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PREFACE

متهيد

It is well over a year that Qatar Central Bank (QCB)
published its first Financial Stability Review. The
Review is part of our ongoing efforts to communicate
to the market, in an objective and transparent manner,
a holistic assessment of the risks and vulnerabilities
in the financial system. QCB is one of the few GCC
central banks that publish an independent report on
financial stability.

م�ضى �أكرث من عام على ن�شر م�صرف قطر املركزي تقريره الأول حول
 ويعد هذا التقرير جزء ًا من جهود م�صرف قطر املركزي.اال�ستقرار املايل
امل�ستم ّرة لتزويد ال�سوق بتقييم �شامل للمخاطر ونقاط ال�ضعف يف النظام
 ويعترب م�صرف قطر املركزي.املايل ب�أ�سلوب يت�سم باحلياد وال�شفافية
�أحد البنوك املركزية القليلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي التي تن�شر
.تقرير ًا م�ستق ًال حول اال�ستقرار املايل

The first Review was well-received by the domestic
and international community. In particular, the
comprehensive and analytical content of the Report,
drawing upon international best practices, drew
acclaims from several quarters. The present Review,
the second in the series, attempts to carry this process
forward. The analysis conducted in the Report covers
the period from January 2010 and up to December
2010. Information for previous years as also certain
information for the year 2011 has been used for
purposes of comparison, as and when appropriate.

 كما،وقد لقي التقرير الأول ترحيب ًا جيد ًا من املجتمع املح ّلي والدويل
�أ�شادت �أو�ساط عدة باملحتوى ال�شامل والتحليلي للتقرير على وجه
 و ُيعد. والذي مت �إعداده ا�ستناد ًا �إىل �أف�ضل املمار�سات الدولية،التحديد
هذا التقرير وهو الثاين يف حماولة للم�ضي قدم ًا يف تقدمي هذه ال�سل�سلة
ّ .من التقارير
ويغطي التحليل الوارد يف التقرير الفرتة املمتدة من يناير
 كما مت ا�ستخدام املعلومات الواردة يف،م2010 م حتى دي�سمرب2010
،م2011 بيانات ال�سنوات ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل معلومات خا�صة بعام
.وذلك لأغرا�ض املقارنة عند االقت�ضاء

There have been some significant changes in the global
economy since the publication of our first Review.
Although the global recovery has strengthened with
possible dissipation of a ‘double dip’ recession, it
still remains sluggish and uneven, with fiscal stimulus
in several jurisdictions having given way to fiscal
consolidation. The interaction of sovereign and
financial risks in Europe leaves the region with an
unclear picture. Emerging and developing markets, in
contrast, find themselves in much better shape, driven
by the twin factors of stronger domestic demand and
an upturn in exports. Not surprisingly therefore, the
policy prescriptions are significantly different for these
two sets of economies.

.�شهد االقت�صاد العاملي بع�ض التغيريات الهامة منذ ن�شر تقريرنا الأول
وبالرغم من تعزيز انتعا�ش االقت�صاد العاملي �إىل جانب تبدد املخاوف
 �إال �أن هذا االنتعا�ش ال يزال بطيئ ًا،حول احتماالت حدوث ركود مزدوج
 �إذ �أن احلوافز املالية يف عدة دول قد �أف�سحت الطريق لتعزيز،ومتفاوت ًا
 وبينما يجعل التفاعل بني املخاطر املالية وال�سياد ّية.النظام املايل
ال�صورة غري وا�ضحة يف �أوروبا حيث جتد الأ�سواق النا�شئة والنامية نف�سها
يف و�ضع �أف�ضل بكثري بف�ضل العوامل املزدوجة املتمثلة يف تعزيز الطلب
 مما �أدى على نحو غري م�ستغرب �إىل اختالف،املح ّلي وانتعا�ش ال�صادرات
احللول ال�سيا�س ّية املقرتحة لتلك املجموعتني من االقت�صادات اختالف ًا
.كبري ًا

Another major difference between the time of the last
year’s Review and the present pertains to the Middle
East and North Africa (MENA) region. A combination
of factors has led to significant political discontent in
several countries in the region, with attendant economic
and social consequences. A major fallout of these
happenings has been disruptions in oil supply, primarily
from some of the strife-torn countries. Combined with
stronger demand growth, mainly from rapidly growing
economies, the net effect has been a sharp rise in oil
prices.

يتعلق االختالف الرئي�سي الآخر بني الوقت الذي مت فيه �إعداد تقرير العام
املا�ضي والتقرير احلايل مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وقد �أدت
جمموعة من العوامل �إىل ا�ستياء �سيا�سي �شديد يف العديد من بلدان
 ويعد. مع ما يرتتب على ذلك من عواقب اقت�صادية واجتماعية،املنطقة
 وبوجه خا�ص،اختالل �إمدادات النفط من �أهم تداعيات هذه الأحداث
 والتي �شهدت �أ�سعار النفط يف،من بع�ض البلدان التي انهكتها النزاعات
 خا�صة من قبل االقت�صادات،امللح
ّ �ضوئها ارتفاع ًا حاد ًا مع منو الطلب
.ال�سريعة النم ّو

Qatar’s financial sector has remained largely insulated
from the global economic gyrations, thanks to proactive government support and prudent policy making.
The higher oil price provides considerable leeway to the
government to pursue its development agenda. The
banking system continues to remain sound, profitable
and resilient. The non-banking sector remains small
with limited interlinkage with banks. The central bank

ظل القطاع املايل يف دولة قطر �إىل حد كبري مبن�أى عن التقلبات االقت�صادية
.العاملية وذلك بف�ضل الدعم الف ّعال من قبل احلكومة و�سيا�ستها احلكيمة
هذا وقد �أتاح ارتفاع �أ�سعار النفط للحكومة املزيد من املرونة لكي
 حيث يبقى النظام امل�صريف مت�سم ًا بال�سالمة،تتابع براجمها التنموية
 بينما يظ ّل ن�شاط القطاع الغري م�صريف متوا�ضع ًا،وبالربحية واملرونة
 ويوا�صل امل�صرف املركزي مراقبة القطاع.وحمدود الرتابط مع البنوك

has been monitoring the sector on a closer and
continuous basis to ascertain impending vulnerabilities.
As well, the central bank is continuing its efforts to
strengthen the prudential framework for financial
entities under its domain, taking on board the state
of development of the financial sector and the
international best practices. Efforts are also ongoing
to develop various segments of the financial market so
as to allow for a more broad-based financial system.

 كما يوا�صل.على �أ�سا�س وثيق وم�ستم ّر للتحقق من نقاط ال�ضعف املحتملة
جهوده يف �سبيل تعزيز الإطار الإ�شرايف العام على اجلهات املالية التي
 مع الأخذ يف االعتبار و�ضع تنمية القطاع املايل،تخ�ضع لرقابة امل�صرف
 كما ت�ستمر اجلهود لتطوير خمتلف قطاعات.و�أف�ضل املمار�سات الدولية
.ال�سوق املالية يف �سبيل حتقيق نظام مايل �أو�سع نطاق ًا

Qatar Central Bank extends great thanks and
gratitude to H.H. The Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa
Al Thani, to H.E. The Heir Apparent, and to H.E. The
Prime Minister and Minister of Foreign Affairs for their
support and assistance. Thanks and appreciation is
also attributable to government entities, banks and
other financial institutions operating in Qatar which
provided QCB with the relevant information to draft
the Report.

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

عبداهلل بن �سعود �آل ثاين
املحافظ
Abdullah Bin Saud Al Thani
The Governor
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EXECUTIVE SUMMARY

امللخ�ص التنفيذي

The financial system in Qatar continues to expand at
a fast clip, following a brief period of uncertainty in the
aftermath of the global financial meltdown. The macroeconomic fundamentals are robust, with high growth
in real GDP driving economic activity across various
sectors.

التو�سع بوترية �سريعة بعد مرور
ّ ي�ستمر النظام املايل يف دولة قطر يف
 كما جند،فرتة ق�صرية من عدم اليقني يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية
�أن �أ�سا�س ّيات االقت�صاد الك ّلي قوية يف ظل ارتفاع معدل منو الناجت املح ّلي
 مما يدفع بعجلة الن�شاط االقت�صادي قدم ًا عرب،الإجمايل احلقيقي
.خمتلف القطاعات

Given the bank-based nature of financial intermediation,
the sector remains strong, profitable and liquid, with low
levels of delinquent loans. Banks are well-provisioned to
withstand unforeseen contingencies. The stress tests
conducted on various facets of banking operations
point to adequate resiliency of the system to credit,
market and other exogenous risks.

