة لذلــك ،جتــاوزت تدفقــات التحويــات
إلــى البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل مجمــوع االســتثمار
األجنبــي املباشــر ( 259مليــار دوالر) واملســاعدة اإلمنائيــة
اخلارجيــة ( 179مليــار دوالر) فــي عــام .2020

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

Remittances at the Global Level
According to the Global Knowledge Partnership
on Migration and Development (KNOMAD),
remittance flows at the global level in 2020, contrary
to earlier projections, remained resilient. Officially
recorded remittance flows to low- and middleincome countries (LMIC) reached $540 billion in
2020, just 1.6 percent below the 2019 total of $548
billion. The decline was also far lower than the fall
in foreign direct investment (FDI) flows to low- and
middle-income countries, which, excluding flows to
China, fell by over 30 percent in 2020. As a result,
remittance flows to LMIC surpassed the sum of FDI
($259 billion) and overseas development assistance
($179 billion) in 2020.
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وذكــرت شــراكة املعرفــة العامليــة بشــأن الهجــرة والتنميــة أن
الدوافــع الرئيســية للتدفــق الثابــت تضمنــت (أ) احلوافز املالية
التــي أدت إلــى ظــروف اقتصاديــة أفضــل مــن املتوقــع فــي
البلــدان املضيفــة( ،ب) حتــول فــي التدفقــات مــن النقــد إلــى
الرقميــة ومــن القنــوات غيــر الرســمية إلــى القنــوات الرســمية،
(ج) التحــركات الدوريــة فــي أســعار النفــط وأســعار صــرف
العمــات .ويُعتقــد أن التدفقــات الرســمية وغيــر الرســمية
مع ـاً أكبــر مــن البيانــات املبلــغ عنهــا رســمياً .ومــع ذلــك ،فــإن
مــدى تأثيــر كوفيــد 19-علــى التدفقــات غيــر الرســمية غيــر
واضــح.

The KNOMAD has stated that the main drivers
for the steady flow included (a) fiscal stimulus
that resulted in better-than-expected economic
conditions in host countries, (b) a shift in flows from
cash to digital and from informal to formal channels,
and (c) cyclical movements in oil prices and currency
exchange rates. Formal and informal flows together
is believed to be larger than officially reported data.
The extent of the impact of COVID-19 on informal
flows, however, is unclear.

وارتفعــت تدفقــات التحويــات إلــى أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
البحــر الكاريبــي ( 6.5فــي املائــة) وجنــوب آســيا ( 5.2فــي
املائــة) والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( 2.3فــي املائــة)،
وفقـاً ملؤسســة شــراكة املعرفــة العاملية بشــأن الهجــرة والتنمية.
ومــع ذلــك ،انخفضــت تدفقــات التحويــات إلــى شــرق آســيا
واحمليــط الهــادئ ( 7.9فــي املائــة) ،وأوروبــا وآســيا الوســطى
( 9.7فــي املائــة) ،وأفريقيــا جنــوب الصحــراء ( 12.5فــي
املائــة ،ويرجــع ذلــك أساسـاً إلــى نيجيريــا) .ومــع تعافــي النمــو
العاملــي ،مــن املتوقــع أن تــزداد تدفقــات التحويــات إلــى
البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل بنســبة  ٪2.6لتصــل
إلــى  553مليــار دوالر فــي عــام  ،2021وبنســبة  ٪2.2لتصــل
إلــى  565مليــار دوالر فــي عــام .2022

Remittance inflows, according to KNOMAD, rose
in Latin America and the Caribbean (6.5 percent),
South Asia (5.2 percent) and the MENA (2.3 percent).
However, remittance flows fell for East Asia and the
Pacific (7.9 percent), for Europe and Central Asia (9.7
percent), and for Sub-Saharan Africa (12.5 percent,
mainly due to Nigeria). With recovery in global
growth, remittance flows to LMIC are expected to
increase by 2.6 percent to $553 billion in 2021 and
by 2.2 percent to $565 billion in 2022.

التحويالت من قطر عبر محال الصرافة

Remittances from Qatar Through Exchange
Houses

فــي قطــر ،تراجعــت التحويــات الصــادرة مــن خــال محــال
الصرافــة فــي قطــر فــي عــام  2020بســبب التأثيــر املــزدوج
للوبــاء وانخفــاض أســعار النفــط جنب ـاً إلــى جنــب مــع زيــادة
اإلنفــاق داخــل االقتصــاد احمللــي (شــكل  .)12-3وكمــا
فــي العــام الســابق ،انتشــر االنخفــاض فــي جميــع املناطــق
الرئيســية .واســتمرت حصــة األمــوال املخصصــة آلســيا فــي
الهيمنــة ،وزادت خــال العــام .كمــا أن التحويــات إلــى البلــدان
اخلمســة األولــى كانــت معتدلــة ،ولكــن ببــطء نســبي مقارنــة
بالبلــدان األخــرى ممــا أدى إلــى زيــادة متواضعــة فــي حصتهــا.

In Qatar, outgoing remittances through Exchange
Houses in Qatar dipped in 2020 under the twin
impact of pandemic and fall in oil prices combined
with increased spending within the domestic
economy (Chart 3-12). As in the previous year, the
decline was spread across all major regions. The
share of funds to Asia continued to dominate and
increased during the year. Remittances to the top
five countries also moderated but relatively slowly
as compared to other countries resulting in modest
increase in their share.

Chart 3-12: Region-Wise Remittances Through Exchange Houses

شكل  :12-3التحويالت من محال الصرافة حسب املناطق

QR Billions
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Exchange Houses managed to reduce their expenses
in 2020 in view of the adverse economic scenario
(Chart 3-13). However, the fall in income was sharper
leading to fall in profits and the return on assets.
Nevertheless, the profits remained in the positive
zone and the ROA ruled above 8 percent.

2020 متكنــت محــال الصرافــة مــن خفــض نفقاتهــا فــي عــام
 ومــع.)13-3 فــي ظــل الســيناريو االقتصــادي املعاكــس (شــكل
 كان االنخفــاض فــي الدخــل أكثــر حــدة ممــا أدى إلــى،ذلــك
 ظلــت، ومــع ذلــك.انخفــاض األربــاح والعائــد علــى املوجــودات
 ونســبة العائــد علــى املوجودات،األربــاح فــي املنطقــة اإليجابيــة
. فــي املائــة8 فــوق

Chart 3.13: Income and Expenditures of Exchange Houses

QR Millions

 الدخل واملصروفات حملال الصرافة:13-3 شكل

3.2 Developments in Qatar Financial Centre
Regulatory Authority

 التطورات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال2 .3

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

تقــوم هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بأعمــال الترخيــص
، بنوك االســتثمار،والرقابــة للمؤسســات املاليــة (بنــوك اجلملــة
، شــركات التأمــن، الشــركات االستشــارية،مــدراء االســتثمار
 ومركــز.وســطاء التأمــن) العاملــة فــي مركــز قطــر املــال
قطــر للمــال هــو مركــز عاملــي لألعمــال واملــال مــع منصــة فــي
.الداخــل توفــر فرص ـاً للتوســع مــن وإلــى الشــرق األوســط

In 2020, seven firms were authorised under
the QFCRA, which included two insurers, three
investment managers, and two advisory firms, and
one insurer was de-authorised (Table 3.6).

 مت ترخيــص ســبع شــركات مبوجــب هيئــة،2020 فــي عــام
، مبــا فــي ذلــك شــركتان للتأمــن،تنظيــم مركــز قطــر للمــال
 ومت إلغــاء، وشــركتان استشــاريتان،وثالثــة مــدراء لالســتثمار
.)6-3 ترخيــص شــركة تأمــن واحــدة (جــدول

Table 3-6: Type and Origin of QFCRA Authorised Institutions (31 December 2020)

)٢٠٢٠  ديسمبر31(  نوع وأصل املؤسسات املعتمدة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال:6-3 جدول
Domestic
محلي

MENA
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

Other countries
دول أخرى

Total
اإلجمالي

Corporate Banks

-

8

3

11

Investment Banks

2

-

-

Investment Managers

8

1

3

Advisory Firms

-

1

12

Insurers

4

6

4

1
15

2
18

4
26

Financial Institution Type

Insurance Intermediaries
Total
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2

12

13

14

7
59

نوع املؤسسات املالية
بنوك اجلملة
بنوك االستثمار
مدراء االستثمار
الشركات االستشارية
شركات التأمني
وسطاء التأمني
اإلجمالي
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 1 .2 .3التطورات في بنوك اجلملة

3.2.1 Developments in Corporate Banks

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020مثلــت بنــوك اجلملــة فــي مركــز
قطــر للمــال  ٪87.9مــن القطــاع املصرفــي ملركــز قطــر للمــال،
بإجمالــي موجــودات  44.0مليــار ريــال ،فــي حــن شــكلت
بنــوك االســتثمار ملركــز قطــر للمــال النســبة املتبقيــة البالغــة
 ،٪12.1مبوجــودات  6.1مليــار ريــال .وشــكلت موجــودات
القطــاع املصرفــي فــي مركــز قطــر للمــال مــا يقــرب مــن ٪3
مــن إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي احمللــي .وارتفعــت
موجــودات بنــوك اجلملــة فــي مركــز قطر للمال بنســبة ٪10.8
علــى أســاس ســنوي كمــا فــي  31ديســمبر  .2020ومــع ذلــك،
ال تــزال املوجــودات مركــزة فــي أكبــر ثالثــة بنــوك جملــة.
وقــد ســجلت بنــوك اجلملــة فــي مركــز قطــر للمــال أرباحــاً
بقيمــة  444مليــون ريــال فــي عــام  ،2020ارتفاع ـاً مــن 230
مليــون ريــال فــي عــام  .2019وارتفــع العائد علــى حقوق امللكية
والعائــد علــى االســتثمار مــن  ٪11.4و ٪0.7فــي عــام 2019
إلــى  ٪38.2و ٪1.1فــي عــام  2020علــى التوالــي .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،ارتفــع صافــي هامــش الفائــدة لبنــوك اجلملــة فــي
مركــز قطــر للمــال وصافــي دخــل الفوائــد مــن  ٪1.0إلــى
 ٪1.6ومــن  ٪0.9إلــى  ٪1.5علــى التوالــي (جــدول .)7-3

As at 31 December 2020, the QFC corporate banks
represented 87.9% of the QFC banking sector,
with QR 44.0 billion in total assets, while the QFC
investment banks made up the remaining 12.1%,
with QR 6.1 billion in assets. The QFC banking
sector’s assets represented approximately 3.0% of
the total assets of the domestic banking sector. The
QFC corporate banks’ assets increased by 10.8%
year-on-year as at 31 December 2020. However,
assets remain concentrated at the largest three
corporate banks.
The QFC corporate banks’ recorded QR 444 million
in profit in 2020, up from QR 230 million in 2019.
Both ROE and ROI increased from 11.4% and 0.7%
in 2019 to 38.2% and 1.1% in 2020, respectively.
Additionally, QFC corporate banks’ net interest
margin and net interest income increased from 1.0%
to 1.6% and from 0.9% to 1.5%, respectively (Table
3-7).

)Table 3-7: Performance Indicators (QR Million

جدول  :7-3مؤشرات األداء (باملليون ريال)

الربح

صافي دخل الفائدة

الدخل من غير الفائدة

نفقات التشغيل

العائد على حقوق امللكية
العائد على املوجودات

صافي هامش الفائدة

صافي دخل الفائدة

دخل الفائدة /املوجودات املدرة للفائدة

مصروفات الفوائد  /املطلوبات التي حتمل فائدة

خسائر االئتمان  /صافي دخل الفوائد

مكاسب (خسائر) القيمة العادلة  /إجمالي الدخل
الدخل من غير الفوائد  /إجمالي الدخل

صافي الرسوم والعموالت  /إجمالي الدخل

التكلفة  /إجمالي الدخل

تكاليف املوظفني  /إجمالي الدخل

تكاليف املوظفني  /مصروفات التشغيل

مصروفات التشغيل  /إجمالي املوجودات
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2020

2019

444

230

Profit

679

354

Net Interest Income

19

62

Non-interest Income

165

141

Operating Expenses

%

%

38.2

11.4

Return on Equity

1.1

0.7

Return on Assets

1.6

1.0

Net Interest Margin

1.5

0.9

Net Interest Income

3.1

3.6

Interest Income/Interest Earning Assets

1.5

2.7

Interest Expense/Interest Bearing Liabilities

5.1

6.3

Credit Losses/Net Interest Income

)(0.3

)(0.2

Fair Value Gains (Losses)/Total Income

2.7

14.8

Non-Interest Income/Total Income

5.6

10.2

Net Fee and Commission/Total Income

24.0

34.1

Cost/Total Income

12.0

19.6

Staff Costs/Total Income

52.0

57.5

Staff Costs/Operating Expenses

0.4

0.4

Operating Expenses/Total Assets
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مــع نهايــة عــام  ،2020زادت القــروض غيــر املنتظمــة إلــى
القــروض والســلفيات مــن  ٪1.8إلــى  ٪2.8بســبب إعــادة
جدولــة االئتمــان املصنــف ،األمــر الــذي يتطلــب مســتويات
أقــل مــن املخصصــات ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التغطيــة
(جــدول )8-3

As at year-end 2020, NPL to loans and advances
increased from 1.8% to 2.8% due to rescheduled
credit classified, which require lower levels of
provisioning resulting in the lower coverage ratios
(Table 3-8).

)Table 3-8: Corporate Banks’ Credit Risk Ratios (%

جدول  :8-3نسب املخاطر االئتمانية لبنوك اجلملة ()%
2020

2019

القروض  /القروض والسلفيات املصنفة

2.8

1.8

Classified Loans/Loans and Advances

املخصصات  /القروض والسلفيات

1.6

1.5

Provisions/Loans and Advances

نسبة تغطية محددة

48.3

69.1

Specific Coverage Ratio

نسبة التغطية اإلجمالية

57.1

83.8

Total Coverage Ratio

إجمالي االنخفاض في القيمة  /إجمالي املوجودات

0.8

0.8

Total Impairments/Total Assets

انكشاف كبير في امليزانية العمومية  /إجمالي
املوجودات

92.1

89.7

On-Balance Sheet Large Exposures/Total
Assets

إجمالي االنكشافات الكبيرة  /إجمالي املوجودات
والبنود خارج امليزانية العمومية

90.4

88.1

Gross Large Exposures/Total Assets and OffBalance Sheet Items

زادت نســب كفايــة رأس املــال مــن نهايــة عــام  2019إلــى نهايــة
عــام ( 2020جــدول .)9-3

Capital adequacy ratios increased from year-end
2019 to year-end 2020 (Table 3-9).

)Table 3-9: Corporate Banks’ Capital Adequacy Ratios – LLCs Only (%

جدول  :9-3نسب كفاية رأس مال بنوك اجلملة  -الشركات ذات املسؤولية احملدودة فقط ()%
2020

2019

نسبة إجمالي كفاية رأس املال

38.1

32.6

Total Capital Adequacy Ratio

نسبة كفاية رأس املال من املستوى 1

32.3

27.8

Common Equity Tier 1 Capital Adequacy
Ratio

اجمالي نسبة كفاية رأس املال من املستوى 1

32.3

27.8

Total Tier 1 Capital Adequacy Ratio

نسبة الرافعة املالية

5.2

8.3

Financial Leverage Ratio

اجمالي رأس املال  /إجمالي املوجودات

6.4

10.2

Total Capital/Total Assets

متوسط املوجودات املرجحة باملخاطر

51.7

58.2

Average Risk Weighted Assets
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علــى الرغــم مــن االعتــدال فــي حصــة املوجــودات الســائلة
خــال عــام  ،2020فقــد حتســنت حصــة الودائــع املســتقرة
بشــكل كبيــر .وخفــت حصــة التمويــل قصيــر ومتوســط األجــل
مــن إجمالــي التمويــل وكذلــك حصــة كبــار املودعــن مــن
إجمالــي الودائــع (جــدول .)10-3

Notwithstanding moderation in the share of liquid
assets during 2020, the share of stable deposits
improved substantially. The share of short- and
medium-term funding in total funding as well as
that of large depositors in total deposits moderated
(Table 3-10).