 ال يزال،نظر ًا لطبيعة الو�ساطة املالية التي تقوم على �أ�سا�س البنوك
 بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض،القطاع املايل يتمتع بالقوة والربحية وال�سيولة
 هذا وحتتفظ البنوك مبخ�ص�صات.م�ستويات القرو�ض املت�أخرة ال�سداد
 كما.كافية متكنها من ال�صمود �أمام حاالت الطوارئ غري املتوقعة
ت�شري اختبارات ال�ضغط التي �أجريت على جوانب خمتلفة من العمليات
امل�صرف ّية �إىل �أن النظام يتمتع مبرونة كافية �أمام خماطر االئتمان
.وخماطر ال�سوق واملخاطر اخلارجية الأخرى
م ت�صاعد وترية الن�شاط2010 عك�ست التطورات النقدية خالل عام
 كما، على الرغم من �أن الت�ضخم ظل عند م�ستويات معتدلة،االقت�صادي
انعك�ست فاعلية �إدارة ال�سيولة اال�ستباقية من قبل م�صرف قطر املركزي
 ومن املرجح �أن ي�ش ّكل.يف تي�سري �أو�ضاع ال�سيولة يف الأ�سواق املالية
ال�صعود احلاد يف الأ�سعار العاملية لل�سلع وتزايد �ضغوط الت�ضخم املحلي
.اخلا�ص بغري الإيجارات م�صدر قلق كبري يف امل�ستقبل

During 2010, monetary developments reflected the
heightened pace of economic activity, although inflation
continued to remain benign. The efficacy of proactive
liquidity management by the QCB was reflected in
easy liquidity conditions in financial markets. The sharp
escalation in international commodity prices and rising
domestic non-rent inflation pressures is likely to be a
major concern, going forward.
The non-banking sector is small in size and systemic
importance. Among its various constituents, the
finance houses are facing the challenges of low-cost
funding in an increasingly competitive environment.
For investment companies, on the other hand, their
attempts at diversifying revenue streams are susceptible
to the vagaries of the country and industry risks the
funds are invested in. The penetration of the insurance
sector needs to improve significantly in order to come
up to global standards. The equity market has been
the best performing in the MENA region in 2010 and
its integration with other regional markets has been
growing over time.

.يعترب القطاع غري امل�صريف �صغري ًا من حيث احلجم والأهمية النظامية
وتواجه �شركات التمويل من بني مكوناتها املختلفة حتديات متمثلة يف توفر
،فر�ص متويل منخف�ضة التكلفة يف ظل بيئة تناف�س ّية على نحو متزايد
بينما ومن ناحية �أخرى تواجه �شركات اال�ستثمار يف حماوالتها لتنويع
م�صادر الدخل اخلا�صة بها حتديات �أخرى متعلقة بتقلبات خماطر البلد
 ويحتاج قطاع الت�أمني.وخماطر ال�صناعه التي يتم ا�ستثمار الأموال فيها
�إىل حت�سني معدل تغلغه يف ال�سوق من �أجل الو�صول �إىل م�ستوى املعايري
م �أف�ضل �أداء له يف منطقة2010  يف حني �شهد �سوق الأ�سهم عام،العاملية
 كما �شهد اندماجه مع الأ�سواق،)ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينا
.الإقليمية الأخرى منو ًا مع مرور الزمن

The financial infrastructure is being carefully nurtured
and developed. The payments and settlement
infrastructure remains sound and robust. Banks and
corporates are increasingly becoming aware of the
need to institute sound governance mechanisms.
The liquidity infrastructure is well-attuned to meet the
demands of the financial sector. And finally, regulatory
infrastructure is being continuously fine-tuned to meet
the requirements of a modern market economy.

 حيث ظلت البنية،يتم تعزيز البنية املالية الأ�سا�سية وتطويرها بدقة
 وقد �أ�صبحت البنوك.الأ�سا�سية للمدفوعات والت�سويات �سليمة ومتينة
 هذا و،وال�شركات على وعي تام باحلاجة �إىل و�ضع �آليات حوكمة �سليمة
،تُعد البنية الأ�سا�سية لل�سيولة جم ّهزة جيد ًا لتلبية متطلبات القطاع املايل
و�أخري ًا تخ�ضع البنية الأ�سا�سية التنظيمية �إىل عملية �صقل م�ستمرة لتلبية
.متطلبات اقت�صاد ال�سوق احلديث

A summary of the endogenous and exogenous factors
affecting the domestic economy is summarized
below.

ّ وفيما يلي
ملخ�ص للعوامل الداخلية واخلارجية التي ت�ؤ ّثر على االقت�صاد
.املح ّلي
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الآثار الإيجابية

Positive impact

االقت�صاد الكلي

Macroeconomic

العوامل الداخلية

االقت�صاد اجلزئي
Microeconomic

الآثار ال�سلب ّية

Negative impact

االقت�صاد الكلي

Macroeconomic

اعتماد �أقل على �أموال
العمليات الكبرية

Endogenous factors

Lower dependence on
wholesale funds

Possible deterioration in
credit quality

ارتفاع ربحية البنوك

تركز ودائع ال�شركات

ارتفاع ن�سبة التغطية

تن ّوع حمدود يف الدخل

انخفا�ض املخاطر اخلارجية

ارتفاع خماطر االرتباط

Corporate deposit
concentration

High coverage ratio

Limited income
diversification

Low cross-border risks

High Node Risk

انخفا�ض تكلفة الودائع
Low cost of funds

انخفا�ض تركز املدفوعات
Low payments
concentration
Exogenous factors

ارتفاع �سعر النفط

ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية

ا�ستقرار ن�سبة الإعالة

املخاطر غري االقت�صادية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

High oil price

Stable dependency
ratio

High food price

Non-economic risks in
MENA region

ت�صنيفات دولية �إيجابية

Favourable international
ratings

Microeconomic

�إمكانية حدوث تدهور يف
جودة االئتمان

High bank profitability

العوامل اخلارجية

االقت�صاد اجلزئي

األول
ّ الفصل
CHAPTER ONE

تطورات االقتصاد الك ّلي
MACROECONOMIC DEVELOPMENTS

Macroeconomic Developments

INTRODUCTION

تطورات االقت�صاد الك ّلي

املقدّمة

The global economy gained considerable momentum
in economic recovery over the 12-month period
during 2010. In contrast to the economic shocks over
the past few years, the early half of 2011 witnessed
shocks in several economies from non-economic
factors including natural disasters and political unrests,
exerting downward pressure on the growth momentum.
The World Economic Outlook (WEO), published by the
International Monetary Fund (IMF) in April 2011, retained
the global growth projections at 4.4% in 2011 and
4.5% for 2012, unchanged from the numbers set out
in the January 2011 outlook updates. These aggregate
numbers however, mask the wide variation across
countries. For the Advanced Economies (AEs), growth
has been scaled down marginally due primarily to lower
growth projections for the US and more importantly, for
Japan. Among emerging and developing economies,
the biggest difference has been for the Middle East and
North Africa (MENA) region. Reflecting the impact of
political discontent, high unemployment and increased
food prices with attendant social ramifications, real
GDP forecast for the region has been scaled down by
0.5% from the previous (January 2011) estimates, to
4.1% in 2011 and 4.2% in 2012.

اكت�سب االقت�صاد العاملي ن�شاط كبري من حيث االنتعا�ش االقت�صادي على
 وعلى عك�س ال�صدمات االقت�صادية.م2010 مدى اثنا ع�شر �شهر ًا عام
م2011  �شهد الن�صف الأ ّول من عام،خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
�صدمات يف العديد من االقت�صادات ناجمة عن عوامل غري اقت�صادية
 والتي ت�ؤدي،مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية واال�ضطرابات ال�سيا�سية
 وقد حافظت التوقعات االقت�صادية العاملية.�إىل تراجع م�سرية النمو
م على توقعات النم ّو2011 التي ن�شرها �صندوق النقد الدويل يف �أبريل
م دون تغيري عن2012  يف عام٪4.5م و2011  يف عام٪4.4 العاملي عند
،م لهذه التوقعات2011 الأرقام الواردة يف التحديثات ال�صادرة يف يناير
.و�إن كانت هذه الأرقام الإجمالية تُخفي التفاوت الوا�سع عرب الدول
�أما بالن�سبة لالقت�صادات املتقدمة فقد مت تخفي�ض معدل النم ّو بن�سبة
 ويعزى ذلك �أ�سا�س ًا �إىل تراجع توقعات النم ّو بالن�سبة للواليات،طفيفة
 ومن بني االقت�صادات النا�شئة.املتحدة والأهم من ذلك بالن�سبة لليابان
 �شهدت منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تغريات كانت هي،والنامية
 وانعكا�س ًا لت�أثري اال�ستياء ال�سيا�سي وارتفاع ن�سبة البطالة وزيادة.الأكرب
، مع ما ترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية،�أ�سعار املواد الغذائية
٪0.5 وانخف�ضت توقعات �إجمايل الناجت املح ّلي احلقيقي للمنطقة بن�سبة
 يف عام٪4.1 م �إىل ن�سبة2011 عن التقديرات ال�سابقة يف يناير عام
.م2012  يف عام٪4.2م و2011

Among major countries/ regions, US GDP growth
(annualized) for 2011 is slated at 2.8%, the same
as in 2010. The increase in 2010 GDP growth
primarily reflects positive contributions from personal
consumption expenditures, exports and non-residential
fixed investments. Price pressures however, remained
contained so that annual CPI inflation stood at 1.5% in
December 2010 (Chart 1-1).

َ  ّ�س، املناطق الرئي�سية/ومن بني الدول
جل معدل النم ّو (ال�سنوي) للناجت
 كما كان عليه٪2.8 م بن�سبة2011 املحلي الإجمايل للواليات املتحدة لعام
م يف2010  وتعك�س زيادة منو الناجت املحلي الإجمايل يف عام،م2010 عام
املقام الأول امل�ساهمة الإيجابية من جانب نفقات اال�ستهالك ال�شخ�صي
 ومع ذلك ظلت �ضغوط،وال�صادرات واال�ستثمارات الثابتة غري ال�سكنية
 بحيث بلغ الت�ضخم اخلا�ص مب�ؤ�شر �أ�سعار،الأ�سعار حتت ال�سيطرة
.)1-1 م (ر�سم بياين2010  يف دي�سمرب عام٪1.5 امل�ستهلك ال�سنوي

The major challenge seems to be the problems in the
Euro area. Economic growth is uneven in this region
with Germany and France showing a better recovery
while Spain, Portugal, Italy etc shows relatively slow
recovery. For Euro region as a whole, in 2010, growth
has been pegged at 1.7% in 2010, whereas inflation,
measured in terms of Harmonised Index of Consumer
Prices (HICP), stood at 1.6%. Nevertheless, the
dampened economic outlook for some of the bigger
member states has led the IMF to lower its Euro-zone
real GDP growth forecast to 1.6% in 2011.

 فبينما،مُيثل تفاوت النم ّو االقت�صادي التحدّي الرئي�سي يف منطقة اليورو
 وت�شهد ك ًال من �أ�سبانيا والربتغال،تُظهر �أملانيا وفرن�سا انتعا�ش ًا �أف�ضل
 �أما بالن�سبة للو�ضع يف منطقة.و�إيطاليا وغريها انتعا�ش ًا بطيئ ًا ن�سبي ًا
 يف٪1.7 م فلقد مت ربط معدّل النم ّو عند2010 اليورو ككل خالل عام
ّ
الت�ضخم والذي مت قيا�سه على �أ�سا�س امل�ؤ�شر
 يف حني بلغ،م2010 عام
 ومع ذلك �أدّت التوقعات االقت�صادية.٪1.6 املوحد لأ�سعار امل�ستهلك
املرتاجعة لبع�ض الدول الكربى الأع�ضاء يف �صندوق النقد الدويل �إىل
انخفا�ض توقعات من ّو الناجت املح ّلي الإجمايل احلقيقي ملنطقة اليورو �إىل
.م2011  يف عام٪1.6

Elsewhere, Japan expanded at an annualized 3.9%
during 2010. Economic growth in 2011 has been
drastically lowered to 1.4%, driven by the double
whammy of the Great East Japan earthquake and
the subsequent Tsunami. The government of Japan
estimates the costs of the damage at anywhere
between USD 200-300 billion. In the meantime, the
Japan cabinet approved a supplementary budget of
almost USD 50 billion to help fund the reconstruction

 خالل عام٪3.9  �شهدت اليابان منو ًا �سنوي ًا بن�سبة،وعلى �صعيد �آخر
م2011  حيث انخف�ض النم ّو االقت�صادي ب�صورة كبرية يف عام،م2010
 مت�أثر ًا بالكارثة املزدوجة التي �شهدتها اليابان مٌمثلة٪1.4 لي�صل �إىل
،يف الزلزال الكبري الذي حدث يف �شرق اليابان وما حلقه من ت�سونامي
300-200 حيث ترتاوح تقديرات حكومة اليابان حلجم اخل�سائر ما بني
 وافق جمل�س الوزراء الياباين على، ويف غ�ضون ذلك.مليار دوالر �أمريكي
 مليار دوالر �أمريكي للم�ساعدة يف تغطية50 ميزانية �إ�ضافية تقدّر بحوايل
،م2011 تكاليف �إعادة الأعمار ملا ت�سبب به الزلزال الذي وقع يف �أبريل
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 معدالت النمو والت�ضخم يف املناطق:1-1 ر�سم بياين
الرئي�سية يف العامل

Chart 1-1: Growth and inflation in major
global regions
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costs associated with the earthquake in April 2011 even
as Bank of Japan further strengthened its monetary
easing by increasing its asset purchase program, while
keeping its key policy rate unchanged.

كما يعمل بنك اليابان املركزي على تعزيز عملية تخفيف القيود النقد ّية
من خالل حت�سني برناجمهه اخلا�ص ب�شراء الأ�صول مع �إبقاء معدّل �سعر
.الفائدة الرئي�سي دون تغيري

Although the worst of the global crisis appears to be
over, the weather looks set to be unsettled for some
more time. According to The Banker (2010), the total
assets of top 1000 banks was USD 95.5 trillion in 2009
as compared to USD 96.4 trillion in 2008 – a drop of
nearly USD 900 billion - suggesting that the process of
bank deleveraging is still underway. Even though banks
presently hold larger capital cushions, they are yet to
exhibit the profitability levels obtaining in the pre-crisis
period (Chart 1-2 A and B).1

وعلى الرغم مما يبدو من �أنه قد مت التغلب على �أ�سو�أ مراحل الأزمة
م�ستقر لفرتة
 �إال �أن الو�ضع العام يبدو �أنه �سوف يظ ّل غري،العاملية
ِ
 حيث بلغ �إجمايل الأ�صول لأف�ضل،)م2010(  وفقا ملجلة ذا بانكر.�أطول
م باملقارنة مع2009  تريليون دوالر �أمريكي يف عام95.5  بنك1000
 وهو ما ميثل انخفا�ض ًا،م2008  تريليون دوالر �أمريكي يف عام96.4
 مما ي�شري �إىل �أن عملية تقلي�ص، مليار دوالر �أمريكي900 يقدّر بحوايل
 وعلى الرغم من احتفاظ البنوك يف الوقت.املديونية ال تزال م�ستمرة
 �إال �إنه ال يزال عليها،احلا�ضر بن�سبة احتياطي �أكرب لر�ؤو�س الأموال
�إظهار نف�س م�ستويات الربح ّية التي حققتها يف الفرتة التي �سبقت الأزمة
.1) �أ و ب2-1 العاملية (ر�سم بياين

 معدّالت ر�أ�س املال لدى البنوك يف بع�ض: �أ2-1 ر�سم بياين
االقت�صادات املتقدمة

 م�ستويات الربحية لدى البنوك يف بع�ض: ب2-1 ر�سم بياين
االقت�صادات املتقدمة

Chart 1-2A: Capital ratios of banks in select
Advanced Economies

Chart 1-2B: Profitability of banks in select
Advanced Economies
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Developments in financial markets mirrored the outlook
in respective constituencies. In the euro area, the
outlook for normalization of monetary policy brought
about a rise in interest rates, while in the US and Japan,
1
Canadian banks were an exception. See Chapter 3 for certain relevant
details in this regard.
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كما عك�ست التطورات التي حدثت يف الأ�سواق املالية التوقعات يف
 فقد �أدت توقعات ت�سوية ال�سيا�سة النقدية يف منطقة.االقت�صادات املعن ّية
 يف حني تراجعت �أ�سعار الفائدة،اليورو �إىل ارتفاع �أ�سعار الفائدة
. انظر الف�صل الثالث للح�صول على بع�ض التفا�صيل ذات ال�صلة. �شكلت البنوك الكندية ا�ستثنا ًء1
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Foreign exchange markets witnessed a broad-based
depreciation of the USD in connection with expectations
of an easing of US monetary policy. Notwithstanding
the crisis in certain Euro area economies, the Euro
appreciated by roughly 13% against the USD between
June and October 2010. At the G-20 summit in
October, countries agreed to refrain from competitive
devaluations and to pursue exchange rates determined
by the free market.