)Table 3-10: Corporate Banks’ Liquidity Risk Profile (%

جدول  :10-3بيان مخاطر السيولة لدى بنوك اجلملة ()%
2020

2019

املوجودات السائلة  /إجمالي املوجودات

8.0

9.5

Liquid Assets/Total Assets

املوجودات السائلة  /إجمالي التمويل

8.6

10.0

Liquid Assets/Total Funding

املوجودات السائلة  /إجمالي التمويل
(باستثناء داخل املجموعة)

26.6

39.3

Liquid Assets/Total Funding
)(Excluding Intra-Group

ودائع مستقرة  /إجمالي الودائع

95.4

91.6

Stable Deposits/Total Deposits

املطلوبات املتقلبة  /مجموع املطلوبات

1.4

2.1

Volatile Liabilities/Total Liabilities

القروض  /الودائع

72.9

69.8

Loans/Deposits

التمويل بني البنوك  /إجمالي التمويل

93.2

92.8

Interbank Funding/Total Funding

التمويل بني البنوك  /إجمالي التمويل
(باستثناء داخل املجموعة)

78.9

71.8

Interbank Funding/Total Funding
)(Excluding Intra-Group

السلف بني البنوك  /التمويل بني البنوك (باستثناء
داخل املجموعة)

164.5

211.8

Interbank Advances/Interbank Funding
)(Excluding Intra-Group

متويل قصير األجل  /إجمالي التمويل

21.7

26.3

Short Term Funding/Total Funding

متويل متوسط األجل  /إجمالي التمويل

19.4

30.4

Medium Term Funding/Total Funding

املودعون الكبار  /إجمالي الودائع

77.4

81.2

Large Depositors/Total Deposits

 2 .2 .3التطــورات لــدى بنــوك االســتثمار ومــدراء
اال ســتثمار

3.2.2 Developments in Investment Banks and
Investment Managers

ســجلت بنــوك االســتثمار ومــدراء االســتثمار فــي مركــز قطــر
للمــال خســارة أقــل فــي عــام  2020مقارنــة بعــام 2019
(جــدول  .)11-3بينمــا شــهد مــدراء االســتثمار ربحيــة
مســتمرة ،فــإن اخلســائر اإلجماليــة كانــت مدفوعــة مــن قبــل
بنــوك االســتثمار ،التــي عانــت مــن خســائر ائتمانيــة وخســائر
فــي القيمــة العادلــة علــى االســتثمارات.

The QFC investment banks and investment
managers recorded a smaller loss in 2020 relative
to 2019 (Table 3-11). While investment managers
experienced continued profitability, the aggregate
losses were driven by investment banks, which
experienced credit losses and fair value losses on
investments.

116تقرير اال�ستقرار املايل 2020

Financial Stability Review 2020

Developments in the Broader Financial Sector

)Table 3-11: Investment Banks’ and Investment Managers’ Performance (QR Million

جدول  :11-3أداء بنوك االستثمار ومدراء االستثمار (باملليون ريال)
2020

2019

)(231

)(290

صافي الدخل من الفوائد

23

53

Net Interest Income

الدخل من غير الفوائد

204

286

Non-Interest Income

نفقات التشغيل

367

364

Operating Expenses

%

%

العائد على حقوق امللكية

)(7.2

)(7.6

Return on Equity

العائد على املوجودات

)(3.4

)(4.1

Return on Assets

أرباح (خسائر) القيمة العادلة  /الدخل

)(56.3

)(8.3

Fair Value Gains (Losses)/Income

خسائر االئتمان  /صافي دخل الفوائد

387.5

328.4

Credit Losses/Net Interest Income

صافي الرسوم والعموالت  /إجمالي الدخل

108.9

68.9

Net Fee & Commission/ Total Income

التكلفة  /إجمالي الدخل

162.0

107.1

Cost/Total Income

تكاليف املوظفني  /إجمالي الدخل

109.2

68.8

Staff Costs/Total Income

تكاليف املوظفني  /تكاليف التشغيل

67.4

64.3

Staff Costs/Operating Expenses

تكاليف التشغيل  /إجمالي املوجودات

5.4

5.2

Operating Expenses/Total Assets

الربح( /اخلسارة)

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020بلــغ إجمالــي املوجــودات
اخلاضعــة لــإدارة  60مليــار ريــال ،أي ضعــف  30مليــار ريــال
فــي نهايــة عــام  .2019وتعــزى الزيــادة فــي املوجــودات املــدارة
بشــكل أساســي إلــى تفويــض مــدراء االســتثمار اجلــدد.

 3 .2 .3التطورات في الشركات االستشارية
حققــت الشــركات االستشــارية أرباحـاً قدرهــا عشــرة ماليــن
ريــال لفتــرة  12شــهراً املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020مقارنــة
بخســائر قدرهــا ســبعة ماليــن ريــال مت تكبدهــا فــي العــام
الســابق (جــدول  .)12-3وظلــت مصاريــف التشــغيل خاضعــة
للرقابــة ،وهــو مــا ينعكــس مــن خــال اســتقرار نســبي فــي
تكاليــف املوظفــن إلــى نســبة مصاريــف التشــغيل .نظــراً
للطبيعــة احملــدودة ونطــاق أنشــطة الشــركات االستشــارية،
فــإن هــذه املؤسســات ال تتعــرض ملخاطــر االئتمــان أو الســوق
أو الســيولة.
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)Profit/(Loss

As at 31 December 2020, assets under management
(AUM) totalled QR 60 billion, double the QR 30
billion at year-end 2019. The increase in AUM was
mainly attributable to the authorisation of new
investment managers.

3.2.3 Developments in Advisory Firms
Advisory firms generated profits of QR 10 million
for the 12-month period ended 31 December 2020,
compared to losses of QR 7 million experienced
a year earlier (Table 3-12). Operating expenses
remained controlled, reflected by a relatively stable
staff costs to operating expenses ratio. Due to the
limited nature and scope of activities of advisory
firms, these institutions have negligible exposure to
credit, market or liquidity risks.
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Table 3-12: Advisory Firms’ Profitability (QR Million)

) ربحية الشركات االستشارية (باملليون ريال:12-3 جدول
2019

2020

Profit/(Loss)

(7)

10

Expense Reimbursement

37

44

Operating Expenses

45

48

%

%

63.7

62.3

Staff Costs/Operating Expenses

)(اخلسارة/الربح

سداد النفقات

نفقات التشغيل
نفقات التشغيل/تكاليف املوظفني

3.2.4 Developments in Insurers and Insurance
Intermediaries

 التطــورات فــي شــركات التأمــن ووســطاء4 .2 .3
التأ مــن

The total assets of QFC insurers decreased by 49%
in the 12-month period ended 31 December 2020
due to the portfolio transfer by one insurer to its
parent company (Table 3-13).

انخفــض إجمالــي موجــودات شــركات التأمــن فــي مركــز قطــر
31  شــهراً املنتهيــة فــي12  فــي فتــرة الـــ٪49 للمــال بنســبة
 بســبب حتويــل احملفظــة مــن قبــل شــركة تأمــن2020 ديســمبر
.)13-3 واحــدة إلــى الشــركة األم (جــدول

Table 3-13: Insurers’ Balance Sheet Items (QR Million)

) بنود امليزانية العمومية لشركات التأمني (مليون ريال:13-3 جدول
2019

2020

∆%

املوجودات

Cash And Bank Balances

265

237

(11)

نقد وأرصدة لدى البنوك

Investments

104

96

(8)

Reinsurance Receivable

182

81

(56)

Premiums Receivable

91

60

(34)

Other Receivables

346

27

(92)

Other Assets

43

28

(35)

موجودات أخرى

Total Assets

1,030

528

(49)

إجمالي املوجودات

Technical Reserves-General

180

76

(58)

احتياطيات فنية عامة

Gross Outstanding Claims

154

56

(64)

Claims Incurred Not Reported

22

17

(25)

Technical Reserves – Long Term

2

0

(100)

Unearned Premiums Reserve

126

106

(16)

Reinsurance Payable

15

18

21

Intra-Group Liabilities

6

12

111

Other Liabilities

124

55

(55)

مطلوبات أخرى

Total Liabilities

452

267

(41)

إجمالي املطلوبات

Share Capital

382

244

(36)

رأس املال

Retained Earnings

182

1

(99)

Other Reserves

15

16

8

579

261

(55)

Assets

Liabilities

Equity

Total Equity
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استثمارات

مستحقات إعادة التأمني

أقساط القبض

مستحقات أخرى

املطلوبات

إجمالي املطالبات املستحقة

مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 على املدى الطويل- االحتياطيات الفنية
احتياطي أقساط غير مكتسبة
إعادة التأمني مستحقة الدفع
اخلصوم داخل املجموعة

حقوق امللكية

أرباح محتجزة

احتياطيات أخرى
إجمالي حقوق امللكية
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ارتفعــت األقســاط املكتتبــة مــن قبــل شــركات التأمــن فــي
مركــز قطــر للمــال بنســبة  ٪7فــي فتــرة االثنــي عشــر شــهراً
املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2020وحققــت شــركات التأمــن
مبركــز قطــر للمــال صافــي ربــح قــدره  40مليــون ريــال فــي
فتــرة االثنــي عشــر شــهراً املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020مــن
صافــي خســارة قدرهــا  25مليــون ريــال فــي العــام الســابق.
وبلــغ العائــد علــى حقــوق املســاهمني لشــركات التأمــن فــي
مركــز قطــر للمــال  ٪4.2فــي عــام  ،2020بتحســن مــن ســالب
 ٪9.0فــي عــام ( 2019جــدول .)14-3

Business written by QFC insurers increased by 7%
in the 12-month period ended 31 December 2020.
QFC insurers incurred a net profit of QR 40 million
in the 12-month period ended 31 December 2020,
from a net loss of QR 25 million in the prior year.
QFC insurers’ return on equity was 4.2% in 2020,
improving from -9.0% in 2019 (Table 3-14).

)Table 3-14: Insurers’ Performance Ratios (QR Million

جدول  :14-3نسب أداء شركات التأمني (مليون ريال)
2020

2019

إجمالي األقساط املكتتبة

833

781

Gross Written Premiums

صافي األقساط املكتتبة

644

621

Net Written Premiums

صافي الربح

40

)(25

Net Profit

%

%

إجمالي األقساط التجارية املكتتبة

82.5

83.3

Commercial/Gross Written Premiums

إجمالي أقساط التجزئة املكتتبة

17.5

16.7

Retail/Gross Written Premiums

معدل البقاء

77.3

79.5

Retention Rate

النسبة املجمعة

89.9

111.6

Combined Ratio

نسبة اخلسارة

65.2

77.4

Loss Ratio

نسبة النفقات

24.7

34.2

Expense Ratio

دخل االستثمار  /متوسط املوجودات املستثمرة

3.0

2.6

Investment Income/Average Invested Assets

صافي أقساط التأمني املكتسبة  /حقوق املساهمني

35.0

19.0

Net Premiums Earned/Shareholders’ Equity

االحتياطيات الفنية  /صافي األقساط املكتسبة

66.3

148.8

Technical Reserves/Net Premiums Earned

معدل السيولة

494.7

295.7

Liquidity Ratio

نسبة املالءة املالية

202.1

392.5

Solvency Ratio

4.2

)(9.0

العائد على حقوق امللكية
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واصــل التأمــن ضــد احلــوادث والتأمــن الصحــي الهيمنــة
علــى ســوق شــركات التأمــن مبركــز قطــر للمــال ،حيــث مثــل
 ٪65مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي عــام ،2020
مقارنــة بنحــو  ٪63فــي عــام  .2019وحافظــت أعمــال التأمــن
طويــل األجــل ( )٪14والســيارات ( )٪6علــى مســتويات مماثلــة
نســبياً مقارنــة بالســنة الســابقة (شــكل .)14-3

Accident and health insurance continued to
dominate the QFC insurers’ market, representing
65% of the total GWP in 2020, compared to 63% in
2019. Long term insurance business (14%) and motor
(6%) maintained relatively similar levels compared to
prior year (Chart 3-14).

)Chart 3-14: QFCRA Authorised Insurers’ GWP by Business Line (QR Million, 2020

شكل :14-3إجمالي األقساط املكتتبة لشركات التأمني املرخصة من قبل هيئة قطر للمال حسب خط األعمال (مليون ريال)٢٠٢٠ ،

حتســنت النســبة املجمعــة لشــركات التأمــن ،حيــث انخفضــت
إلــى أقــل مــن  ٪100طــوال عــام  ،2020ممــا يعكــس أدا ًء
محســناً مــع أقســاط تتجــاوز املطالبــات (شــكل .)15-3

The combined ratio of insurers improved, dropping
below 100% throughout 2020, reflecting an improved
performance with premiums exceeding claims (Chart
3-15).

)Chart 3-15: QFCRA Authorised Insurers’ Combined Ratio (%

شكل  :١٥-3النسبة اإلجمالية لشركات التأمني املرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ()%

Combined Ratio
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 5 .2 .3تقييم املخاطر وارتباطات املؤسسات املرخصة
مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال مــع النظــام املالــي
األوسع

3.2.5 Risk Assessment and QFCRA Authorised
Institutions’ Linkages to the Broader Financial
System

ترتبــط البنــوك املرخصــة مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
بالنظــام املالــي احمللــي واالقتصــاد احمللــي األوســع مــن خــال
التعــرض لبنــوك مصــرف قطــر املركــزي والشــركات القطريــة
والهيئــات احلكوميــة ،والتــي تكــون في شــكل قــروض وإيداعات
وســندات ديــن .وبلــغ إجمالــي االنكشــاف علــى االقتصــاد
احمللــي  25.5مليــار ريــال بنهايــة عــام  ،2020معظمهــا مــن
بنــوك مصــرف قطــر املركــزي ( .)٪60.0عــاوة علــى ذلــك،
فــإن بنــوك مركــز قطــر للمــال لديهــا  574مليــون ريــال فــي
حقــوق ملكيــة الشــركات القطريــة كمــا فــي  31ديســمبر ،2020
أي مــا يقــرب مــن ضعــف املســتوى فــي العــام الســابق .وشــكلت
االنكشــافات احملليــة للبنــوك املرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال  ٪51.7مــن إجمالــي موجوداتهــا،
علــى أســاس ســنوي (جــدول .)15-3

QFCRA authorised banks are linked to the domestic
financial system and broader local economy through
exposures to QCB banks, Qatari businesses, and
government-related entities, which are in the form of
loans, deposit placements, and debt securities. Total
exposure to the local economy amounted to QR
25.5 billion at year-end 2020, predominantly to QCB
banks (60.0%). Furthermore, QFC banks has QR 574
million in equity exposure to Qatari companies as of
31 December 2020, almost double the level a year
before. QFCRA authorised banks’ local exposures
constituted 51.7% of their total assets, consistent
year-on-year (Table 3-15).

)Table 3-15: QFCRA Authorised Banks’ Local Exposures (QR Million

جدول  :15-3اإلنكشافات احمللية للمصارف املرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال (مليون ريال)
التمويل املقدم من البنوك املرخصة
من مركز قطر للمال للنظام املالي احمللي *
بنوك مصرف قطر املركزي
رجال األعمال القطريني

الكيانات املتصلة باحلكومة/وذات السيادة
اإلجمالي
* يقوم مصرف قطر المركزي باستكمال تراخيص الشركات ،ولذا فإن العدد تقديري

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

Funding Provided by QFC Authorised Banks
*to Local Financial System

2020

2019

15,278

14,447

Qcb Banks

9,246

7,808

Qatari Businesses

999

920

25,523

23,175

Government-Related Entities/Sovereign
Total

* QCB is completing the licensing process so the number of companies is an estimate
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مالحظات ختامية

Concluding Remarks

علــى الرغــم مــن الوبــاء والتباطــؤ االقتصــادي ،ســجل القطــاع
املالــي األوســع منــواً إيجابيــاً خــال عــام  .2020ومــن بــن
املؤسســات اخلاضعــة لرقابــة مصــرف قطــر املركــزي ،كان منــو
القطــاع مدفوعـاً بشــكل أساســي بشــركات التأمــن وبنــك قطر
للتنميــة .وانعكــس تأثيــر التباطــؤ االقتصــادي فــي انخفــاض
موجــودات محــال الصرافــة ،وشــركات االســتثمار ،وشــركات
التمويــل ،ولكــن مــع انخفــاض النــاجت احمللــي اإلجمالــي
بشــكل أســرع ،حتســنت نســبة موجوداتهــا إلــى النــاجت احمللــي
اإلجمالــي خــال العــام.

Notwithstanding the pandemic and economic
slowdown, the broader financial sector recorded
positive growth during 2020. Among the QCB
regulated institutions, the growth of the sector
was mainly driven by the insurance companies and
QDB. Impact of economic slowdown was reflected
in decline in assets of Exchange Houses, investment
companies and finance companies but as GDP
declined faster, the ratio of their assets to GDP
improved during the year.

وزاد رأس مــال شــركات التأمــن اخلاضعــة لرقابــة مصــرف
قطــر املركــزي خــال العــام .كمــا حتســن مســتوى املخاطــر
فــي محفظــة اســتثماراتهم حيــث كان هنــاك ارتفــاع حــاد فــي
االســتثمارات فــي آجــال االســتحقاق الثابتــة ،بينمــا ظلــت
االســتثمارات فــي األســهم معتدلــة وفــي العقــارات شــبه راكدة.
كمــا حتســنت الربحيــة حيــث ارتفــع العائــد علــى حقــوق امللكيــة
لشــركات التأمــن إلــى  ٪3.3مــن  ٪2.7فــي العــام الســابق.
وظلــت الســيولة فــي هــذه الشــركات مريحــة.

Capital of the QCB regulated insurance firms
increased during the year. The risk level in their
investments portfolio also improved as there was
a sharp rise in investments in fixed maturities while
those in equities moderated and in real estate
remained almost stagnant. Profitability also improved
as the return on equity of the insurance firms rose to
3.3 percent from 2.7 percent in the previous year.
Liquidity in these firms remained comfortable.

قــام بنــك قطــر للتنميــة بتشــغيل برنامــج الضمــان الوطنــي
بنجــاح .يؤكــد املســتوى العالــي وجــودة رأس املــال اجليــدة
باإلضافــة إلــى عــدم وجــود قــروض علــى إمكانيــة املرونــة
والتوســع .وحافظــت شــركات التمويــل علــى أرصــدة نقديــة
مريحــة ،ورافعــة ماليــة منخفضــة وكفايــة رأس مــال عاليــة.
وفــي شــركات االســتثمار ،يتحمل املســاهمون املخاطــر بالكامل
فــي ضــوء االلتزامــات غيــر املتعلقــة بحقــوق امللكيــة التــي ال
تذكــر .وقــد ســجلت هــذه الشــركات زيــادة كبيــرة فــي حصــة
االســتثمارات املاليــة مــن إجمالــي املوجــودات بينمــا انخفضــت
حصــة األرصــدة النقديــة اخلاملــة .وســجلت محــال الصرافــة
زيــادة فــي حقــوق املســاهمني بســبب ارتفــاع رأس املــال املدفــوع
واالحتياطيــات القانونيــة .وســجلت حصــة صافــي املوجــودات
الســائلة فــي إجمالــي املوجــودات انتعاش ـاً حــاداً خــال عــام
.2020

QDB successfully operated the National Guarantee
Programme. High level and good quality of capital
as well as absence of borrowings underscore the
potential for its resilience and expansion. The
finance companies maintained comfortable cash
balances, low leveraging and high capital adequacy.
In investment companies, the risks are borne entirely
by the shareholders in view of negligible non-equity
liabilities. These firms recorded substantial increase
in the share of financial investments in total assets
while that of idle cash balances declined. Exchange
’Houses recorded enhancement of shareholders
equity due to rise in paid up capital and legal
reserves. The share of net liquid assets in the total
assets recorded a sharp recovery during 2020.

ومــن بــن املؤسســات اخلاضعــة للتنظيــم مــن قبــل هيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال ،منــت موجــودات بنــوك اجلملــة فــي مركــز
قطــر للمــال خــال العــام .وزاد صافــي الفائــدة ،وتضاعفــت
األربــاح تقريبــاً .كمــا زادت معــدالت كفايــة رأس املــال مــن
نهايــة عــام  2019إلــى نهايــة عــام  .2020وعلــى الرغــم مــن
االعتــدال فــي حصــة املوجــودات الســائلة خــال عــام ،2020
فقــد حتســنت حصــة الودائــع املســتقرة بشــكل كبيــر .وخففــت
نســبة التمويــل قصيــر ومتوســط األجــل مــن إجمالــي التمويــل
وكذلــك حصــة كبــار املودعــن مــن إجمالــي الودائــع.

Among the QFCRA regulated institutions The QFC
corporate banks’ assets grew during the year. Net
interest increased and profits almost doubled.
Capital adequacy ratios also increased from year-end
2019 to year-end 2020. Notwithstanding moderation
in the share of liquid assets during 2020, the share
of stable deposits improved substantially. The share
of short- and medium-term funding in total funding
as well as that of large depositors in total deposits
moderated.
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وســجلت بنــوك االســتثمار ومــدراء االســتثمار فــي مركــز قطــر
للمــال خســارة أقــل فــي عــام  2020مقارنــة بعــام .2019
وبينمــا شــهد مــدراء االســتثمار اســتمرار الربحيــة ،كانــت
اخلســائر اإلجماليــة مدفوعــة ببنــوك االســتثمار التــي عانــت
مــن خســائر ائتمانيــة وخســائر فــي القيمــة العادلــة علــى
االســتثمارات .وحققــت الشــركات االستشــارية أرباح ـاً كبيــرة
مقارنــة باخلســائر التــي تعرضــت لهــا قبــل عــام.
كمــا أدت األقســاط املكتتبــة مــن قبــل شــركات التأمــن فــي
مركــز قطــر للمــال إلــى زيــادة صافــي األربــاح مــن صافــي
اخلســارة فــي العــام الســابق .وحتســنت النســبة اإلجماليــة
لشــركات التأمــن ،حيــث انخفضــت إلــى أقــل مــن  ٪100طــوال
عــام  ،2020ممــا يعكــس أدا ًء محســناً مــع أقســاط تتجــاوز
املطالبــات.
بلــغ إجمالــي انكشــاف املؤسســات اخلاضعــة لرقابــة هيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال علــى االقتصــاد احمللــي 25.5
مليــار ريــال بنهايــة عــام  ،2020وبصــورة أساســية علــى بنــوك
مصــرف قطــر املركــزي .عــاوة علــى ذلــك ،تضاعــف انكشــاف
بنــوك مركــز قطــر للمــال علــى حقــوق امللكيــة بالشــركات
القطريــة خــال العــام.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

The QFC investment banks and investment managers
recorded a smaller loss in 2020 relative to 2019.
While investment managers experienced continued
profitability, the aggregate losses were driven by
investment banks, which experienced credit losses
and fair value losses on investments. Advisory firms
generated significant profits compared to losses
experienced a year earlier.
Business written by QFC insurers also increased
significant net profit from a net loss in the prior year.
The combined ratio of insurers improved, dropping
below 100% throughout 2020, reflecting an improved
performance with premiums exceeding claims.

Total exposure of QFCRA regulated institutions to
the local economy amounted to QR 25.5 billion
at year-end 2020, predominantly to QCB banks.
Furthermore, QFC banks’ equity exposure to Qatari
companies doubled during the year.
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INFRASTRUCTURE

تطورات البنية التحتية املالية في قطر

 1 .4التطورات في أنظمة الدفع

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

4.1 Developments in Payment Systems

أنظمــة الدفــع والتســوية هــي مكونــات أساســية للبنــى التحتيــة
االقتصاديــة واملاليــة لالقتصــادات احلديثــة .ولذلــك ،فــإن
التشــغيل اآلمــن والفعــال ألنظمــة الدفــع والتســوية ضــروري
للحفــاظ علــى االســتقرار املالــي والنمــو االقتصــادي وتعزيزهمــا.
وقــد اتخــذ مصــرف قطــر املركــزي ،بصفتــه املشــغل واملنظــم
واملشــرف علــى أنظمــة الدفــع والتســوية فــي قطــر ،العديــد مــن
مبــادرات السياســة فــي املاضــي لتطويــر أنظمــة دفــع وتســوية
آمنــة وفعالــة لتحويــل قطــر إلــى اقتصــاد رقمــي .وقــد تلقــت هــذه
العمليــة مزيــداً مــن الزخــم فــي عــام  ،2020عندمــا أصبــح التباعد
االجتماعــي معيــاراً جديــداً بســبب الوبــاء املســتحدث كوفيــد.19-
كمــا استرشــدت إجــراءات السياســة باخلطــة االســتراتيجية
ملصــرف قطــر املركــزي للقطــاع املالــي ( ،)2022-2017ورؤيــة
قطــر الوطنيــة  2030التــي تركــز بشــكل أكبــر علــى حتقيــق مجتمــع
آمــن غيــر نقــدي مــع تعزيــز الشــمول املالــي.

Payment and settlement systems are critical components
of the economic and financial infrastructures of modern
economies. Safe and efficient functioning of payment
and settlement systems are, therefore, essential for the
maintenance and promotion of financial stability and
economic growth. The Qatar Central Bank (QCB), as the
operator, regulator and overseer of the payment and
settlement systems in Qatar, has taken several policy
initiatives in the past to develop safe, secure and efficient
payment and settlement systems for transforming Qatar
into a digital economy. This process received further
momentum in 2020, when social distancing became new
norm due to the covid-19 induced pandemic. The policy
measures were also guided by QCB’s strategic plan for
the financial sector (2017-2022) and the Qatar National
Vision 2030 which places a greater emphasis on achieving
a secure cashless society with enhanced financial inclusion.

وكان عــام  2020مليئــاً بالتحديــات ألصحــاب املصلحــة فــي
البنيــة التحتيــة لنظــام املدفوعــات بســبب جائحــة كوفيــد.19-
وســط هــذه البيئــة التشــغيلية الصعبــة ،تعاملــت املؤسســات املاليــة
العاملــة فــي قطــر بشــكل جيــد مــع حتديــات إدارة املخاطــر التــي
فرضتهــا املوجــة األولــى مــن الوبــاء ،مبــا فــي ذلــك تلــك الناجتــة
عــن الزيــادات احلــادة فــي الطلــب علــى طــرق الدفــع اإللكترونــي،
الســيما بســبب إغــاق مكاتــب الصرافــة ،وســاعات عمــل مخفضــة
للبنــوك مــع دعــم فعــال للسياســة مــن مصــرف قطــر املركــزي
(إطــار .)1-4

The year 2020 has been quite challenging for the
stakeholders of the payments system infrastructure due
to COVID-19 pandemic. Amid this difficult operating
environment, financial institutions operating in Qatar have
generally dealt well with the risk management challenges
posed by the first wave of the pandemic, including those
presented by sharp increases in demand for electronic
payments methods, particularly due to closure of exchange
houses and reduced working hours of banks with active
policy support from QCB ( Box 4-1).

ونظــراً ألن الطلــب علــى املدفوعــات اإللكترونيــة ينمــو بشــكل
مطــرد ،ومــن املتوقــع أن يــزداد بشــكل كبيــر خــال نهائيــات كأس
العالــم لكــرة القــدم قطــر  ،2022أطلــق مصــرف قطــر املركــزي
مشــروعاً لتحويــل البنيــة التحتيــة ملدفوعــات التجزئــة فــي الدولــة
ملواكبــة الطلــب املتزايــد .يهــدف املشــروع إلــى بنــاء بنيــة حتتيــة
للدفــع علــى مســتوى عاملــي مــع أحــدث التقنيــات التــي تســهل
نظــام دفــع آمــن وفعــال فــي قطــر.

As the demand for electronic payments is steadily
growing and is expected to increase substantially during
FIFA World Cup Qatar 2022, QCB has initiated a project
for transforming the retail payment infrastructure in the
country to cope with the increasing demand. The project
aims for building a world class payment infrastructure with
state-of-art technology that facilitates a safe, secure and
efficient payment ecosystem in Qatar.

واتخــذ مصــرف قطــر املركــزي مبــادرات أخــرى فــي مجــال
التكنولوجيــا املاليــة ،واملجــاالت املســاندة .وتقديــراً لــدور
التكنولوجيــا املاليــة ومقدمــي خدمــات الدفــع غيــر املصرفيــة ،فــي
تنميــة االقتصــاد القطــري ،بــدأ مصــرف قطــر املركــزي العديــد
مــن اإلجــراءات لدعــم منــو التكنولوجيــا املاليــة مــع معاجلــة
املخاطــر التــي تشــكلها .وتشــمل املبــادرات إطــاراً تنظيميــاً
للترخيــص واإلشــراف علــى عمليــات التقنيــات املاليــة وصنــدوق
حمايــة تنظيمــي يدعــم التقنيــات املاليــة ،واملبتكريــن اآلخريــن
إلجــراء جتــارب حيــة فــي بيئــة خاضعــة للرقابــة حتــت إشــراف
مصــرف قطــر املركــزي .كمــا مت إنشــاء قســم خــاص بالتكنولوجيــا
املاليــة فــي مصــرف قطــر املركــزي يعمــل كنافــذة واحــدة جلميــع
املتطلبــات التنظيميــة املتعلقــة بالتكنولوجيــا املاليــة.

Another initiative taken by QCB was in the area of Fintech
and the allied areas. Recognizing the role of FinTech and
non-bank Payment Services Providers, in the development
of the Qatar economy, several measures have been initiated
by QCB to support the growth of FinTech while addressing
the risk posed by them. The initiatives include a regulatory
framework for licensing and overseeing operations of
FinTech and a regulatory sandbox that supports FinTech
and other innovators to conduct live experiments in a
controlled environment under the QCB’s supervision. An
exclusive FinTech section was also set up in QCB which
acts as a single window for all FinTech related regulatory
requirements.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020
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وغنــي عــن القــول إن الشــمول املالــي كان دائمــاً أحــد املجــاالت
ذات األولويــة ملصــرف قطــر املركــزي .وتتمثــل اخلطــوة األولــى
نحــو الشــمول املالــي األوســع فــي توفيــر الوصــول إلــى حســاب
املعامالت للجميع نظراً ألن حســاب املعامالت يســمح لألشــخاص
بتخزيــن األمــوال وإرســال املدفوعــات واســتالمها .وتأكيــداً علــى
التزامــه بتعزيــز الشــمول املالــي فــي قطــر ،نصــح مصــرف قطــر
املركــزي جميــع البنــوك فــي قطــر بتوفيــر حســابات بنكيــة لعمــال
املنــازل دون أي متطلبــات حــد أدنــى للرصيــد الســتالم رواتبهــم.
كمــا ســيتم إصــدار بطاقــات خصــم لهــم مجانـاً الســتخدامها فــي
جميــع قنــوات الدفــع مثــل محطــات نقــاط البيــع وأجهــزة الصــراف
اآللــي والهواتــف احملمولــة ومــا إلــى ذلــك .كمــا مت نصــح البنــوك
بإجــراء برامــج التثقيــف املالــي لرفــع مســتوى الثقافــة املاليــة بــن
العمــال لضمــان االســتخدام اآلمــن لطــرق الدفــع اإللكترونــي.

Developments in Qatar’s Financial Infrastructure

Needless to say, financial Inclusion has always been a
priority area for QCB. A first step towards a broader
financial inclusion is to provide access to a transaction
account to all since a transaction account allows people to
store money, and send and receive payments. Reaffirming
its commitment to enhance financial inclusion in Qatar,
QCB has advised all banks in Qatar to provide bank
accounts to domestic workers without any minimum
balance requirements to receive their salaries. They will
also be issued debit cards free of cost to use in all payment
channels such as POS terminals, ATMs, mobiles, etc. Banks
have also been advised to conduct financial education
programs to raise financial literacy among the workers to
ensure safe usage of electronic payment methods.