�شهدت �أ�سواق ال�صرف الأجنبي تراجع ًا وا�سع النطاق للدوالر الأمريكي
.ارتبط بالتوقعات حول تخفيف ال�سيا�سة النقد ّية يف الواليات املتحدة
،وعلى الرغم من الأزمة التي �أ�صابت بع�ض اقت�صاديات منطقة اليورو
 مقابل الدوالر الأمريكي يف الفرتة٪13 �إال �أن اليورو �شهد ارتفاع ًا بنحو
م وقد اتفقت الدول يف م�ؤمتر الق ّمة ملجموعة2010 ما بني يونيو و�أكتوبر
) على االمتناع عن التناف�س يف تخفي�ض قيمة العمالت20-G( الع�شرين
.وال�سعي نحو حتقيق معدالت ال�صرف التي حددتها ال�سوق احل ّرة

Government bond markets were characterized by
a drop in long-term interest rates. A deterioration of
macroeconomic indicators in the US fuelled expectations
of extraordinary measures by the Federal Reserve,
triggering a drop in interest rates across the yield curve.
The yield on 10-year US bonds declined from 3.73%
at the beginning of 2010 to 3.04% by December. In
the Euro area, the after-effects of the Greek public debt
crisis and its spillover to other peripheral Eurozone
economies weighted heavily on bond yields, as investors
realized that these economies were still struggling from
the vicious cycle of sovereign and financial risks, as
reflected in their high-bond spreads. For instance, in
January 2010, the spread between German and Greek
bonds was 2.8%. By December, this had widened to
9.2%, implying heightened investor risk perception
about certain Euro economies (Chart 1-3).

.ات�سمت �أ�سواق ال�سندات احلكومية برتاجع �أ�سعار الفائدة طويلة الأجل
كما �أثار االنخفا�ض يف م�ؤ�شرات االقت�صاد الك ّلي يف الواليات املتحدة
التوقعات ب�ش�أن اتخاذ تدابري ا�ستثنائية من قبل جمل�س االحتياطي
. مما �أدى �إىل انخفا�ض �أ�سعار الفائدة عرب منحنى العائد،الفيدرايل
 �سنوات) يف بداية10( وقد تراجعت ن�سبة العائد على ال�سندات الأمريكية
 كما �شكلت. بحلول �شهر دي�سمرب٪3,04  �إىل٪3.73 م من2010 عام
�آثار ما بعد �أزمة الدين العام يف اليونان وتداعياتها على االقت�صادات
الأخرى املحيطة يف منطقة اليورو عبئ ًا كبري ًا على عائدات ال�سندات يف
 حيث �أدرك امل�ستثمرون املخاطر ال�سيادية واملالية التي،منطقة اليورو
ظلت تواجه هذه االقت�صادات مثلما عك�س ارتفاع هوام�ش ال�سندات
 بلغ الفارق، على �سبيل املثال.م2010  ويف �شهر يناير عام.اخلا�صة بها
 ثم ات�سع بحلول �شهر دي�سمرب.٪2.8 بني ال�سندات الأملانية واليونانية
 م�شري ًا �إىل زيادة م�ستوى �إدراك املخاطر لدى امل�ستثمرين،٪9.2 ليبلغ
.)3-1 حول بع�ض اقت�صادات منطقة اليورو (ر�سم بياين

Chart 1-3: Yields on 10-year government bonds
in 2010 (monthly averages)

 العائدات على ال�سندات احلكومية طويلة الأجل:3-1 ر�سم بياين
)م (املتو�سطات ال�شهر ّية2010  �سنوات) يف عام10(
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Globally, major financial markets continued to recover in
2010, but at a substantially slower pace than in 2009.
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 وذلك يف �أعقاب تطبيق،(�أو ظ ّلت كما هي) يف الواليات املتحدة واليابان
 فعلى �سبيل.) والتوقعات امل�صاحبة لهاQE( �سيا�سة التخفيف الك ّمي
، مع الإعالن عن �سيا�سة التخفيف الكمي يف الواليات املتحدة،املثال
انخف�ض �سعر الإقرا�ض ما بني البنوك يف لندن (ليبور) ثالث �شهور
 كما ظ ّل �سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يرتاوح،٪0.3 �إىل �أق ّل من
 يف حني عادت اليابان �إىل �سيا�سة، يف الواليات املتحدة٪0.25-0 بني
 خمف�ض ًة بذلك �سعر الفائدة الرئي�سي لي�صل،معدل الفائدة ال�صفرية
.٪0.1-0.0 �إىل

Percent

interest rates declined (or remained unchanged) owing to
the implementation of a monetary policy of quantitative
easing and related expectations. For instance, with
the announcement of Quantitative Easing (QE2) in the
US, the three-month London Inter-Bank Offered Rate
(LIBOR) dropped below 0.3%. In the US, the Federal
funds rate remained range-bound between 0-0.25%.
Japan returned to its original zero-interest rate policy,
bringing its key policy rate down to 0.0-0.1%.

Nov Dec

Portugal

Spain

�أما على ال�صعيد العاملي فقد وا�صلت الأ�سواق املالية الرئي�سية انتعا�شها يف
 ففي.م2009 م ولكن بوترية �أبط�أ بكثري مما كانت عليه يف عام2010 عام
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The MSCI All Country World Investable Market Index,
which combines 24 developed and 21 emerging markets
across large, mid and small cap size segments, delivered
a 2010 performance of 11.4% versus 31.5% in 2009.2
Markets went into a tailspin triggered by European
sovereign debt woes in May 2010. Extraordinary liquidity
measures from the European Union (EU), European
Central Bank (ECB) and the International Monetary Fund
(IMF) helped to stabilise markets in the latter part of the
year. These measures, which ensured that financing needs
for Greece and other indebted Euro-zone economies
would be met, eventually assuaged market fears. By
the beginning of August, major European bourses had
recovered their early-year losses. The Stoxx Europe 600
Index, a broad-based measure of companies across 18
European countries, gained 9% in 2010. Among G-7
countries, the bourses of Italy and France declined during
2010. As compared to that, most E-7 countries (except
China) registered gains during the year (Chart 1-4).3

 والذي ميثل م�ؤ�شرات اال�ستثمار،)MSCI( م حقق م�ؤ�شر2010 عام
 �سوق ًا نا�شئة عرب القطاعات21 �سوق ًا متقدمة و24 الدويل التي جتمع بني
٪31.5  مقابل مع٪11.4  �أدا ًء بلغ،الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية احلجم
 �شهدت الأ�سواق تراجعات حادة جنمت عن م�شاكل2 .م2009 يف عام
 وقد �ساعدت التدابري.م2010 الديون ال�سيادية الأوروبية يف مايو عام
) والبنكEU( اال�ستثنائية فيما يتعلق بال�سيولة من قبل االحتاد الأوروبي
) يف ا�ستقرارIMF() و�صندوق النقد الدويلECB(املركزي الأوروبي
 حيث متكنت هذه التدابري من تلبية،الأ�سواق يف الن�صف الثاين من العام
االحتياجات التمويلية لليونان وغريها من اقت�صادات منطقة اليورو املثقلة
 ومع بداية �شهر.بالديون من تهدئة خماوف ال�سوق يف نهاية املطاف
 كانت البور�صات الأوروبية الرئي�سية قد تعافت من اخل�سائر،�أغ�سط�س
"600 Stoxx Europe"  حيث بلغ م�ؤ�شر،التي حلقت بها يف مطلع العام
 ومن.م2010  عام٪9 ، دولة �أوروبية18 الذي يتابع �أداء �أكرب ال�شركات يف
بني جمموعة الدول ال�سبعة تراجعت بور�صتي �إيطاليا وفرن�سا خالل عام
�سجلت معظم بلدان جمموعة الدول النا�شئة
ّ ، ومقارنة مع ذلك،م2010
.3 )4-1 ال�سبع (با�ستثناء ال�صني) �أرباح ًا خالل العام (ر�سم بياين

Chart 1-4: Performance of major global equity
markets (percent change in 2010 over 2009)

 �أداء �أ�سواق الأ�سهم العاملية الرئي�سية:4-1 ر�سم بياين
)م2009 م مقارنة بعام2010 (ن�سبة التغيري يف عام
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Unlike advanced economies, emerging economies which
have come out of the crisis much quicker, continued to
post robust growth, as improving labor markets, strong
capital inflows and intra-Asia /emerging market trade in
goods and services fuelled consumption and exports.
Authorities are facing a difficult balancing act - taming
upward pressures on inflation, asset prices, capital inflows and exchange rates - while maintaining growth.
The People’s Bank of China and Reserve Bank of India
began a process of monetary tightening, a process that
is taking shape in several other emerging economies as
well (Table 1-1). What the table appears to suggest is
that emerging/developing economies