إطــار  :1-٤تأثيــر كوفيــد 19-علــى املدفوعــات وتشــغيل البنــى
التحتيــة املاليــة

Box 4-1: Impact of the COVID-19 on Payments
and the Operation of Financial Infrastructures

نفــذ مصــرف قطــر املركــزي عــدة إجــراءات للحــد مــن انتشــار
فيــروس كورونــا ودعــم املبــادرة احلكوميــة ملكافحــة الوبــاء،
وتخفيــف اآلثــار االقتصاديــة الســلبية .وكان أهمهــا إغــاق
محــال الصرافــة ،وتخفيــض ســاعات عمــل البنــوك اعتبــاراً مــن
 26مــارس  2020كجــزء مــن اإلجــراءات األوســع التــي قدمتهــا
احلكومــة إلغــاق احملــات غيــر الضروريــة واألماكــن العامــة.
وكان لهــذه اإلجــراءات آثارهــا علــى األداء الســلس للمدفوعــات
بــن الكيانــات االقتصاديــة  -األفــراد وكذلــك الشــركات .ومــن
أجــل التغلــب علــى الصعوبــات التــي يواجههــا العمــاء فــي ســداد
املدفوعــات بســبب القيــود املفروضــة ،مت نصــح البنــوك ومحــال
الصرافــة بتوفيــر حلــول دفــع إلكترونيــة بديلــة مبتكــرة ومناســبة
لتقليــل االتصــال اجلســدي بــن النــاس إلــى احلــد األدنــى.
وابتكــرت العديــد مــن محــال الصرافــة تطبيقــات الهاتــف
احملمــول والتســهيالت عبــر اإلنترنــت لتحويــل األموال باســتخدام
بطاقــات اخلصــم ،واحملافــظ اإللكترونيــة ومــا إلــى ذلــك .وقــد
أصــدر مصــرف قطــر املركــزي أيض ـاً تعليمــات ضروريــة حملــال
الصرافــة العتمــاد إجــراءات إلكترونيــة آمنــة ومأمونــة مــن
خــال مبــادرة "اعــرف عميلــك إلكترونيـاً" مــن أجــل ضــم عمــاء
جــدد بــدون إلزامهــم بزيــارة محــال الصرافــة .وبالتالــي ،أدخلــت
بعــض محــال الصرافــة تقنيــات إلكترونيــة مبتكــرة للتعــرف
علــى عمالئهــا مثــل أداء "اعــرف عميلــك" اســتناداً إلــى مقطــع
فيديــو شــخصي قصيــر للعميــل الــذي يحمــل الرقــم التعريفــي
القطــري مت حتميلــه مــن البريــد اإللكتروني/رقــم الهاتــف
احملمــول اخلــاص بالعميــل .وابتكــرت البنــوك أيضــاً قنــوات
وخيــارات بديلــة لتلبيــة احتياجــات الســاعة ،مثــل طــرق الدفــع
بــدون تالمــس ،والبطاقــات النقديــة للشــركات لإليــداع النقــدي
باجلملــة فــي أجهــزة الصــراف اآللــي ،ومــا إلــى ذلــك.

The QCB has implemented several measures, to reduce
the spread of the coronavirus, support the government
initiative to combat the pandemic and mitigate the negative
economic impact. The most important among them was
the closure of exchange houses and reduction of working
hours of banks with effect from 26 March 2020 as part of
wider measures introduced by the Government to close
non-essential shops and public spaces. These measures
have its ramification on the smooth functioning of payments
between the economic entities- the individuals as well as
companies. In order to overcome the difficulties faced
by customers in making payments due to the restrictions
imposed, banks and exchange houses have been advised
to provide innovative and convenient alternative electronic
payment solutions to reduce physical contact between
people to the minimum. Many exchange houses have come
up with mobile applications and online facilities for money
transfers using debit cards, e-wallets, etc. QCB has also
issued necessary instructions to exchange houses to adopt
safe and secure e-KYC procedures for the on boarding
of new customers without necessitating them to visit
exchange houses. Consequently, some of the exchange
houses have introduced innovative e-KYC techniques
such as performing KYC based on a short self-video of the
customer holding Qatar ID uploaded from the customer’s
registered email/mobile number. Banks have also come up
with alternative channels and options to meet the need of
the hour such as contactless payment methods, corporate
cash cards for bulk cash deposit in ATMs, etc.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلــق مصــرف قطــر املركــزي نظامــاً
جديــداً للدفــع بالتجزئــة ،وهــو نظــام الدفــع عبــر الهاتــف
املتحــرك القطــري فــي أبريــل  2020لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى
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In addition, QCB launched a new retail payment system,
Qatar Mobile Payment System (QMPS), in April 2020 to
address the increased demand for cashless payments.
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املدفوعــات غيــر النقديــة .ويوفــر هــذا النظــام مقاصــة وتســوية
فوريــة للمدفوعــات وحتويــات األمــوال علــى مــدار  24ســاعة
فــي اليــوم ،ولســبعة أيــام فــي األســبوع.

QMPS provides instant clearing and settlement of payments
and money transfers 24 hours a day, seven days a week.

وكمــا هــو متوقــع ،انخفــض عــدد معامــات الدفــع خــال الربــع
الثانــي مــن عــام  2020بالتــوازي مــع التقييــد الناجــم عــن الوبــاء.
ومــع ذلــك ،انعكــس االجتــاه بحلــول منتصــف الربــع الثالــث مــع
زيــادة حــادة فــي عــدد الصفقــات .وهكــذا ،انتعشــت األنشــطة
االقتصاديــة بســرعة وحتركــت نحــو التطبيــع بعــد تخفيــف قيــود
اإلغــاق اجلزئــي .وتظهــر البيانــات اخلاصــة مبعامــات الدفــع
أن عــدد املعامــات التــي متــت معاجلتهــا فــي عــام  2020ظــل
تقريبــاً علــى نفــس املســتوى كمــا فــي عــام  2019علــى الرغــم
مــن تأثيــر الوبــاء.

As expected, the number of payment transactions during
the second quarter of 2020 declined in tandem with the
pandemic induced restriction. However, the trend got
reversed by mid of the third quarter with a sharp increase in
the number of transactions. Thus, the economic activities
quickly bounced back and moved towards normalization
after the partial lockdown restrictions were relaxed. The
data on payment transactions shows, the number of
transactions processed in 2020 remained almost at the
same level as in 2019 despite the impact of the pandemic.

وهنــاك مالحظــة إيجابيــة رئيســية خــال عــام  2020تتمثــل
فــي التحــول الكبيــر نحــو املدفوعــات اإللكترونيــة بســبب قيــود
كوفيــد 19-ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تغييــر فــي ســلوك
املســتهلك جتــاه التجــارة اإللكترونيــة ،والتــي مــن احملتمــل أن
يظــل جــزء منهــا قائمـاً .ونتيجــة لذلــك ،شــهدت حصــة الشــيكات
ومعامــات الصــراف اآللــي مــن إجمالــي عــدد معامــات العمــاء
التــي متــت معاجلتهــا بواســطة أنظمــة الدفــع التــي يديرهــا
مصــرف قطــر املركــزي انخفاضـاً حــاداً مــن  ٪34فــي عــام 2019
إلــى  ٪29فــي عــام .2020

A major positive note during 2020 is the large shift in
payments towards electronic payments on account of
the COVID-19 restrictions and the consequent change in
consumer behaviour towards e-commerce, a part of which
may probably remain permanent. Consequently, the share
of cheque and ATM transactions to the total number of
customer transactions processed by the QCB operated
payment systems has seen a sharp decline from 34% in
2019 to 29% in 2020.

وعلــى الرغــم مــن أن كوفيــد 19-قــد شــكل حتديــات للمؤسســات
املاليــة فــي ضمــان اســتمرارية األعمــال ،إال أن اإلجــراءات
التــي اتخذهــا مصــرف قطــر املركــزي واملؤسســات املاليــة فــي
قطــر ،والــوكاالت الوطنيــة األخــرى التــي تتعامــل مــع إدارة
األوبئــة واألزمــات فــي الوقــت املناســب ،قــد ضمنــت بقــاء البنــى
التحتيــة لألســواق املاليــة فــي قطــر قــادرة علــى الصمــود أمــام
االضطرابــات الناجمــة عــن تفشــي كوفيــد.19-

Although COVID-19 has posed challenges to the financial
institutions in ensuring the business continuity, timely
actions from QCB, financial Institutions in Qatar and
other national agencies dealing with pandemic and crisis
management have ensured that the financial market
infrastructures in Qatar remained resilient to disruptions
due to the COVID-19 outbreak.

وجنحــت املؤسســات املاليــة فــي تفعيــل تدابيــر اســتمرارية العمــل
للحفــاظ علــى العمليــات مــع تقليــل املخاطــر التــي يتعــرض لهــا
املوظفــون مــن خــال وجــود عــدد قليــل فقــط مــن املوظفــن
املهمــن العاملــن مــن املكتــب واتخــاذ الترتيبــات لغالبيــة املوظفني
للعمــل مــن املنــزل.

The financial institutions have successfully activated
business continuity measures to maintain operations while
minimizing risks to staff by having only a small number of
critical staff working from the office and deciding for most
staff to work from home.

 2 .4أنشطة أنظمة الدفع والتسوية
يتكــون نظــام الدفــع فــي قطــر من عدد من أنظمــة الدفع باجلملة
والتجزئــة التــي تتعامــل مــع املعامــات املاليــة ،بالريــال القطــري،
بــن البنــوك داخــل دولــة قطــر .وهــو يشــمل نظــام التســوية
اإلجماليــة فــي الوقــت احلقيقــي ،ونظــام املقاصــة اإللكترونيــة
للشــيكات ،ونظــام كاتــش (نظام يســهل تســوية معامــات االئتمان
املباشــر واخلصــم املباشــر) ،ونابــس (أجهــزة الصــراف اآللــي
الوطنيــة ونقــاط البيــع) ،وبوابــة الدفــع اإللكترونــي املســتخدمة
للتبديــل و تســوية معامــات أجهــزة الصــراف اآللي/نقــاط
البيع/التجــارة اإللكترونيــة ونظــام الدفــع عبــر الهاتــف املتحــرك
القطــري الــذي مت إطالقــه حديث ـاً.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

4.2 Payment and Settlement Systems Activities
Qatar’s payment system consists of several wholesale and
retail payment systems that handle the financial transactions,
in Qatari Riyals, among the banks within the State of Qatar.
It includes Real Time Gross Settlement System (RTGS),
Electronic Cheque Clearing System (ECCS), QATCH that
facilitates settlement of bulk direct credit and direct debit
transactions, NAPS (National ATM and Point of Sale Switch),
the Electronic Payment Gateway used for switching and
settling of ATM/POS/e-commerce transactions and the
newly launched Qatar Mobile Payment System (QMPS).
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فــي عــام  ،2020عاجلــت أنظمــة الدفــع فــي قطــر مــا يقــرب مــن
 134مليــون معاملــة بقيمــة  4.1تريليــون ريــال مقابــل حوالــي
 135مليــون معاملــة قيمتهــا  4.3تريليــون ريــال متــت معاجلتهــا
فــي عــام  .2019ومــن حيــث احلجــم ،كمــا فــي الســنوات
الســابقة ،شــكلت مدفوعــات العمــاء أكثــر مــن  ٪99مــن إجمالــي
املدفوعــات .ولكــن مــن حيــث قيمــة املعامــات ،شــكلت مدفوعات
العمــاء  ٪46.8مــن إجمالــي املدفوعــات ،تليهــا عمليــات
املصــرف املركــزي ( ،)٪36.4واملدفوعــات األخــرى بــن البنــوك
( .)٪16.7مــن بــن أنظمــة الدفــع التــي يديرهــا مصــرف قطــر
املركــزي ،ظــل نظــام التســوية اإلجماليــة فــي الوقــت احلقيقــي
وأجهــزة الصــراف اآللــي الوطنيــة ونقــاط الدفــع ،أكثــر األنظمــة
أهميــة مــن الناحيــة النظاميــة حيــث يتعامــل نظــام التســوية
اإلجماليــة فــي الوقــت احلقيقــي مــع  ٪83.1مــن إجمالــي
مدفوعــات العمــاء وبــن البنــوك مــن حيــث القيمــة وتتعامــل
أجهــزة الصــراف اآللــي مــع  ٪90.2مــن املدفوعــات مــن حيــث
احلجــم (شــكل .)1-4

In 2020, the payment systems in Qatar processed close to
134 million transactions worth QR. 4.1 trillion compared
with around 135 million transactions worth QR. 4.3 trillion
processed in 2019. In terms of volume, as in the previous
years, customer payments accounted for more than 99% of
the total payments. But in terms of the value of transactions,
customer payments accounted for 46.8% of the total
)payments, followed by central bank operations (36.4%
and other interbank payments (16.7%). Among the QCB
operated payment systems, RTGS and NAPS remained the
most systemically important systems with RTGS handling
83.1% of the total customer and interbank payments in
value terms and NAPS handling 90.2% of the payments in
terms of volume (Chart 4.1).

وعلــى الرغــم مــن جائحــة كوفيــد 19-واإلغــاق اجلزئــي
الالحــق ،ظــل عــدد مدفوعــات العمــاء وبــن البنــوك التــي متــت
تســويتها فــي أنظمــة الدفــع التــي يديرهــا مصــرف قطــر املركــزي
خــال عــام  2020عنــد نفــس املســتوى تقريبــاً كمــا فــي عــام
 ،2019علــى الرغــم مــن انخفــاض القيمــة بشــكل معتــدل مبقــدار
 ٪12.6فــي عــام  ،2020ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى انخفــاض
املعامــات ذات القيمــة الكبيــرة ،الســيما فــي الربعــن الثانــي
والثالــث مــن العــام (شــكل )2-4

Despite the Covid-19 pandemic, and the subsequent partial
lockdown, the number of customer and interbank payments
settled in QCB operated payment systems during 2020 has
remained almost at the same level as in 2019, although the
value has declined moderately by 12.6% in 2020, mainly
due to a reduction in large value transactions, particularly in
the second and third quarter of the year (Chart 4.2).

Table 4-1: Payments and Settlement Systems in Qatar – 2020

جدول  :1-4أنظمة الدفع والتسوية في قطر 2020-

%
Change

التغير
2020

 .1العمالء وما بني البنوك
نظام التسوية اإلجمالية في الوقت
-29.19%
الفعلي

%
Change

Volume

احلجم

2020

2019

التغير
2020

)Value (QR Billion
القيمة باملليار ريال
2020

2019

1. Customer & Interbank

342,538

483,716

-14.37%

2,170.3

2,534.4

RTGS

نظام الدفع بالتجزئة

-10.89%

3,959,734

4,443,851

-14.29%

218.9

255.4

ECCS

نظام الدفع اآلمن-كاتش

21.46%

8,793,150

7,239,808

25.32%

142.7

113.9

QATCH

نظام الشبكة الوطنية-نابس

-2.26%

123,247,616 120,460,313

-6.39%

77.0

82.2

NAPS

-1.37%

135,414,991 133,555,735

-12.63%

2,608.9

2,985.9

إجمالي

Total
2. Central Bank Operations

 .٢عمليات املصرف املركزي

QE

بورصة قطر

-10.36%

1,385

1,545

27.70%

26.1

20.4

ودائع سوق النقد القطري

-7.13%

2,789

3,003

6.19%

1,456.1

1,371.2

QMRD

قروض سوق النقد القطري

45.00%

87

60

137.84%

14.4

6.1

QMRL

-7.53%

4,261

4,608

7.08%

1,496.6

1,397.7

إجمالي
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Chart 4-1: Payments –Customer and Interbank – 2020

شكل  :1-4املدفوعات -العميل وما بني البنوك 2020-

فــي الوقــت نفســه ،كان االنتقــال مــن أدوات الدفــع النقديــة
والورقيــة إلــى طــرق الدفــع اإللكترونيــة ،وقــد لوحــظ هــذا
االجتــاه فــي املاضــي ،واســتمر فــي عــام  2020أيض ـاً .وســاهم
فــي ذلــك الــدور التدريجــي والفعــال الــذي قــام بــه مصــرف قطــر
املركــزي واحلكومــة فــي الســنوات الســابقة فــي تعزيــز البنــى
التحتيــة للمدفوعــات احملليــة وتعزيــز املدفوعــات اإللكترونيــة.
وأدت جائحــة كوفيــد 19-إلــى تســريع التحــول حيــث ســعى
املســتهلكون والتجــار إلــى تقليــل اســتخدامهم للنقــد والشــيكات،
بســبب املخــاوف الصحيــة املتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيكات
واألوراق النقديــة.

At the same time, the migration from cash and paperbased payment instruments to electronic payments
methods, a trend was seen during the past, continued
in 2020 as well. The progressive and active role taken in
previous years by the QCB and the government in fostering
domestic payment infrastructures and promoting electronic
payments contributed to it. The COVID-19 pandemic has
further accelerated the shift as consumers and merchants
have sought to reduce their use of cash and cheques, due
to health concerns about handling cheques and banknotes.

وفيمــا يتعلــق بعمليــات ســوق املصــرف املركــزي ،كمــا فــي العــام
الســابق ،ظلــت قيمــة وحجــم ودائــع ســوق النقــد القطــري أعلــى
بكثيــر مــن تلــك اخلاصــة بقــروض هــذا الســوق ،ممــا يشــير إلــى
أن النظــام املصرفــي كان لديــه ســيولة كافيــة خــال العــام.

Regarding the central bank market operations, as in the
previous year, the value and volume of QMR deposits
remained much higher than those of QMR loans indicating
that the banking system had adequate liquidity during the
year.

Chart 4-2: Daily Average Volume – 2020

شكل  :2-4متوسط احلجم اليومي 2020 -
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Chart 4.3 Distribution of Cheque Transactions Across Value Bands-2020

شكل  ٣-4توزيع الشيكات املعاجلة (قيمة) 2020 -

النظــام الوطنــي ألجهــزة الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع
(نا بــس):

National ATM and Point of Sale System (NAPS):

ظلــت بوابــة الدفــع اإللكترونــي املســتخدمة لتحويــل وتســوية جميــع
معامــات بطاقــات اخلصــم بــن البنــوك احملليــة ودول مجلــس
التعــاون اخلليجــي ،أكثــر أنظمــة الدفــع بــن البنــوك اســتخداماً
فــي قطــر فــي عــام  2020أيضـاً .ولقــد تعاملــت مــع مــا يقــرب مــن
 120مليــون معاملــة ،علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل بشــكل طفيــف مــن
عــام  2019بنســبة ( ٪2.3جــدول .)1-4

NAPS, the Electronic Payment Gateway used for switching
and settling of all local and GCC interbank debit card
transactions, remained the most widely used interbank
payment system in Qatar in 2020 as well. It handled
nearly 120 million transactions, although marginally lower
than 2019 by 2.3% (Table 4.1).

وفــي حــن انخفــض عــدد املعامــات عبــر قنــاة الصــراف اآللــي
بشــكل كبيــر بنســبة  ،٪15ظلــت معامــات نقــاط البيــع عنــد
مســتوى  ،2019ومنــت قنــاة التجــارة اإللكترونيــة بنســبة .٪155
إن الدعــم الســلس املقــدم مــن املؤسســات املاليــة والتجــار فــي
توفيــر مدفوعــات البطاقــات غيــر التالمســية للمشــتريات داخــل
املتجــر وعبــر اإلنترنــت للمســتهلكني أثنــاء الوبــاء لتجنــب النقــد
واالتصــال مبحطــات الدفــع قــد ســاهم فــي هــذا االنتقــال الواســع
النطــاق مــن املدفوعــات النقديــة إلــى نقــاط البيــع واملدفوعــات
اإللكترونيــة.

While the number of transactions through the ATM
channel declined substantially by 15%, the POS
transactions remained at the 2019 level and QPay, the
e-commerce channel, grew by 155%. The seamless
support extended by the financial institutions and the
merchants in providing contactless card payments for
in-store and online purchases to the consumers during
the pandemic to avoid cash and contact with payment
terminals attributed to such a large-scale migration from
cash payments to POS and e-payments.

نظــام تســوية معامــات االئتمــان املباشــر (كاتــش) :عالــج نظــام
مدفوعــات التجزئــة الــذي يســهل تســوية معامــات االئتمــان
املباشــر واخلصــم املباشــر مــا يقــرب مــن  8.8مليــون معاملــة
فــي عــام ( 2020شــكل  .)4-4وكمــا فــي العــام الســابق ،منــت
املعامــات التــي متــت فــي هــذا النظــام مــن حيث القيمــة ()٪25.3
واحلجــم ( )٪21.4مقارنــة بالعــام الســابق .ويُعــزى النمــو جزئي ـاً
إلــى انتقــال معامــات الشــيكات إلــى هــذا النظــام فــي أعقــاب
جائحــة كوفيــد.19-

QATCH: The retail payment system QATCH that
facilitates settlement of bulk direct credit and direct debit
transactions handled nearly 8.8 million transactions in
2020 (Chart 4.4). As in the previous year, transactions
processed in QATCH grew in both value (25.3%) and
volume (21.4%) terms over the previous year. The
growth is partially attributed to the migration of cheque
transactions to QATCH in the wake of the Covid-19
pandemic.
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Chart 4-4: Payments –QATCH Direct Debit and Direct Credit – 2020

شكل  :4-4مدفوعات نظام الشبكة اإللكترونية القطرية ،بطاقات االئتمان ،بطاقات اخلصم ـ 2020

 3 .4تقييم املخاطر في أنظمة الدفع والتسوية

4.3 Risk Assessment in Payment & Settlement
Systems

ميكــن أن تتعــرض أنظمــة الدفــع للعديــد مــن املخاطــر مثــل
أخطــار الســيولة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر التركز ،واملخاطر
القانونيــة ،ومخاطــر التشــغيل ،ومخاطــر أمــن املعلومــات ،ومــا
إلــى ذلــك .وكل هــذه األنــواع مــن املخاطــر ،ســواء كانــت منعزلة أو
مرتبطــة ببعضهــا البعــض ،ميكــن أن يكــون لهــا عواقــب نظاميــة،
ونتيجــة لذلــك ،ميكــن أن تهــدد اســتقرار النظــام املالــي واألســواق
املاليــة .لذلــك ،يولــي مصــرف قطــر املركــزي أهميــة قصــوى فــي
تقييــم هــذه املخاطــر ومراقبتهــا والســيطرة عليهــا.

Payment systems can be subjected to many risks such as
Liquidity risk, Credit risk, Concentration risk, Legal risk,
Operational risk, Information security risk, etc. All of these
types of risk, whether in isolation or conjunction with each
other, can have systemic consequences and, as a result,
could threaten the stability of the financial system and of
financial markets. QCB, therefore, assign utmost importance
in assessing, monitoring, and controlling these risks.

 1 .3 .4مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة :تنشــأ مخاطــر الســيولة عندمــا يكــون لــدى
واحــد أو أكثــر مــن املشــاركني داخــل النظــام أمــوال غيــر كافيــة
لتســوية التزامــات الدفــع اخلاصــة بهم بالكامل عند اســتحقاقها،
علــى الرغــم مــن أنهــم قــد يكونــون قادريــن علــى القيــام بذلــك فــي
املســتقبل .ونظــراً ألن املدفوعــات املتوقعــة مــن أحــد املشــاركني
هــي مصــدر ســيولة للمشــاركني اآلخريــن فــي النظــام ،فــإن
فشــل أحــد املشــاركني فــي النظــام قــد يــؤدي إلــى احتمــال فشــل
املشــاركني اآلخريــن فــي الوفــاء بالتزامــات الدفــع اخلاصــة بهــم.
وبســبب هــذا الترابــط بــن املشــاركني فــي النظــام ،قــد تصبــح
مخاطــر الســيولة الناشــئة عــن واحــد أو أكثــر مــن املشــاركني
مصــدراً للمخاطــر النظاميــة فــي النظــام املالــي .لذلــك مــن أجــل
ضمــان أن أنظمــة الدفــع والتســوية تعمــل بسالســة دون أي
نقــص فــي الســيولة ،ويراقــب مصــرف قطــر املركــزي باســتمرار
وضــع الســيولة للبنــوك املشــاركة ،وميــد االئتمــان خــال اليــوم
للبنــوك إذا حتــول مركــز الســيولة لديهــا إلــى حالــة ســلبية أثنــاء
عمليــة التســوية.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020

4.3.1 Liquidity Risk
Liquidity Risk: The liquidity risk arises when one or more
participants within the system have insufficient funds to
settle their payment obligations in full when due, although
they may be able to do so in the future. As payments
expected from one participant is a source of liquidity
for other participants in the system, the failure of one
participant in the system may lead to the likely failure of
other participants in fulfilling their payment obligations. Due
to such interconnectedness of participants in the system,
the liquidity risk arising from one or more participants may
become a source of systemic risk in the financial system.
So, to ensure that the payment and settlement systems run
smoothly without any liquidity shortage, QCB continuously
monitors the liquidity position of the participating banks and
extends intra-day credit (IDC) to the banks if their liquidity
position turns negative during the settlement process.
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يعــد عــدد مــرات تقــدمي طلــب االئتمــان للبنــوك األعضــاء
وإجمالــي املبلــغ املقــدم فيمــا يتعلــق بإجمالــي املدفوعات املســددة
فــي النظــام ،مؤشــرات جيــدة لضغــوط الســيولة فــي النظــام.
ويعــد االســتخدام املتكــرر لالئتمــان خــال اليــوم أو االســتفادة
مــن االئتمانــات الكبيــرة مــن قبــل البنــوك مؤشــراً علــى ضغــوط
الســيولة فــي أنظمــة الدفــع .ولكــن ،ظــل االئتمــان اليومــي
اإلجمالــي اليومــي املقــدم للبنــوك منخفضـاً للغايــة مقارنــة باملبلغ
اإلجمالــي املســتقر فــي النظــام ملعظــم أيــام عــام ( 2020شــكل
 .)5-4وقــد بلغــت نســبة عــدد مــرات تقــدمي طلــب االئتمــان
خــال اليــوم  ٪9.2فقــط مــن إجمالــي املدفوعــات املطلوبــة
للتســوية فــي  2020مقابــل  ٪11.5فــي  .2019وعــاوة علــى
ذلــك ،اســتفادت البنــوك فــي عــام  2020مــن صافــي املدفوعــات
املطلوبــة فقــط فــي  1063مناســبة مقارنــة بنحــو  1616مناســبة
فــي عــام  .2019وهــذا يشــير إلــى أن املقاصــة ونظــام التســوية
كان يعانــي مــن ضغــوط ســيولة أقــل بشــكل معقــول خــال العــام.

The number of times IDC extended to the member banks
and the total amount provided in relation to total payments
settled in the system are good indicators of liquidity stress
in the system. Frequent usage of intraday credit (IDC) or
availing large credits by the banks is an indication of the
liquidity stress in the payment systems. But, the daily
aggregate intraday credit provided to the banks remained
very low compared to the total amount settled in the system
for most of the days in 2020 (Chart 4.5). Approximately only
9.2% of the total payments required IDC for settlement in
2020 as against 11.5% required in 2019. Moreover, in 2020,
banks availed net IDC only on 1063 occasions as compared
to 1616 occasions in 2019. This points out that the clearing
and settlement system had reasonably less liquidity stress
during the year.

تشــير مقارنــة الرصيــد اخلتامــي حلســاب التســوية للبنــوك مــع
حســاب طلبــات االئتمــان اليومــي املتــاح أيض ـاً إلــى أن البنــوك
لديهــا ســيولة مقاصــة كافيــة خــال عــام  ، 2020الســيما خــال
الربعــن الثانــي والثالــث مــن عــام  2020عندمــا انخفضــت
املعامــات ذات القيمــة الكبيــرة بســبب كوفيــد( 19-شــكل .)5-4

A comparison of the closing balance of banks’ settlement
account with that of the IDC availed also indicates that
banks had enough clearing liquidity during the year 2020,
particularly during the second and third quarter of 2020
when the large value transactions dipped due to COVID-19
(Chart 4.5).

Chart 4.5: Clearing Liquidity, Intraday Credit and Payments Settled

شكل  :٥ -٤االئتمان خالل اليوم وسيولة املقاصة
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مخاطــر االئتمــان :نظــراً لتســوية معامــات نظــام التســوية
اإلجماليــة فــي الوقــت احلقيقــي ،ومعامــات الشــيكات ذات
القيمــة الكبيــرة علــى أســاس إجمالــي فــي الوقــت الفعلــي ،فإنــه
يتــم التخفيــف تلقائي ـاً مــن أخطــار االئتمــان التــي ميكــن أن تنشــأ
عــن أنظمــة الدفــع ذات القيمــة الكبيــرة .ولكــن فــي حالــة معامــات
الشــيكات منخفضــة القيمــة واملعامــات مــن خــال أجهــزة
الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع التــي يتــم تســويتها علــى أســاس
تســوية صافــي مؤجلــة ،ميكــن أن توجــد أخطــار االئتمــان بــن
البنــوك مــن حلظــة معاجلــة تعليمــات الدفــع بشــكل ال رجعــة فيــه
حتــى اللحظــة التــي يقــوم فيهــا البنــك بتســوية االلتزامــات الصافية
بشــكل نهائــي .ومــع ذلــك ،كان صافــي التزامــات التســوية للبنــوك
األعضــاء صغيــراً نســبياً مقارنــة بالرصيــد الــذي كان لــدى البنــوك
فــي حســاب التســوية اخلــاص بهــا خــال عــام  ،2020ممــا يشــير
إلــى عــدم وجــود ضغــوط ائتمانيــة فــي النظــام.
وقــد وضــع مصــرف قطــر املركــزي أيضاً قيوداً علــى احلد األقصى
مــن طلبــات االئتمــان اليوميــة التــي ميكــن للبنــوك االســتفادة منهــا
بنــا ًء علــى ســامتها املاليــة لتقليــل أخطــار االئتمــان .وكتدبيــر
إضافــي للتخفيــف مــن أخطــار االئتمــان ،مت إيقــاف ممارســة
التحويــل التلقائــي لالئتمــان اللحظــي إلــى ائتمــان ليلــي منــذ العــام
املاضــي .وبــدالً مــن ذلــك ،مت منــح البنــوك نافــذة ممتــدة مدتهــا 30
دقيقــة مــن انتهــاء ســاعات العمــل ألنظمــة الدفــع لســد النقــص فــي
حســابات التســوية اخلاصــة بهــا.
وبشــكل عــام ،ظلــت مخاطــر املقاصــة والتســوية فــي أنظمــة الدفــع
منخفضــة فــي عــام  ،2020وكانــت الســيولة كافيــة لتنفيــذ معامالت
الدفــع ،علــى مســتوى النظــام والبنــوك األعضــاء.

 2 .3 .4مخاطر التركيز

Credit Risk: As the RTGS transactions and large value
cheque transactions are settled on gross basis in real-time,
the credit risk that large value payment systems can give rise
to is automatically mitigated. But, in the case of the low-value
cheque transactions and the transactions through ATMs,
Point of Sale (PoS) and QATCH that are settled on a deferred
net settlement basis, interbank credit risk can exist from the
moment the payment instruction is irrevocably processed to
the moment the bank settles the net obligations with finality.
However, the net settlement obligations of the member
banks were relatively exceedingly small compared to the
balance that banks had in their settlement account during
2020 indicating that there was no credit stress in the system.

QCB has also placed limits on the maximum IDC that banks
can avail based on their financial health to minimize the
credit risk. As an additional measure to mitigate the credit
risk, the practice of automatically converting the Intraday
credit to overnight credit has been discontinued since last
year. Instead, an extended window of 30 minutes from the
close of business hours of payment systems was given to the
banks to meet the shortfall in their settlement accounts.
Overall the clearing and settlement risk in payment systems
remained low in 2020, and liquidity was adequate for
executing payment transactions, both at the system and
member bank levels.