 وا�صلت االقت�صادات النا�شئة التي،على خالف االقت�صادات املتقدمة
 حيث �أدى حت�سن،قوي
ّ خرجت من الأزمة ب�صورة �أ�سرع حتقيق من ّو
�أو�ضاع �أ�سواق العمل والتدفق القوي لر�ؤو�س الأموال والتبادل التجاري يف
الأ�سواق النا�شئة بني دول قارة �آ�سيا يف جمال ال�سلع واخلدمات �إىل تعزيز
ال�سلطات �صعوبة يف حتقيق التوازن
ُ  وتواجه.اال�ستهالك وال�صادرات
ّ
الت�ضخم و�أ�سعار الأ�صول
بني تقلي�ص ال�ضغوط املت�صاعدة على معدل
 مع املحافظة على معدل النم ّو،وتدفقات ر�ؤو�س الأموال و�أ�سعار ال�صرف
 ولهذا بد�أ كل من بنك ال�صني املركزي والبنك االحتياطي.يف نف�س الوقت
املركزي يف الهند يف ت�شديد ال�سيا�سة النقدية وهى العملية التي بد�أت
.)1-1 ترت�سم كذلك يف عدد من االقت�صادات النا�شئة الأخرى (جدول
ويبدو وا�ضح ًا من اجلدول �أن االقت�صادات النا�شئة والنامية بد�أت

2

 ي�ستند �أداء امل�ؤ�شر من بداية العام حتى تاريخه على م�ستويات م�ؤ�شر الأ�سعار بالدوالر الأمريكي2
م2010 دي�سمرب28 م حتى2009  دي�سمرب31 للفرتة من
 هو اال�سم7-E . هو اال�سم املخت�صر للواليات املتحدة واليابان و�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا وكندا7-G 3
 ي�ستند الر�سم البياين على.املخت�صر للربازيل ورو�سيا والهند وال�صني واملك�سيك و�إندوني�سيا وتركيا
.م2010 م حتى دي�سمرب2009 املتو�سط ال�شهري مل�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم يف الدول املعنية خالل دي�سمرب

The year-to-date index performance is based on price index levels in USD for
the period Dec 31, 2009 to Dec 28, 2010
3

G-7 is the acronym for US, UK, Japan, Germany, France, Italy and Canada.
E-7 is the acronym for Brazil, Russia, India, China, Mexico, Indonesia and
Turkey. The chart is based on the monthly average of stock market indices of the
respective countries during 2009 (Dec.) – 2010 (Dec.)
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began their rate moves much prior to advanced economy
central banks, presumably testifying to the fact that these
economies emerged much quicker out of the crisis.
Table 1-1: Policy rate changes by major central
banks [January-December 2010]4

عدد البنوك املركزية

Number of central banks

بالفعل يف �إحداث تغيريات يف �أ�سعار الفائدة قبل �أن تبد�أ البنوك املركزية
 مما يدل على حقيقة خروج تلك،بالدول املتقدمة ب�أخذ هذه اخلطوة
.االقت�صادات ب�صورة �أ�سرع من الأزمة
 تغييرّات �أ�سعار الفائدة من ِق َبل البنوك املركزية:1-1 جدول
4 )م2010 الرئي�سية (يناير – دي�سمرب
18(  البنوك املركزية لالقت�صادات املتقدمة:)من بينها

رفع �أ�سعار الفائدة

خف�ض �أ�سعار الفائدة

of which:
Advanced economy central banks (18)

January

1

5

2

February

2

8

1

March

4

9

3

April

4

6

1

May

5

8

4

June

7

3

4

July

13

6

5

August

4

6

1

September

11

4

5

October

5

2

2

November

8

2

3

December

7

5

3

Raising policy rates Lowering policy rates

Number of Advanced Economy central banks in parentheses
The classification of Advanced Economies are based on IMF World
Economic Outlook and comprises of 33 economies (including 16 Euro
Area economies), each with a central bank. Since interest rate decisions
for the Euro Area central banks are vested with the European Central
Bank (ECB), for purposes of this table, we consider 18 central banks.

يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

البنوك املركزية لالقت�صادات املتقدمة
ي�ستند ت�صنيف االقت�صاديات املتقدمة على التوقعات االقت�صادية الدولية ل�صندوق النقد الدويل
 وت�شتمل على بنك مركزي لكل،) من اقت�صاديات منطقة اليورو16  اقت�صاد ًا (منها33 وتت�أ ّلف من
 ومبا �أن البنك املركزي الأوروبي منوط مبهام قرارات �أ�سعار الفائدة للبنوك املركزية ملنطقة،منها
. بنك ًا مركزي ًا لأغرا�ض هذا اجلدول18  �أخذنا بعني االعتبار،اليورو

Among central banks in emerging/developing economies, several central banks have changed their rates
5 or more times, during the past one year (Chart 1-5).
For instance, the BRIC (Brazil, Russia, India and China)
economies changed their policy rates by 2 to 6 times
during 2010. Serbia, for instance, changed their policy
rates by as many as 9 times during 2010, easing rates
during the first half of the year and then going into a
tightening mode beginning August. These measures
however, might not reflect the full extent of tightening,
since several central banks also undertook non-conventional measures to cool an over-heating economy.
China, for instance, raised the Renminbi (RMB) reserve
requirements for depository financial institutions six
times during the past one year and presently stands at
21%.5 Meanwhile, Latin American countries are taking
increasingly unorthodox measures to limit upward pressure on their own currencies. Continued wide growth
and inflation differentials between mature and emerging
economies suggest that these policy tensions are likely
to play out through the whole of 2011.

قام العديد من امل�صارف املركزية يف االقت�صادات النامية والنا�شئة
 م ّرات �أو �أكرث خالل العام5 بتغيري معدّالت �سعر الفائدة اخلا�صة بها
 قامت اقت�صادات الربازيل، فعلى �سبيل املثال.)5-1املا�ضي (ر�سم بياين
 م ّرات6 ورو�سيا والهند وال�صني بتغيري �أ�سعار الفائدة من مرتينّ �إىل
 كما قامت �صربيا �أي�ض ًا على �سبيل املثال بتغيري �أ�سعار،م2010 خالل عام
 حيث قامت،م2010  م ّرات خالل عام9 اخلا�صة بها مبا يقرب
الفائدة
ّ
 قبل،بتخفيف معدالت الأ�سعار للفائدة خالل الن�صف الأول من العام
 ولكن من املحتمل.�أن تنتقل �إىل و�ضع الت�شديد منذ بداية �شهر �أغ�سط�س
،�أن تعك�س تلك التدابري ال�صورة الكاملة يف ما يتعلق ب�سيا�سة الت�شديد
وذلك ب�سبب توليّ عدة بنوك مركزية تدابري غري تقليدية لتهدئة الو�ضع
 قامت ال�صني برفع متطلبات، فعلى �سبيل املثال.االقت�صادي املحموم
 م ّرات خالل العام6 االحتياطي الرمنينبي لودائع امل�ؤ�س�سات املالية
 ويف الوقت نف�سه تقوم بلدان5 ٪21  وهي حالي ًا تقف عند ن�سبة،املا�ضي
�أمريكا الالتينية باتخاذ تدابري غري تقليدية على نحو متزايد للحد من
 وي�شري النمو الهائل واملتوا�صل وفروق.ال�ضغوط املت�صاعدة على عمالتها
الت�ضخم بني االقت�صادات الأكرث منو ًا وتلك النا�شئة �إىل �أنه من املرجح
.م2011 �أن ت�ستمر هذه التوترات يف ال�سيا�سة النقدية حتى نهاية عام

4The list of central banks considered among emerging/developing
countries is not exhaustive

 النا�شئة لي�ست �شاملة/  قائمة امل�صارف املركزية التي تع ّد من �ضمن الدول النامية4

5As at end-May, 2011
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 التغري يف �سيا�سة �أ�سعار الفائدة من قبل البنوك:5-1 ر�سم بياين
)املركزية لالقت�صاديات النا�شئة والنامية (عدد امل ّرات
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Chart 1-5: Change in policy rates by emerging/
developing economy central banks (No. of times)

التطورات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

GCC developments

Chart 1-6: Importance of hydrocarbon in
GCC countries

 �أهمية قطاع النفط والغاز يف دول جمل�س التعاون:6-1 ر�سم بياين
اخلليجي
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Nonetheless, GCC countries seem to have emerged
successfully out of the crisis and are presently well-poised
to register comfortable growth within a benign inflation
environment. With tightening of financial markets and
manifestation of weaknesses in the financial sector, the
authorities quickly stepped in – in the form of high levels
of spending and exceptional financing measures – and
did not allow the crisis to have systemic consequences
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Qatar

Percent

لقد �أ�صبح التن ّوع االقت�صادي الهادف لدعم عملية النم ّو يف القطاع غري
النفطي �سمة ها ّمة يف عملية �صنع القرار يف منطقة دول جمل�س التعاون
 و�إن كانت ال�سيطرة التاريخية للقطاع النفطي يف من ّو الناجت،اخلليجي
 فعلى �أ�صعد عدة ال زالت اقت�صادات.املحلي الإجمايل ال زالت موجودة
دول جمل�س التعاون اخلليجي ترتفع وتنخف�ض مع تقلبات �أ�سعار النفط
م �ش ّكل النفط والغاز ب�شكل2010  ففي عام.)(النفط والغاز بوجه خا�ص
عام حوايل ثالثة �أرباع �إجمايل ال�صادرات يف املتو�سط وما يزيد على
ثالثة �أخما�س �إيرادات احلكومة و�إن كانت هناك اختالفات كبرية بني
.)6-1 بلدان املجل�س (ر�سم بياين

Percent

Economic diversification aimed at boosting growth in
the non-hydrocarbon sector has become an important
feature of policymaking in the GCC region. That said,
the historical dominance of the oil sector in GDP growth
still remains. In a number of important ways, the GCC
economies still rise and fall with oil (and hydrocarbon,
more specifically). More generally in 2010, hydrocarbon
accounted for, on average, nearly three-quarters of
total exports and well over three-fifths of government
revenues, although there are wide variations across
countries (Chart 1-6).

20

 يبدو �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي قد خرجت بنجاح من،ومع ذلك
الأزمة و�أنها حالي ًا م�ستعدة ب�صورة جيدة لت�سجيل من ّو م�ستق ّر يف ظل
ّ  حيث �ساهم،الت�ضخم
ّ
التدخل ال�سريع لل�سلطات يف �شكل
بيئة معقولة من
معدّالت عالية من ال�صرف والتدابري التمويلية اال�ستثنائية وذلك يف �ضوء
 يف منع،تراجع الأ�سواق املالية وبروز مظاهر ال�ضعف يف القطاع املايل
ت�سجل
ّ  كما �أنه من املتوقع �أن.)2-1 الأزمة من عواقب نظامية (جدول
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جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي فائ�ض ًا مالي ًا يف عام 2011م .وعلى
الرغم من �أن الركائز االقت�صادية بقيت جيدة ،ال تزال هناك بع�ض نقاط
ال�ضعف يف بع�ض اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك يف ما
يخت�ص ببع�ض م�ؤ�شرات االقت�صاد الك ّلي (االعتماد الكبري على �صادرات
النفط والغاز على �سبيل املثال) وامل�ؤ�شرات املالية (النمو العايل لالئتمان
على �سبيل املثال).

consequences (Table 1-2). All GCC countries are
expected to register fiscal surplus in 2011. Although
the fundamentals remain comfortable, there remains
pockets of vulnerabilities in some of the macroeconomic
)(e.g., very high dependence on hydrocarbon exports
and financial (e.g., very high credit growth) indicators for
certain GCC countries.

جدول  :2-1اخلطوات التي اتخذتها دول جمل�س التعاون اخلليجي يف
مواجهة الأزمة املالية العاملية

Table 1-2: Response to global financial crisis by
GCC countries

الإمارات العربية
املتحدة

اخلطوات

UAE

�ضمانات الودائع
دعم البنك املركزي لل�سيولة
الودائع احلكومية الطويلة الأجل
زيادة ر�ؤو�س الأموال
م�شرتيات �أ�صول البنك
م�شرتيات �سوق الأ�سهم
تخفيف القيود النقدية

ال�سعودية

ُعمان

قطر

Qatar Saudi Arabia

√

√

الكويت

البحرين

Measure

Bahrain Kuwait Oman

)Deposit guarantees (1

√

√

√

√

√

√

√

Central bank liquidity support

√

√

√

√

√

√

Long-term government deposits

√

√

√

Capital injections

√

√

Bank asset purchases

√

√

√

√

√

التو�سع يف الت�أمني على ودائع التجزئة و�ضمانات خ�صوم العمليات الكبرية ،امل�صدر:
( )1ت�شمل ّ
�صندوق النقد الدويل

Stock market purchases
Monetary easing

√

(1) Includes expansion of retail deposit insurance and guarantee of
wholesale liabilities
Source: IMF

يقدم االرتباط املعياري ( )Matrixاخلا�ص بني منو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي واقت�صاد الواليات
املتحدة الأمريكية للفرتة املمتدة بني 2010-2000م ر�ؤى مثرية
لالهتمام .فعلى �سبيل املثال ،لوحظ �أن النم ّو يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،و�إىل ح ّد �أق ّل ،اململكة العربية ال�سعودية والكويت مرتبط بالنمو
يف الواليات املتّحدة الأمريكية ،وقد يعود هذا الأمر �إىل �أن الواليات
املتحدة ودولة الإمارات العربية املتحدة لديهما حوافز من ّو مماثلة ،منها
الإنفاق املتزايد وازدهار القطاع العقاري والنم ّو املرتفع يف اال�ستهالك.
يف املقابل ،كان االرتباط �سلبي يف �سلطنة عمان التي تعد �أكرث انغالق ًا
مقارنة مع باقي دول املجل�س (جدول .)3-1

The correlation matrix of real GDP growth of GCC
countries with US economy for the period 2000-10
provides interesting insights. For example, growth in the
UAE and to a lesser extent, Saudi Arabia and Kuwait
is found to be significantly correlated with the US. This
could be because both the US and UAE have had similar
growth drivers – leveraged spending, real estate boom
and high consumption growth. By contrast, the more
closed Oman had a negative correlation (Table 1-3).

جدول  :3-1االرتباط املعياري ( )matrixاخلا�ص بنمو الناجت الإجمايل املح ّلي
احلقيقي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي والواليات املتحدة

Table 1-3: Correlation of real GDP growth: GCC
countries with US

الواليات املتحدة

الدولة

US

البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات
الواليات املتحدة

1.00

 - Pالقيمة بني قو�سني

تقرير اال�ستقرار املايل2010

الإمارات
UAE

ال�سعودية

Saudi Arabia

قطر

Qatar

ُعمان

Oman

الكويت

Kuwait

البحرين

Bahrain

Country

1.00

Bahrain

)0.71 (0.01

Kuwait

1.00

)0.26 (0.42) 0.24 (0.47

Oman

)0.66 (0.02

)0.43 (0.18) 0.29 (0.31

Qatar

)0.44 (0.16) 0.76 (0.00) -0.006 (0.98) 0.03 (0.91

Saudi Arabia

1.0

)0.76 (0.00

)0.14 (0.67

)0.64 (0.03) 0.79 (0.00

UAE

)0.78 (0.00

)0.52 (0.09

)0.40 (0.21) 0.53 (0.08) -0.02 (0.95) -0.01(0.97

US

1.00

1.00
1.00

)0.15 (0.64

p -Values within brackets
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�أدت تداعيات الأزمة املالية العاملية ،بالإ�ضافة �إىل تراجع �أ�سعار النفط
�إىل انخفا�ض حاد يف التوازنات الداخلية واخلارجية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي .كما انخف�ضت �أ�سعار العقارات جنب ًا �إىل جنب مع تو�سع هوام�ش
عقود املبادلة للتعرث االئتماين ( .)CDSفبعد �أزمة �شركة دبي العاملية،
ارتفعت هوام�ش عقود املبادلة للتعرث االئتماين يف دبي �إىل  900نقطة
�أ�سا�س يف �أوائل 2009م قبل �أن تنخف�ض �إىل �أقل من الن�صف يف دي�سمرب
2010م( .ر�سم بياين .)7-1

The fallout of the global financial crisis along with the
downturn in oil prices led to a sharp drop in the internal
and external balances of GCC countries. Real estate
prices also plummeted along with widening Credit
Default Swap (CDS) spreads. Following from the Dubai
World episode, CDS spreads for Dubai, which had risen
to over 900 basis points in early 2009 has since ebbed
to less than half of those numbers by December 2010
(Chart 1-7).