4.3.2 Concentration Risk

مخاطــر تركــز الســيولة :تظهــر مخاطــر تركــز الســيولة فــي نظــام
املقاصــة عندمــا تتركــز الســيولة (أي قــدرة املؤسســات املاليــة
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد نشــأتها) فــي أيــدي عــدد قليــل
مــن البنــوك بحكــم التجميــع أو التخصــص أو هيــكل التكلفــة.
وهــذا مــن شــأنه التأثيــر علــى عمليــة التســوية السلســة فــي حالــة
فشــل أي مــن هــذه البنــوك وبالتالــي التأثيــر علــى بقيــة املشــاركني
فــي نظــام التســوية .وســواء كان هنــاك تركــز مســتمر فــي نظــام
الدفــع والتســوية أم ال ،يتــم إجــراء مقيــاس هيرفنــدال املعتــاد
(هـــ) لرصيــد اإلقفــال اليومــي فــي حســاب املقاصــة للبنــوك
املشــاركة ،ويتــم تعريــف ه علــى أنــه:
هـ س = (هـ/1-ن) /1 -1(/ن)
حيث ن هو عدد البنوك

Liquidity Concentration Risk: in the clearing system occurs
when liquidity, (i.e., the ability for the financial institutions to
meet its obligations as and when they arise), is concentrated
in the hands of few banks by virtue of consolidation,
specialization or cost structure. This has the potential to
influence the process of smooth settlement in case there is a
failure of any of these banks and consequently, affecting the
rest of the participants in the settlement system. Whether
or not there is concentration persisting in the payment and
settlement system, a measure of the normalized Herfindahl
Index (HI) of the daily closing balance in the clearing
account of the participating banks is conducted. The HI is
defined as,
Hi=(H-1/N)/(1- 1/N); where N is the number of banks and

هـ ـ = مج ـ ـ س (إقفال البنك س /إقفال كل البنوك)

2
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يتــراوح املؤشــر مــن صفــر (بــدون تركــز) إلــى واحــد (أقصــى
تركــز) .وتعتبــر قيــم املؤشــر التــي تصــل إلــى  0.1عمومــاً
علــى أنهــا تركــز منخفــض ،بينمــا تعتبــر القيــم التــي تزيــد عــن
 0.18تركــزاً عالي ـاً؛ وحتــدد املنطقــة الوســيطة منطقــة التركــز
املتوســط.

The index ranges from zero (no concentration) to one
(maximum concentration). Values of the index up to 0.1
are generally considered as low concentration, whereas
;values above 0.18 are considered as high concentration
the intermediate zone defines the medium concentration
region.

ويالحــظ أن املؤشــر ظــل فــي منطقــة التركــز املنخفــض إلــى
املتوســط (شــكل  )6-4ملعظــم األيــام فــي عــام  2020باســتثناء
الربــع الثالــث .ويعــزى ارتفــاع التركــز خــال الربــع الثالــث إلــى
عــدد قليــل مــن البنــوك.

It is observed that the index remained in the low to medium
concentration region (Chart 4.6) for most of the days in
2020 except for the third quarter. The higher concentration
during the third quarter was due to few banks.

Chart 4-6: Herfindahl Index for Liquidity Concentration-2020

شكل  :٦-٤مؤشر هيرفندال لتركزات السيولة 2020 -

 3 .3 .4مخاطر تركز الدفع

4.3.3 Payment Concentration Risk

فــي نظــام املدفوعــات والتســوية ،فــإن تركــز التزامــات الدفــع
لــدى عــدد قليــل مــن البنــوك يشــكل خطــراً مثــل عــدم القــدرة
علــى الوفــاء بااللتزامــات أو تأخــر التســوية مــن قبــل هــذه
البنــوك حيــث ميكــن أن ينشــأ عنــه حالــة مــن اجلمــود وتعريض
اســتقرار النظــام بأكملــه للخطــر .وفــي حالــة نظــام املدفوعــات
والتســوية فــي قطــر ،يتــم حتليــل هــذا اخلطــر مــن خــال
مؤشــر تركــز الدفــع علــى أســاس البيانــات اليوميــة اخلاصــة
بالتزامــات الدفــع لــكل بنــك علــى مــدار العــام بأكملــه ،ومؤشــر
هيرفنــدال لتركــز املدفوعــات (هــــــــ) ،حيــث:
هـ س للمدفوعات = مج ـ
2
إجمالي املدفوعات)
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لكل البنوك

(مدفوعات البنك س/

In a payments and settlement system, concentration
of payment obligations with a few banks pose risk as
inability to meet obligations or a delayed settlement by
these banks could give arise to a gridlock situation and
jeopardize the stability of the entire system. In case of
payment and settlement system in the State of Qatar, this
risk is analyzed through a payment concentration index
based on daily data on payment obligations of each bank
for the entire year: the Herfindahl index of payments
concentration (HI Payments), where:
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تشــير القيمــة العاليــة للمؤشــر إلــى التركــز العالــي بينمــا تشــير
القيمــة املنخفضــة لــه إلــى التركــز املنخفــض .وقــد أظهــرت
بيانات السالســل الزمنية لعام ( 2020شــكل  )7-4أن املؤشــر
كان منخفضــاً جــداً فــي عــام  2020باســتثناء أيــام قليلــة.
وظلــت قيمــة املؤشــر مقيــدة بالنطــاق ،ولكنهــا ضمــن النطــاق
املتوســط ،ممــا يشــير إلــى وجــود مخاطــر منخفضــة لتركــز
املدفوعــات خــال عــام  .2020وبشــكل عــام ،كانــت مخاطــر
تركــز املدفوعــات فــي النظــام املصرفــي فــي دولــة قطــر ضئيلــة
خــال العــام.

A high value of HI indicates high concentration while a
low value of HI implies low concentration. The timeseries data for 2020 (Chart 4.7) revealed that the index
was very low in 2020 barring few days. The value of the
index remained range-bound, but well within the medium
range, indicating that a low risk of payment concentration
existed during the year 2020. Overall, the payment
concentration risk in the banking system in the State of
Qatar was insignificant during the year.

Chart 4-7: Herfindahl Index for Payment Concentration

شكل  :7 -4مؤشر هيرفندال لتركز املدفوعات

 4 .3 .4مخاطر العقدة
نظــراً ألن أي معاملــة تســوية تتضمــن بنــ ًكا دافعــاً وبنــكاً
مســتلماً ،فقــد تنشــأ مخاطــر علــى النظــام فــي حالــة وجــود
مشــكلة فــي أي مــن البنكــن .وميكــن تقييــم اســتقرار نظــام
املدفوعــات مــن خــال مراقبــة مخاطــر العقــدة ،والتــي تشــير
إلــى مــا إذا كانــت هنــاك مخاطــر علــى أي مــن البنــوك التــي
لديهــا التزامــات ضــد بعضهــا البعــض .ويتمتــع البنــك املشــارك
بأهميــة نظاميــة فــي نظــام الدفــع والتســوية إذا كانــت حصتــه
فــي معــدل دوران معامــات املدفوعــات عاليــة مقارنــة بالبنوك
األخــرى .ويقودنــا هــذا إلــى حتديــد مخاطــر العقــدة لبنــك
معــن (س):

4.3.4 Node Risk
As any settlement transaction involves both a paying bank
and a receiving bank, risk to the system might arise in
case there is a problem at either of the two banks. The
stability of the payments system could be assessed by
observing the Node Risk, which indicates whether there
is risk to any of the banks that hold liabilities against each
other. A participating bank holds systemic importance in
the P&S system if its share in the turnover of payments
transaction is high as compared to other banks. This leads
us to define Node Risk for a given bank (X):

مخاطــر العقــدة س = (أم ــوال دفعه ــا البن ــك س +أم ــوال تلقاه ــا
البن ــك س) /إجمال ــي الت ــداوالت
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تشــير تقديــرات عقــدة املخاطــر للبنــوك الفرديــة إلــى أن
البنــوك الثالثــة األكثــر نشـ ً
ـاطا اســتحوذت علــى مــا يقــرب مــن
 ٪42.8مــن إجمالــي حجــم املعامــات املاليــة فــي عــام ،2020
وهــو نفــس مــا كان عليــه الوضــع فــي عــام  2019تقريبــاً.
وبعبــارة أخــرى ،فــإن مــا يقــرب مــن نصــف أنشــطة الدفــع
تقريبــاً معــرض للخطــر إذا واجهــت البنــوك الثالثــة األكثــر
نشـ ً
ـاطا صعوبــات مــن حيــث الوفــاء بالتزامــات الدفــع اخلاصــة
بهــم .ومــن ناحيــة أخــرى ،ظلــت املعامــات املاليــة املوجهــة مــن
خــال البنــوك الســبعة األكثــر نشــاطاً عنــد  ٪70.4فــي عــام
 ،2020بانخفــاض هامشــي مقارنــة بنحــو  ٪73.4فــي عــام
( 2019شــكل .)8-4

The estimates of Node Risks of individual banks suggest
that the three most active banks accounted for nearly
42.8% of the total turnover of financial transactions in
2020, almost the same as in 2019. In other words, almost
half of the payment activities would be at risk if the three
most active banks experienced difficulties in terms of
honoring their payment obligations. On the other hand,
the financial transactions routed through the 7 most active
banks remained at 70.4% in 2020, a marginal reduction
compared to 73.4% in 2019. (Chart 4.8).

Chart 4-8: Node Concentration

شكل  :٨ -4تركز عقد مخاطر املدفوعات

 5 .3 .4املخاطر القانونية
مــن املتوقــع أن يكــون نظــام الدفــع الفعــال قوي ـاً مــن الناحيــة
القانونيــة بحيــث تكــون قواعــد وإجــراءات النظــام قابلــة
للتنفيــذ ،ويتأكــد املشــاركون قــدر اإلمــكان مــن العواقــب
القانونيــة الســتخدام األنظمــة .لذلــك ،تتــم مراجعــة القواعــد
واللوائــح التــي حتكــم أنظمــة الدفــع التــي يديرهــا مصــرف
قطــر املركــزي وحتديثهــا وإبالغهــا إلــى املشــاركني فــي النظــام
بشــكل دوري.
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4.3.5 Legal Risk
An efficient payment system is expected to be legally
robust so that the rules and procedures of the system
are enforceable and participants are certain as far as
possible of the legal consequences of using the systems.
The rules and regulations governing the QCB operated
payment systems are, therefore, reviewed, updated, and
communicated to the system participants periodically.
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 6 .3 .4املخاطر التشغيلية وتخطيط استمرارية األعمال

4.3.5 Operational Risk and Business Continuity
Management

أحــد املتطلبــات الرئيســية لتحقيــق االســتقرار املالــي هــو
ضمــان التشــغيل املســتمر جلميــع أنظمــة الدفــع والتســوية
العاملــة فــي قطــر .وأي خلــل كبيــر فــي خدمــات الدفــع التــي
يقدمهــا مصــرف قطــر املركــزي أو أي مؤسســة ماليــة أخــرى
فــي قطــر بســبب عوامــل تشــغيلية أو بيئيــة مثــل األعطــال
الفنيــة ،واألخطــاء التشــغيلية والكــوارث الطبيعيــة ،ومــا إلــى
ذلــك ســيكون لــه تأثيــر منهجــي علــى القطــاع املالــي بســبب
ترابطهــا .لذلــك ،اتخــذ مصــرف قطــر املركــزي العديــد
مــن املبــادرات لتعزيــز إطــار إدارة املخاطــر التشــغيلية مبــا
فــي ذلــك إدارة اســتمرارية األعمــال ،داخــل مصــرف قطــر
املركــزي ،وكذلــك فــي املؤسســات املاليــة األخــرى ،والتــي
تشــمل االحتفــاظ بســجل املخاطــر ،ومراجعــة ترتيبــات
اســتمرارية األعمــال ،واختبــار الوظائــف واألداء الوظيفــي،
وخطــط التعافــي مــن كــوارث تكنولوجيــا املعلومــات ،إلــخ.
وخضعــت املرونــة التشــغيلية ألنظمــة الدفــع والتســوية ملزيــد
مــن االختبــار فــي عــام  2020بواســطة جائحــة كوفيــد.19-
وبشــكل عــام ،كان أداء املؤسســات املاليــة العاملــة فــي قطــر
جيــداً ولــم تشــهد أي انقطــاع فــي اخلدمــة .ولقــد جنحــت
املؤسســات املاليــة فــي تنشــيط تدابيــر اســتمرارية األعمــال
للحفــاظ علــى العمليــات مــع تقليــل املخاطــر التــي يتعــرض
لهــا املوظفــون عــن طريــق تقســيم عــدد صغيــر مــن املوظفــن
املهمــن عبــر مواقــع عمليــات متعــددة واتخــاذ الترتيبــات
لغالبيــة املوظفــن للعمــل مــن املنــزل .ونظــراً النخفــاض
اســتخدام النقــد فــي الوبــاء ،فقــد تســببت االضطرابــات
الكبيــرة فــي املدفوعــات اإللكترونيــة وفقــدان الوصــول إلــى
األمــوال فــي صعوبــات كبيــرة للمســتهلكني والتجــار ،وفقــدان
الثقــة فــي نظــام املدفوعــات علــى نطــاق أوســع .ومــع ذلــك،
مــع املبــادرات االســتباقية إلدارة اســتمرارية األعمــال مــن
قبــل مصــرف قطــر املركــزي واملؤسســات املاليــة األخــرى ،ظــل
القطــاع املالــي فــي قطــر مرنــاً طــوال العــام.

One of the key requirements to achieve financial stability
is to ensure uninterrupted functioning of all payment and
settlement systems operating in Qatar. Any significant
disruption to the payment services offered by QCB or
any other financial institution in Qatar due to operational
or environmental factors such as technical malfunctions,
operational mistakes, natural calamities, etc. will have
a systemic impact on the financial sector due to their
interconnectedness. The QCB, therefore, has been taking
several policy initiatives to strengthen the operational
risk management framework including businesses
continuity management, within QCB as well as in other
financial institutions, which include maintenance of risk
register, review of business continuity arrangements,
testing of functional and IT Disaster Recovery Plans, etc.
The operational resilience of payment and settlement
systems has been further tested in 2020 by the COVID-19
pandemic. The financial institutions operating in Qatar
have generally performed well and have not experienced
any service disruptions. The financial institutions have
successfully activated business continuity measures to
maintain operations while minimizing risks to staff by
splitting a small number of critical staff across multiple
operations sites and making arrangements for the majority
of staff to work from home. Given the reduced use of cash
in the pandemic, major disruptions to electronic payments
and a loss of access to funds could have caused significant
difficulties for consumers and merchants and a broader
loss of confidence in the payments system. However, with
the proactive business continuity management initiatives
of QCB and other financial institutions, Qatar’s financial
sector remained resilient throughout the year.

 4 .4مخاطر أمن املعلومات
كان عــام  2020هــو عــام التطويــر إلدارة أمــن املعلومــات
مبصــرف قطــر املركــزي حيــث اســتمر فــي خطتــه األوليــة التــي
بــدأت فــي عــام  .2019وتهــدف اإلدارة إلــى اإلشــراف علــى
ممارســة األمــن الســيبراني للقطــاع املالــي .وكانــت اإلدارة
قــادرة علــى حتديــد ومعاجلــة مخاطــر أمنيــة متعــددة أثنــاء
االنخــراط مــع القطــاع مــن خــال منتــدى مجموعــة األمــن
املصرفــي املخصــص.
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4.4 Information Security Risk
The year 2020 has been a year of development for the
QCB Information Security department (ISD) as it continued
on its initial plan which started in 2019. The aim of the
department is to oversee the cyber security practice of
the financial sector. The ISD has been able to identify and
remediate to multiple security risks while engaging with
the sector through the dedicated Banking Security Group
(BSG) forum.
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The Key Risk Indicators (KRIs) collects information on 3
layers of the banks environments (application, system
and network). The KRIs of the financial sector have seen
a fairly large increase in volume of security events in the
banking sector. Chart (4-9) shows that the majority of the
security events were concentrated on the infrastructure
layer part of the banks environments closely followed by
the application layer.