ر�سم بياين  :7-1هوام�ش عقود املبادلة للتعرث االئتماين ( )CDSيف
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي

Chart 1-7: Credit Default Swap (CDS) spreads in
the GCC region
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On the financial sector front, these economies are
typically bank-based, with a few number of large (typically,
domestic) banks and exhibiting high concentration. The
economic boom over the last several years, has led to
significant rise in banks’ credit and deposits, as ratios to
GDP. The equity market is still developing, with average
market capitalization of around 65% to GDP (Table
1-4).
Table 1-4 Structure of the financial system in
)2010 (Dec, or latest available

�إجمايل الودائع /االئتمان
اخلا�ص /الأ�صول امل�صرفية /البنوك التجارية
املحلي
الناجت
الناجت املحلي
الناجت املحلي
(عدد)
()%
إجمايل
ل
ا
إجمايل()%
ال
الإجمايل (Commer- )%
Private
Total

cial banks Bank asset/
credit/ GDP deposits/
)(number
)GDP (%
)(%
)GDP (%

Country

77

49

0.820

111

84

291

27

Bahrain

93

212

0.764

85

82

124

16

Kuwait

48

120

0.631

50

45

76

17

Oman

77

145

0.574

60

48

87

12

Saudi Arabia

32

65

0.446

120

82

185

50

UAE

( )1ل�سنة 2009م
امل�صدر :املواقع الإلكرتونية للم�صارف املركزية ،تقارير �صندوق النقد الدويل� ،صندوق النقد
العربي والبنك الدويل (قاعدة بيانات الهيكل املايل)

 28تقرير اال�ستقرار املايل2010

!
!(#,

Stock market
capitalization/
)GDP (%

3-bank conListed
centration companies
)ratio (1
)(number

!
!)*+

البلد

ر�سملة �سوق الأ�سهم/
الناجت املحلي
الإجمايل()%

ال�شركات املدرجة معدالت الرتكز
للبنوك ()1
(عدد)

!
!)(#

على �صعيد القطاع املايل ،ترتكز اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي
على البنوك مع وجود عدد قليل من البنوك (التقليدية ،املحلية) الكبرية
عال .ولقد �أدى االزدهار االقت�صادي على م ّر ال�سنوات
املت�سمة برتكز ٍ
القليلة املا�ضية �إىل ارتفاع ملحوظ يف االئتمان املمنوح من قبل البنوك
والودائع البنكية بالن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل .وال يزال �سوق
الأ�سهم م�ستمر ًا يف النمو حيث بلغت ر�سملة ال�سوق يف املتو�سط حوايل
 ٪65من الناجت املحلي الإجمايل (جدول .)4-1
جدول  :4-1هيكل النظام املايل يف عام 2010م (دي�سمرب �أو �أحدث
البيانات املتاحة)

!
!'&%

!0#-=:!*)#':#

!8#;)#:$

!
!"#$

!1<#$

!*'-!7;#':

0

(1)For 2009
Source: Central bank websites, IMF reports, Arab Monetary Fund and
)World Bank (Financial Structure Database
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Notwithstanding the crisis, GCC banking systems
appear to be recovering from the global recessionary
headwinds, although this pace of recovery is uneven
across countries. For example, Kuwaiti banks appear to
have the highest ratio of non-performing loans (NPLs) as
proportion of total loans, although they are among the
most capitalized (Table 1-5).

 يبدو �أن الأنظمة امل�صرفية لدول جمل�س،على الرغم من الأزمة املالية
 و�إن بدت وترية،التعاون اخلليجي بد�أت تتعافى من رياح الركود العاملية
 يبدو �أن البنوك الكويتية، فعلى �سبيل املثال.التعايف متفاوتة عرب البلدان
لديها �أعلى ن�سبة من القرو�ض املتعرثة كن�سبة من �إجمايل القرو�ض
.)5-1 بالرغم من �أنها تعترب من البنوك الأكرث ر�سملة (جدول

Table 1-5: Prudential ratios of GCC
banks

 الن�سب االحرتازية للبنوك يف دول جمل�س التعاون:5-1 جدول
اخلليجي

البحرين

Measure

Bahrain

الكويت

Kuwait

ُعمان

Oman

قطر

Qatar

ال�سعودية

Saudi
Arabia

الإمارات
UAE

Capital adequacy ratio
(% of risk-weighted
assets)

19.6

18.0

15.0

16.1

16.5

20.8

Return on Asset (%)

1.2

0.8

1.8

2.6

2.0

1.4

Non-performing loans
(% to total loans)

3.9

9.7

3.3

2.0

3.3

5.9

Position as at

Dec-2009 Dec-2009 Dec-2010 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2010

Source: IMF (2011) and QCB

املقيا�س
معدل كفاية ر�أ�س املال
 الأ�صول املرجحة ب�أوزان٪(
)املخاطر
)٪( العائد على الأ�صول
القرو�ض املتعرثة
) لإجمايل القرو�ض٪(
الأرقام كما يف

م) وم�صرف قطر املركزي2011(  �صندوق النقد الدويل:امل�صدر

GCC equity markets ended 2010 in positive territory,
despite a paucity of interest from foreign investors
and drop in trading volumes. The year was marred
with regional concerns regarding debt restructurings
and liquidity issues, but set against a more positive
macroeconomic backdrop of a recovery in growth and
higher oil prices. Regional stock markets were also
affected by concerns about recovery outside the region
and the lingering sovereign debt restructuring problems
in Europe.

على الرغم من ق ّلة اهتمام امل�ستثمرين الأجانب وانخفا�ض �أحجام
 �أنهت �أ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي عام،التداول
 وعلى الرغم من ات�سام ال�سنة مبخاوف �إقليمية.م ب�شكل �إيجابي2010
 ظهرت بع�ض البوادر،متعلقة ب�إعادة هيكلة الديون وم�شاكل ال�سيولة
الإيجابية ب�ش�أن االقت�صاد الك ّلي متثلت يف انتعا�ش النم ّو وارتفاع �أ�سعار
 كما ت�أثرت �أ�سواق الأ�سهم الإقليمية باملخاوف ب�ش�أن االنتعا�ش.النفط
.خارج املنطقة وم�شاكل �إعادة هيكلة الديون ال�سيادية العالقة يف �أوروبا

For the year as a whole, Qatar ended on a strong note
and was the best-performing market in the region,
following a successful bid to host the 2022 FIFA World
Cup. Among other MENA markets, Morocco and
Tunisia were significant gainers, registering year-on-year
growth of 20.7% and 19.1%, respectively, thereby outperforming the MSCI Emerging Markets Index (+16.4%)
as well as the S&P GCC composite index (+12.7%). The
UAE market, on the other hand, under-performed on
low volumes, perhaps to an extent, reflecting the aftereffects from debt restructuring in Dubai and depressed
real estate markets. The Dubai Financial Market (DFM)
and Abu Dhabi Stock Exchange (ADX) slipped roughly
10% and 1%, respectively in 2010 (Chart 1-8).

على مدار العام حقق ال�سوق القطري الأداء الأقوى مقارنة مع باقي الدول
 كما �أنهت العام بنجاحها يف ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل لكرة،يف املنطقة
 كما كانت ك ّل من املغرب وتون�س من الدول الأكرث.م2022 القدم لعام
 حيث �سجل كل منهما،جناح ًا بني �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 وتفوقتا بذلك على، على التوايل٪19.1 و٪20.7 منو ًا �سنوي ًا بن�سبة
) وم�ؤ�شر �ستاندرد اند٪16.4+( " للأ�سواق النا�شئةMSCI" م�ؤ�شر
 ومن ناحية.)٪12.7+( بورز اخلا�ص لدول جمل�س التعاون اخلليجي
 كان �أداء �سوق دولة الإمارات العربية املتحدة غري جيد مت�أثر ًا �إىل،�أخرى
حد ما بالآثار املرتتبة على �إعادة هيكلة الديون يف دبي وتراجع �أ�سواق
 ولقد تراجع كل من �سوق دبي املايل وبور�صة �أبو ظبي بحوايل.العقارات
.)8-1 م (ر�سم بياين2010  على التوايل يف عام٪1 و٪10
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Chart 1-8: Performance of GCC equity markets
in 2010

 �أداء �أ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:8 -1 ر�سم بياين
م2010 يف عام
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م2010 انخف�ضت �أ�سعار النفط �إىل حدٍ ما خالل الن�صف الأول من عام
 �إال �أنها ما لبثت �أن ن�شطت،يف �أعقاب خماوف الديون ال�سيادية الأوروبية
 دوالر ًا �أمريكي ًا خالل عام80 بعد ذلك واقرتب متو�سط �سعر الربميل من
م (ر�سم2009  ب�شكل جتاوز متو�سط الأ�سعار التي �شهدها عام،م2010
،م2011 املرجح �أن تظل �أ�سعار الطاقة مرتفعة يف عام
ّ  ومن.)9-1 بياين
 فعلى �سبيل.ب�شكل ما يدل على احتمال حدوث انتعا�ش يف الطلب العاملي
 توقعت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �أن ي�صل �سعر خام غرب،املثال
م مما يعني2011  دوالر �أمريكي للربميل يف عام93.4 تك�سا�س مل�ستوى
 ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ت�سجل.م2010  مقارنة بعام٪18 زيادة بحوايل
م2011 �أ�سعار زيت التدفئة ووقود الديزل زيادة ب�أرقام مزدوجة يف عام
.باملقارنة مع العام املا�ضي

Chart 1-9: Oil prices (2008-10)

)م2010-2008(  �أ�سعار النفط:9-1 ر�سم بياين

USD/ barrel

Having declined somewhat during the first half of 2010
on the back of European sovereign debt fears, oil prices
picked up subsequently, averaging close to USD 80/
barrel during 2010, well higher than 2009 average
numbers (Chart 1-9). The balance of evidence appears
to suggest that energy prices are likely to remain
elevated in 2011, indicative of a possible recovery in
global demand. By way of example, the US Energy
Information Administration (EIA) has predicted West
Texas Intermediate (WTI) crude at USD 93.4 per barrel
in 2011, which will imply an increase of nearly 18% over
2010. Likewise, the price of heating oil and diesel are
also expected to register double-digit increases in 2011
as compared to the previous year.