وجتمــع مؤشــرات املخاطــر الرئيســية معلومــات عــن ثــاث
.) والشــبكة، والنظــام،طبقــات مــن بيئــات البنــوك (التطبيــق
وشــهدت مؤشــرات املخاطــر الرئيســية للقطــاع املالــي زيــادة
كبيــرة إلــى حــد مــا فــي حجــم األحــداث األمنيــة فــي القطــاع
) أن غالبيــة األحداث األمنية9-4(  ويوضــح الشــكل.املصرفــي
تركــزت علــى جــزء طبقــة البنيــة التحتيــة لبيئــات البنــوك التــي
.تتبعهــا طبقــة التطبيــق عــن كثــب

Chart 4-9: FS Sector Risk Events Distribution Ratio

 نسب توزيع أحداث مخاطر قطاع اخلدمات املالية:9-٤ شكل

The second quarter of year 2020 had the highest
concentration of attacks, as expected during the beginning
of the pandemic as indicated in chart (4-10).

، أعلــى تركــز للهجمــات2020 شــهد الربــع الثانــي مــن عــام
كمــا كان متوقعــاً خــال بدايــة اجلائحــة كمــا هــو مبــن فــي
.)10-4( الشــكل

Chart 4-10: Year 2020 Security Risk Events Evolution (Quarter to Quarter)

) (من ربع إلى آخر2020  تطور أحداث املخاطر األمنية لعام:10-٤ شكل
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بســبب االســتخدام املتزايــد خلدمــات العمــل عــن بعــد عبــر
اإلنترنــت ،فقــد لفتــت انتبــاه اخلصــوم ممــا قــد يتســبب فــي
أضــرار جســيمة إذا لــم يكــن القطــاع املصرفــي مســتعداً.
وحلســن احلــظ ،كان مصــرف قطــر املركــزي اســتباقياً لتوقــع
هــذه التحديــات.

Due to the increased utilization of remote working services
over the internet, it had caught the attention of adversaries
which would cause severe damages if the banking sector
were not prepared. Fortunately, QCB has been proactive
in order to anticipate these challenges.

وتراقــب إدارة أمــن املعلومــات فــي مصــرف قطــر املركــزي
الوضــع باســتمرار مــع أصحــاب املصلحــة فــي القطــاع املالــي،
وتضــع تدابيــر فعالــة ملواجهــة التهديــدات املتطــورة علــى مــدار
العــام.

The QCB Information Security Department continuously
monitors the situation together with the stakeholders of
the financial sector and develops effective measures to
counter evolving threats throughout the year.

 6 .4البنية التحتية التنظيمية
 1 .6 .4التطورات في التنظيم
 1 .1 .6 .4استراتيجية تنظيم القطاع املالي ()٢٠٢٢-2017
وضعــت دولــة قطــر "التنميــة البيئيــة" كأحــد الركائــز األربــع
لـــ "رؤيــة قطــر الوطنيــة  ."2030نظــراً ألن قطــر تهــدف إلــى
أن تصبــح رائــدة فــي مجــال التمويــل املســتدام ،فــإن ظهــور
"التمويــل األخضــر" يحتــل مركــز الصــدارة (إطــار .)2-٤

إطار  :2-٤التمويل األخضر

4.6 Regulatory Infrastructure
4.6.1 Developments in Regulation
4.6.1.1 Financial Sector Regulation Strategy (2017)2022
The State of Qatar envisioned “Environmental
Development” as one of the four pillars of ‘Qatar National
Vision 2030’. As Qatar aims to become a leader in
’sustainable finance, the emergence of ‘green finance
takes center stage (Box 4-2).

Box 4-2: Green Financing

يوفــر اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر املنــاخ لعــام  2015إطــاراً
إلحــراز تقــدم هــادف بشــأن تغيــر املنــاخ .ومــع أخــذ ذلــك فــي
االعتبــار واالعتــراف بالضــرر الــذي ميكــن أن يســببه تغيــر
املنــاخ ،تركــز البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى تأمــن
اقتصــاد أخضــر.

The 2015 Paris Agreement on Climate Change provides
a framework for meaningful progress on climate change.
Taking this into consideration and recognizing the damage
that climate change can cause, countries around the world
have been focusing on securing a green economy.

وتعمــل البنــوك املركزيــة العامليــة الرائــدة علــى القضايــا
اخلضــراء .ويتمتــع إطــار مراقبة االســتقرار املالــي لالحتياطي
الفيدرالــي باملرونــة لدمــج عناصــر املخاطــر املتعلقــة باملنــاخ.
وفــي يونيــو  ،2020نشــر بنــك إجنلتــرا إفصاحــه املالــي املتعلــق
باملنــاخ الــذي يســلط الضــوء علــى نهجهــم فــي تقييــم وإدارة
املخاطــر املتعلقــة باملنــاخ .وقــرر البنــك املركــزي األوروبــي
اســتثمار جــزء مــن مــوارده فــي صناديــق الســندات اخلضــراء.
وســعى بنــك اليابــان إلــى إدراج مخاطــر تغيــر املنــاخ بــن
املوضوعــات الرئيســية فــي اختباراتــه املصرفيــة ،بــدءاً مــن
عــام .2021

Leading global central banks are working on green issues.
The financial stability monitoring framework of the Federal
Reserve has the flexibility to incorporate elements of
climate-related risks. In June 2020, the Bank of England
published its climate-related financial disclosure that
highlights their approach to assessment and management
of climate-related risks. The European Central Bank has
decided to invest part of its resources in green bond funds.
The Bank of Japan has sought to include climate change
risks among the key themes in its bank examinations,
beginning 2021.

كمــا حتــث املنظمــات الدوليــة البلــدان علــى التحــرك نحــو
االقتصــاد األخضــر .ودعــا البنــك الدولــي إلــى النمــو األخضــر
الشــامل فــي وقــت مبكــر مــن عــام  .2012وقــد الحــظ صنــدوق
النقــد الدولــي أن اجلمــع بــن ارتفــاع أســعار الكربــون بشــكل
مطــرد مــع دفــع البنيــة التحتيــة اخلضــراء ميكــن أن يعــزز
النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي ويخلــق فــرص عمــل كبيــرة.

International organizations have also been urging
countries to move towards a green economy. Inclusive
green growth was advocated by the World Bank as early
as 2012. The IMF have observed that combining steadily
rising carbon prices with a green infrastructure push can
boost global GDP and generate significant employment.

تقرير اال�ستقرار املايل 2020
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وفــي هــذا الصــدد ،حــدد صنــدوق النقــد الدولــي خطــة عمــل
محــددة جيــداً ،مبــا فــي ذلــك لوحــة مؤشــرات املنــاخ لتوفيــر
تقييــم عبــر البلــدان للمؤشــرات املتعلقــة باملنــاخ .ويعمــل مركــز
االبتــكار التابــع لبنــك التســويات الدوليــة املعنــي بالتمويــل
األخضــر علــى القضايــا املتعلقــة بالتفاعــل بــن التكنولوجيــا
واالســتدامة والتمويــل.

In this regard, the IMF has outlined a well-defined action
)plan, including a Climate Indicators Dashboard (CID
to provide cross-country assessment of climate-related
)indicators. The Bank for International Settlements (BIS
Innovation Hub on green finance has been working on
issues relating to the interaction between technology,
sustainability and finance.

وقامــت قطــر بعــدة مبــادرات خــال الســنوات القليلــة املاضيــة
لتعزيــز االقتصــاد األخضــر.

Qatar has undertaken several initiatives over the past few
years to nurture a green economy.

• التنميــة البيئيــة هــي إحــدى الركائــز األربــع (الركيــزة
الرابعــة) لرؤيــة قطــر الوطنيــة .2030

• Environmental development is one of the four pillars
(Pillar 4) of the Qatar National Vision 2030.

• تصــدرت قطــر مؤشــر حتــول الطاقــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا لعــام  ،2021الــذي نشــره
املنتــدى االقتصــادي العاملــي .ويقيــس التقريــر  115دولــة
بنــا ًء علــى أداء أنظمــة الطاقــة اخلاصــة بهــا عبــر األبعــاد
الثالثــة :التنميــة االقتصاديــة والنمــو ،واالســتدامة البيئيــة،
وأمــن الطاقــة والوصــول إليهــا ،واســتعدادها للتحــرك
نحــو أنظمــة طاقــة آمنــة ،ومســتدامة ،وميســورة التكلفــة،
وشــاملة.

• Qatar has topped the MENA region Energy Transition
Index 2021, published by the World Economic Forum.
The Report benchmarks 115 countries based on the
performance of their energy systems across the three
dimensions: economic development and growth,
environment sustainability and energy security and
access and their readiness towards moving towards
secure, sustainable, affordable and inclusive energy
systems.

• أبــرزت اخلطــة االســتراتيجية الثانيــة للتنظيــم املالــي التــي
مت نشــرها بشــكل تعاونــي مــن قبــل الهيئــات التنظيميــة
احملليــة الثالثــة فــي عــام  2018احلاجــة إلــى تعزيــز
االســتثمار املســتدام والتمويــل األخضــر.

• The Second Strategic Plan for Financial Regulation
(SSP-2) published collaboratively by the three
domestic regulators in 2018 had highlighted the need
to promote sustainable investment and green finance.

• بدعــم مــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ،أطلقــت بورصــة
قطــر منصتهــا اإللكترونيــة "االســتدامة واحلوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة" لتمكــن الشــركات املدرجــة مــن التواصــل
مــع احلوكمــة والبيئــة االجتماعيــة وأداء االســتدامة.

• With support from Qatar Financial Markets Authority,
the QE launched its online platform Sustainability and
Environmental-Social-Governance (ESG) Dashboard
to enable listed companies to communicate their ESG
and sustainability performance.

• يجــري تطويــر مشــروع للطاقــة الشمســية بقــدرة 800
ميغــاواط فــي الدولــة.

• An 800-MW solar power project is being developed in
the country.

• فــي عــام  ،2020أصــدر بنــك قطــر الوطنــي ســندات
خضــراء بقيمــة  600مليــون دوالر أمريكــي ومدرجــة فــي
بورصــة لنــدن.

• In 2020, QNB issued green bonds of US$ 600 Million
and listed on the London Stock Exchange.

• تبنــت بعــض البنــوك فــي قطــر بالفعــل مبــادرات خضــراء
فــي ممارســاتها التجاريــة حيــث إنهــا تصــدر ســندات
خضــراء (لتمويــل املشــاريع اخلضــراء) وتقــدم قروضــاً
خضراء/رهونــاً عقاريــة (تقــدم خصومــات علــى رســوم
القــروض أو معــدالت الفائــدة املعتمــدة علــى أنهــا موفــرة
للطاقــة وصديقــة للبيئــة) وبطاقــات االئتمــان اخلضــراء
(حتويــل جــزء مــن إنفــاق حامــل البطاقــة إلــى تبرعــات
للجهــود البيئيــة).

• Some of the Banks in Qatar have already adopted
green initiatives in their business practices as they
issue green bonds (to finance green projects) and
offer green loans/ mortgages (provide discounts on
loan fees or interest rates that are certified as energyefficient and environment-friendly) and green credit
cards (convert part of all cardholder spending into
donations to environmental efforts).
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ومــع تركيــز االقتصــادات علــى التعافي بعد جائحة كوفيد،19-
يتــم التركيــز علــى "إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل" ،مبــا فــي ذلــك
التحــرك نحــو اقتصــاد أكثــر اخضــراراً .وســتحتاج البلــدان
إلــى تطويــر اســتراتيجيات ،مــع مراعــاة نقــاط القــوة والضعــف
فيهــا ،بينمــا يتجــه العالــم نحــو مســتقبل أخضــر.

As economies focus on recoveries after the Covid-19
pandemic, the emphasis is placed on “building back
better”, including the move towards a greener economy.
Countries will need to develop strategies, taking into
consideration their strengths and weaknesses, as the
world moves towards a green future.

 2 .1 .5 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية ملصــرف قطــر
املركــزي

4.5.1.2 Developments in QCB Supervisory Instructions

أصــدر مصــرف قطــر املركــزي عــدة تعليمــات رقابيــة خــال
العــام تهــدف إلــى تعزيــز ســامة القطــاع املالــي وكذلــك
احلفــاظ علــى االســتقرار العــام للقطــاع املالــي .وحتقيقـاً لهــذه
الغايــة ،أصــدر مصــرف قطــر املركــزي تعاميــم للبنــوك العاملــة
فــي دولــة قطــر تتعلــق مبــا يلــي:

QCB issued several supervisory instructions during the
year aimed at strengthening the health of the financial
sector as well as to maintain overall stability of the financial
sector. Towards this end, QCB issued circulars to banks
operating in the State of Qatar pertaining to:

• لوائــح وضوابــط التعامــل مــع الشــيكات املرجتعــة بســبب
عــدم كفايــة األمــوال.

• Regulations and controls on dealing with returned
cheques due to insufficient funds.

• فتــح حســابات للشــركات التــي تســعى للحصــول علــى
تراخيــص فــي املنطقــة احلــرة لواحــة العلــوم والتكنولوجيــا
فــي قطــر.

• Opening accounts for companies that seek to obtain
licenses in Qatar Science and Technology Park Free
Zone (QSTP).

• ضوابــط ممارســة نشــاط الوســاطة املاليــة فــي بورصــة
قطــر.

• Controls on conducting Financial Brokerage activity in
Qatar Stock Exchange (QE).

• التدابيــر املتعلقــة بالقــروض واملطلوبــات للقطاعــات
املتأثــرة بســبب انتشــار كوفيــد  ،19أي تأجيــل أقســاط
القــرض ،وتخصيــص نافــذة إعــادة الشــراء (ريبــو) بســعر
فائــدة صفــر ،وإلغــاء رســوم نقــاط البيــع.

• Measures related to loans and liabilities of sectors
affected due to the spread of COVID-19 viz.,
postponing loan instalments, allocation of a repurchase
window (Repo) at a zero interest rate, and cancellation
of POS fees.

• إجــراءات الطــوارئ ملكافحــة انتشــار كوفيــد ،19-أي
التســوية الســريعة للخطــط الالزمــة للعمــل عن بعــد ،وإلغاء
جميــع الرســوم والعمــوالت املفروضــة علــى اســتخدام
أنظمــة الدفــع بــن البنــوك ومحــال الصرافــة ،ومطالبــة
البنــوك باحلصــول علــى عــدم ممانعــة مــن مصــرف قطــر
املركــزي علــى أنظمــة "اعــرف عميلــك إلكترونيــاً".

• Emergency procedures to combat the spread of
COVID-19 viz., rapid settling of the necessary plans on
working remotely, cancelling all fees and commissions
charged for using payment systems between banks
and exchange houses and requiring banks to obtain
QCB non-objection on E-KYC systems.

• برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع اخلاص.

• National Guarantee Program to support the Private
Sector.

• اخلدمــات املصرفيــة للعمــال املنزليــن ،أي الســماح
ألصحــاب العمــل بإصــدار بطاقــة رواتــب قابلــة إلعــادة
الشــحن باســم العامــل املنزلــي ،ممــا يســمح حلامــل
البطاقــة بســداد املدفوعــات علــى نقــاط البيــع ،والســحب
مــن أجهــزة الصــراف اآللــي ،وإجــراء التحويــات ودفــع
النفقــات مــن خــال اخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت
وتطبيقــات الهاتــف احملمــول.

• Banking Services for domestic workers viz., allowing
the employers to issue a rechargeable Payroll card
in the name of the domestic worker, allowing the
cardholder to make payments on points of sale (POS),
withdraw from ATMs, make transfers and pay expenses
through online banking and mobile applications.
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• إرشــادات تكميليــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب.

• Supplementary guidance on Anti-Money Laundering
)and Combating of Financing terrorism (AML/CFT

• الفوائد/العوائــد علــى القــروض واملطلوبــات املؤجلــة
للقطاعــات املتأثــرة بانتشــار كوفيــد.19-

• Interest/Returns on postponed loans and liabilities of
sectors affected by the spread of COVID-19

• البرنامــج الوطنــي للضمــان لدعــم القطــاع اخلــاص مبــا في
ذلــك شــركات املقــاوالت والتشــييد فــي القطــاع اخلــاص
وتعديــل طريقــة احتســاب الفائــدة.

• National Guarantee Program to support the Private
Sector including contracting and construction
companies in the private sector and amending the
method of calculation of interest.

• إرشــادات حــول إدارة مخاطــر مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب املرتبطــة بفيــروس كوفيــد.19-

• Guidelines on managing AML/CFT risks linked to
COVID-19 virus

• توجيهــات بشــأن مكافحــة متويــل انتشــار أســلحة الدمــار
الشــامل.

• Guidance on countering the financing of weapons of
mass destruction proliferation

• متطلبــات وضوابــط اخلدمــات املصرفيــة للشــركات
العاملــة فــي ســلطة املنطقــة احلــرة بقطــر.

• Requirements and controls of the banking services
to the companies operating in the Qatar Free Zone
Authority

• إصــدار أدوات ماليــة مؤهلــة للحصــول علــى رأس مــال
إضافــي مــن املســتوى األول ليتــم طرحهــا فــي الســوق.

• Issuance of financial instruments eligible for additional
Tier 1 Capital to be offered in the market

 3 .1 .5 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال

4.5.1.3 Developments in QFCRA Supervisory
Instructions

<

حوكمة الشركات

فــي يوليــو  ،2020أدخلــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
قواعــد حوكمــة الشــركات املطــورة للشــركات املرخصــة .ومت
تطويــر القواعــد للنظــر فــي التطــورات ذات الصلــة بأفضــل
املمارســات الدوليــة ،وللتوافــق بشــكل مناســب مــع أطــر حوكمة
الشــركات ملصــرف قطــر املركــزي ،وهيئــة قطــر لألســواق
املاليــة .وأدخلــت القواعــد مبــدأ شــفافية شــامل جديــد يتطلــب
مــن مجالــس إدارة الشــركات املرخصــة تزويــد أصحــاب
املصلحــة مبعلومــات كافيــة للســماح لهــم بتقييــم فعاليــة
مجلــس اإلدارة ،واإلدارة العليــا فــي إدارة الشــركة .كمــا عــززت
القواعــد املتطلبــات املتعلقــة بتكويــن مجلــس اإلدارة وجلــان
مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى ممارســات املســاءلة وإدارة
املخاطــر علــى مســتوى مجلــس اإلدارة ،واإلدارة العليــا .ومت
حتديــد القواعــد اجلديــدة فــي قواعــد احلوكمــة والوظائــف
اخلاضعــة للرقابــة  2020والتــي ســتبدأ فــي يوليــو .2021
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• Corporate Governance
In July 2020, the QFCRA introduced upgraded corporate
governance rules for authorized firms. The rules were
developed to consider relevant developments in
international best practice and to appropriately align
with the corporate governance frameworks of the Qatar
Central Bank and the Qatar Financial Markets Authority.
The rules introduced a new overarching transparency
principle requiring the boards of authorized firms to
provide stakeholders with enough information to allow
them to assess the effectiveness of the board and senior
management in managing the firm. The rules also
strengthened requirements around board composition
and board committees, as well as accountability and risk
management practices at board and senior management
level. The new rules are set out in the Governance and
Controlled Functions Rules 2020 (“CTRL”) and will
commence in July 2021.
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< اإلطار املصرفي االحترازي-مخاطر التشغيل
بعــد مراجعــة مكثفــة ومشــاورات ،أدخلــت هيئــة تنظيــم
مركــز قطــر للمــال متطلبــات مطــورة للمخاطــر التشــغيلية
فــي يوليــو  .2020وعــززت قواعــد اإلطــار النوعــي احلالــي
إلدارة املخاطــر التشــغيلية ،وقدمــت متطلبــات مخاطــر
تشــغيلية كميــة جديــدة تتناســب وتتوافــق مــع أحــدث معاييــر
جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة ومجلــس اخلدمــات املاليــة
اإلســامية .ويتطلــب اإلطــار مــن الشــركات املصــرح لهــا
تنفيــذ إطــار عمــل قــوي إلدارة املخاطــر التشــغيلية يأخــذ فــي
االعتبــار مــدى قابليتهــا للمخاطــر ،وملفــات تعريــف املخاطــر
وظــروف الســوق واالقتصــاد الكلــي .ويشــمل ذلــك السياســات
والعمليــات احلكيمــة لتحديــد وتقديــر وتقييــم ورصــد واإلبــاغ
عــن مخاطــر التشــغيل ومراقبتهــا أو تخفيفهــا .ومت إدخــال
القواعــد اجلديــدة فــي القواعــد االحترازيــة لألعمــال
املصرفيــة احملدثــة لعــام  ،2014والقواعــد االحترازيــة
لألعمــال املصرفيــة اإلســامية لعــام .2015
<

إطار عمل مكتب متثيلي جديد

فــي أكتوبــر  ،2020أدخلــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
قواعــد جديــدة إلطــار عمــل املكتــب التمثيلــي الــذي يســمح
لشــركات اخلدمــات املاليــة باالضطــاع مبجموعــة محــدودة
مــن األنشــطة فيمــا يتعلــق باخلدمات أو املنتجــات التي يقدمها
املكتــب الرئيســي أو مجموعــة الشــركات .وقــد تشــمل أنشــطة
املكتــب التمثيلــي توفيــر املعلومــات للعمــاء احملتملــن للمكتــب
الرئيســي ،وإجــراء أبحــاث الســوق ،وتقييــم اجتاهــات األعمــال
والفــرص للمكتــب الرئيســي ،والعمــل كقنــاة اتصــال للمكتــب
الرئيســي والتســويق العــام .ومت إدخــال القواعــد اجلديــدة فــي
قواعــد املكتــب التمثيلــي .2020

<

تعديالت متنوعة على القواعد

فــي أكتوبــر  ،2020أدخلــت هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
مجموعــة مــن التعديــات املتنوعــة علــى كتــب القواعــد
املختلفــة .ضمــن حزمــة التعديــات ،مت إدخــال تغييــرات
مــن خــال قواعــد أنظمــة االســتثمار اجلماعــي  2010فيمــا
يتعلــق بصناديــق االســتثمار العقــاري .كمــا مت إدخــال تغييــرات
أخــرى علــى القواعــد العامــة  2006املتعلقــة بتنظيــم التمويــل
املقيــد وتقــدمي عقــود اإليجــار وتوضيــح تطبيــق إطــار "الرســوم
املتأخــرة" علــى التقــدمي املتأخــر للتقاريــر التنظيميــة.
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• Prudential Banking Framework - Operational Risk
Following an extensive review and consultation, the QFCRA
introduced upgraded operational risk requirements in
July 2020. The rules strengthened the existing qualitative
operational risk management framework and introduced
new quantitative operational risk requirements that are
both proportionate and aligned with the latest BCBS
and IFSB standards. The framework requires authorized
firms to implement a robust operational risk management
framework that considers their risk appetite, risk profile
and market and macroeconomic conditions. This includes
prudent policies and processes to identify, assess, evaluate,
monitor, report and control or mitigate operational risk.
The new rules were introduced in the updated Banking
Business Prudential Rules 2014 (“BANK”) and the Islamic
Banking Business Prudential Rules 2015 (“IBANK”).
• New Representative Office Framework
In October 2020, the QFCRA introduced new rules for
a Representative Office framework that permits financial
services firms to undertake a limited range of activities in
respect of services or products offered by its head office
or corporate group. The activities of a Representative
Office may include providing information to prospective
customers of the head office, carrying out market
research, assessing business trends and opportunities for
the head office, acting as a channel of communication
to the head office and generic marketing. The new rules
were introduced in the Representative Office Rules 2020
(“REPO”).
• Miscellaneous Rule Amendments
In October 2020, the QFCRA introduced a package of
miscellaneous amendments to various rulebooks. Within
the package of amendments, changes were introduced
through the Collective Investment Schemes Rules 2010
(“COLL”) in respect of Real Estate Investment Trusts
(“REITs”). Other changes were introduced to the General
Rules 2006 (“GENE”) relating to the regulation of captive
finance and providing leases and clarification of the
application of the ‘late fees’ framework to late submissions
of regulatory reports.
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 4 .1 .5 .4التطــورات فــي التعليمــات اإلشــرافية لهيئــة قطــر
لألســواق املاليــة

Supervisory

واصلــت هيئــة قطــر لألســواق املاليــة خــال عــام  2020تعزيــز
البنيــة التحتيــة للســوق وزيــادة حمايــة املســتثمرين .وكانــت
املبــادرات الرئيســية:
< تفعيل خطط استمرارية األعمال وجلنة إدارة األزمات.

During 2020, QFMA continued strengthening market
infrastructure and increasing investor protection. The main
initiatives were:

< إيجــاد آليــة لــإدراج املباشــر في الســوق لتشــجيع الشــركات
علــى اإلدراج فــي الســوق الرئيســية.
< تفعيل وتوسيع السوق الثاني.
< اســتضافة االجتمــاع الرابــع واألربعــن للجنــة أفريقيــا
والشــرق األوســط للمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املاليــة.
< نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع احتــاد هيئــات األوراق املاليــة
العربيــة برنامجــاً تدريبيــاً حــول طــرق كشــف االحتيــال
املالــي.
< إصدار قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

QFMA

in

Developments
Instructions

4.5.1.4

• Activating the Business Continuity Plans and the Crisis
Management Committee.
• Creating a mechanism for direct listing in the market to
encourage companies to list in the main market.
• Activating and expanding the second market.
• Hosting the 44th meeting of the IOSCO Africa and the
Middle East Committee (AMERC).
• The Authority, in cooperation with the Federation of
Arab Securities Commissions, held a training program
on methods of detecting financial fraud.
• Issuing rules for combating money laundering and
terrorist financing.

< تعديل بعض أحكام قواعد إدراج وحدات الصندوق.

• Amending some provisions of the rules for listing fund
units.

< إصــدار قواعــد طــرح وإدراج األوراق املاليــة فــي األســواق
املاليــة.
< إصــدار قواعــد شــراء الشــركات املســاهمة املدرجــة
أل ســهمها .

• Issuing the offering and listing rules for securities in the
financial markets.

 6 .4البنية التحتية للحوكمة
 1 .6 .4تطورات احلوكمة في البنوك
جتــذب احلوكمــة فــي النظــام املصرفــي الكثيــر مــن اهتمــام
املصــرف املركــزي .ويلتــزم مصــرف قطــر املركــزي باتبــاع
أفضــل املمارســات الدوليــة عنــد إصدار التوجيهــات التنظيمية
للبنــوك .وكان مصــرف قطــر املركــزي قــد أصــدر فــي وقــت
ا شــام ً
ســابق دليـ ً
ال حلوكمــة الشــركات للبنــوك ،والذي تضمن
ً
إطــاراً رســميا حلوكمــة الشــركات حــدد أفضــل املمارســات
باإلضافــة إلــى املبــادئ األساســية للحقــوق واملســؤوليات لــكل
مســاهم وعضــو مجلــس إدارة وعضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة،
مبــا يضمــن الســيطرة الفعالــة .ومتــت ممارســة اإلدارة علــى
النحــو الواجــب مــن قبــل البنــك فــي جميــع األوقــات.

 2 .6 .4حجم مجلس اإلدارة واجتماعاته
يعــرض جــدول رقــم ( )2-4بعــض مؤشــرات حوكمــة الشــركات
للبنــوك العاملــة فــي قطــر خالل عام  .2020وكان عدد أعضاء
مجلــس اإلدارة ( )9متماثــ ً
ا لــكل مــن املصــارف اإلســامية
والبنــوك التقليديــة .ويتجلــى مؤشــر حتســن احلوكمــة مــن
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• Issuing rules for the purchase of listed joint stock
companies for their own shares

4.6 Governance Infrastructure
4.6.1 Governance Developments in Banks
Governance in the banking system attracts a lot of
attention from the central bank. QCB is committed to
following the best international practices when issuing
regulatory directives to banks. QCB had earlier issued
a comprehensive guide to corporate governance for
banks, which included formal framework for Corporate
Governance that prescribed best practices as well
as basic principles of rights and responsibilities for
every Shareholder, Board Member and member of the
Executive Management, ensuring that efficient control
and management were duly exercised by the Bank at all
times.

4.6.2 Board Size and Board Meetings
Select corporate governance indicators for banks
operating in Qatar during the year 2020 is presented
in Table 4-2. The number of members in the Board of
Directors (9) were same for both Islamic banks as well
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as for the conventional banks. An indication of better
governance manifests through regular meetings of the
board of directors of the banks. During the year 2020,
the conventional banks held 40 such meetings while the
Islamic banks held 22 such meetings.

 وخــال.خــال االجتماعــات الدوريــة ملجلــس إدارة البنــوك
 اجتماعـاً مــن هــذا40  عقــدت البنــوك التقليديــة،2020 عــام
 اجتماعــاً مــن22 القبيــل بينمــا عقــدت البنــوك اإلســامية
.هــذا القبيــل

Table 4-2 : Select Corporate Governance Indicators for Banks in 2020

2020  مؤشرات مختارة حلوكمة الشركات للبنوك في عام2-4 جدول
Islamic

Conventional

4

5

إسالمي

Number of banks

تقليدي

عدد البنوك
خصائص املجلس

Board characteristics
Average number of members of Board of Directors
Average number of executive members

9
2

9
3.4

متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة
متوسط عدد األعضاء التنفيذيني
متوسط عدد أعضاء ذوي اخلبرة

Average number of members with expertise in

5.5
0.5

Banking and insurance
Petroleum and natural gas

3.6
1.0

البنوك والتأمني
النفط والغاز

4.6.3 Other Committees (Risk, Remuneration, Audit)
Meetings

 اجتماعــات اللجــان األخــرى (املخاطــر واألجــور3 .6 .4
)والتدقيــق

Banks in the State of Qatar have adopted high level of
corporate governance standards. This reflects through
the conduct of the banks’ board of directors, executive
committee as well as the various other committees that
are constituted in the banks for the purpose of oversight
in all significant areas of operation. The standard of
corporate governance has a bearing on the stability of the
banking system. From the Table 4-3, it is observed that
both the Islamic banks and the conventional banks held
regular meetings of the various committees as well as the
meetings were well-attended by the members.

اعتمــدت البنــوك فــي دولــة قطــر معاييــر حوكمــة رفيعــة
 وينعكــس ذلــك مــن خــال ســلوك مجلــس إدارة.املســتوى
 وكذلــك مختلــف اللجــان األخــرى، واللجنــة التنفيذيــة،البنــوك
التــي مت تشــكيلها فــي البنــوك لغــرض الرقابــة فــي جميــع
 ويؤثــر معيــار حوكمــة الشــركات.مجــاالت العمليــات املهمــة
 ويالحــظ مــن اجلــدول رقــم.علــى اســتقرار النظــام املصرفــي
) أن املصــارف اإلســامية والبنــوك التقليديــة عقــدت3-4(
اجتماعــات منتظمــة للجــان املختلفــة وكذلــك االجتماعــات
.التــي حظيــت بحضــور جيــد مــن قبــل األعضــاء

Table 4-3: Meetings Held by Various Committees in the Banks

 االجتماعات التي عقدتها مختلف اللجان في البنوك:3-4 جدول
Total number of meetings held

عدد االجتماعات
املنعقدة

Islamic

إسالمية

Conventional

تقليدية

Average numbers of
members attended

متوسط عدد األعضاء
احلاضرين

Islamic

إسالمية

Conventional

تقليدية

Audit Committee

8

15

9

13

جلنة التدقيق

Compliance and Risk Committee

6

11

6

13

جلنة االمتثال واملخاطر

Nomination/Corporate governance Committee

3

14

3

13

 جلنة احلوكمة/ جلنة الترشيحات

Remuneration Committee

1

0

3

0

جلنة األجور

Other Committee

4

0

6

0

جلنة أخرى
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