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008
2010 Average Price
2008 Average Price

The recovery in oil prices augurs well for the Gulf region,
given the strong link between their economic growth and
hydrocarbon prices, the mainstay of these economies.
The uptrend in oil prices has sharply pushed up the value
of hydrocarbon exports. As per the IMF projections,
the GCC real GDP is set to grow by 5% in 2010, and
predicted to bounce back to 7.8% in 2011 (Table 1-6).
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2009

2010
Weekly Average of Settlement Price
2009 Average Price

يبث االنتعا�ش يف �أ�سعار النفط باخلري ملنطقة اخلليج نظر ًا لل�صلة
الوثيقة بني النم ّو االقت�صادي للمنطقة و�أ�سعار النفط والغاز اللذين
 فارتفاع �أ�سعار النفط.ي�ش ّكالن الركيزة الأ�سا�سية لتلك االقت�صادات
 ويتوقع �صندوق النقد الدويل.ي�ؤدي �إىل ارتفاع ال�صادرات �إىل حد بعيد
�أن يرتفع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لدول جمل�س التعاون اخلليجي
 يف٪7,8 م كما �أنه من املتوقع �أن تزداد لت�صبح2010  يف عام٪5 بن�سبة
.)6-1 م (جدول2011 عام
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ي�شكل ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية �إحدى امل�شاكل الرئي�سية العالقة
القت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي (كما هو احلال �أي�ضا بالن�سبة
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) .وقد اتخذت حكومات املنطقة
تدابري عدة ملواجهة هذه امل�شكلة،ت�شمل �إعانات املواد الغذائية و�إلغاء
الزيادات ال�سابقة يف الأ�سعار وحتي الدعم املبا�شر للمواطنني.
(�إطار .)1-1
�إطار � :1-1أ�سعار املواد الغذائية

Macroeconomic Developments

One major and lingering issue for the GCC economies
(as also for the MENA region) has been the increase
in food prices. Across the region, governments have
responded with a slew of measures including food
subsidies, reversing earlier price increases and even
direct transfers to the population (Box 1-1).

Box 1-1: Food prices

ال يبدو �أن �صدمة �أ�سعار املواد الغذائية التي بد�أت يف �صيف عام 2010م يف
الن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية ب�سبب الأحوال اجلوية ال�سيئة على و�شك
االنتهاء .وهناك عدّة �أ�سباب وراء االحتمال �أن يتخذ ت�ضخم �أ�سعار املواد
الغذائية اجتاه ًا ت�صاعدي ًا يف امل�ستقبل .فمن جانب العر�ض ،يتمثل ال�سبب
الأ ّول ح�سب ما ورد يف التقييم املعد من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،
يف الر�ؤية غري الوا�ضحة يف ما يتعلق بو�ضع املحا�صيل واملزروعات اجلديدة.
ويتمثل ال�سبب الثاين يف االنخفا�ض التدريجي يف حجم املخزون بالن�سبة حلجم
اال�ستخدام والذي ا�ستمر يف الرتاجع منذ نهاية الت�سعينات .ويعد انخفا�ض
م�ستوى املخزون يف عامي 2008-2007م �إىل �أدنى م�ستوى له منذ ثالثني
عام ًا �سببا هاما يف حدوث �صدمة �أ�سعار املواد الغذائية يف ذلك العام� .أما من
جانب الطلب ،في�شري التقييم الذي قدّمته منظمة الأغذية والزراعة �إىل �أنه من
املحتمل �أن يتجاوز ا�ستهالك املواد الغذائية من احلبوب وترية النم ّو ال�سكاين،
مما �سي�ؤدي �إىل زيادة يف اال�ستهالك الفردي من احلبوب.

The food price shock that kicked off in the northern
hemisphere’s summer of 2010, due to bad weather,
seems unlikely to end soon. There are several reasons as
to why food price inflation might depict an upward trend,
going forward. On the supply side, the assessment by
the Food and Agricultural Organization (FAO) which
suggests that its overall view of crop conditions and
new plantings is mixed. The second is the gradual
lowering of stock-to-utilization ratio, which has been
falling consistently since the late 1990s. In fact, the
stock ratio fell to a 30-year low in 2007-08, which was
an important cause of that year’s food price shock. On
the demand side, assessments by the FAO appear to
suggest that food-use of cereals is likely to surpass the
pace of population growth, leading to a rise in per capita
cereals consumption.

عالوة على ذلك ،ي�شكل ارتفاع �أ�سعار الطاقة خطر ًا �إ�ضافي ًا مل يكن جلي ًا يف
وقت �سابق على �أ�سعار املواد الغذائية .ويوثر ارتفاع �أ�سعار الطاقة الذي ُيعد
ال�سبب الرئي�سي يف �صدمة �أ�سعار املواد الغذائية لعامي 2008-2007م على
�أ�سعار املواد الغذائية من جانبني� :أ) من خالل زيادة تكلفة �إنتاج املواد
الغذائية ،ب) من خالل زيادة الطلب العاملي على الوقود احليوي .وعلى الرغم
من تزايد الطلب على املح�صول الزراعي لأغرا�ض �إنتاج الوقود احليوي كل
عام� ،إال �إن االرتفاع الكبري يف �أ�سعار الطاقة والذي �شهده عام 2008م زاد من
حدة الطلب على الوقود احليوي.

On top of that, there is now an additional threat to
food prices that wasn’t apparent earlier, in the form of
rising energy prices. Higher energy prices – which were
a key cause of the 2007/8 food price shock – affect
food prices in two ways: i) by raising food production
costs; and ii) by increasing the world’s appetite for biofuels. The claim on agricultural output that comes from
bio-fuels production is growing each year in any case,
but the evidence from 2008 is that high energy prices
supercharge bio-fuels demand.

فكيف �سيوثر مثل هذا الو�ضع يف عملية �صنع القرارات بالن�سبة للم�صارف
املركزية؟ �إذا ظ ّل الت�ضخم يف �أ�سعار املواد الغذائية يف الواجهة ف�إن ذلك يزيد
من خماطر توقعات ارتفاع �أ�سعار الفائدة وهو ما يجعل �صناع القرار �أكرث مي ًال
لإتباع �أ�ساليب غري تقليدية يف �إدارة تدفقات ر�ؤو�س الأموال .وت�شري جملة ذا
�إيكونوم�ست (يناير 2011م) �إىل �أن البنوك املركزية قد ت�أخرت يف اتخاذ
قرارات بهذا ال�ش�أن خ�صو�ص ًا يف �ضوء التخفي�ضات الكبرية يف الإنفاق العام
والنم ّو املتباطئ واملوارد ّ
املعطلة� .إال �أن ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية قد يت�سبب
يف قلب كفّة املخاطر مما يدفع بامل�صارف املركزية نحو الت�شديد يف ال�سيا�سة
النقدية �أحيان ًا .ويبقى حم ًال للنقا�ش معرفة �إىل �أي مدى �سيكون هذا الأمر
مبثابة عائق يف وجه النم ّو واالنتعا�ش االقت�صادي.

?What does all this mean for central bank policy making
If food inflation stays on the radar, the risks to interest
rate forecasts will be on the upside, and that might make
policymakers more inclined to pursue non-conventional
means of managing capital inflows. As The Economist
(January 2011) notes, so far, major central banks have
held back, in view of the big cuts to public spending
taking place, sluggish growth and idle resources. But
it might well happen that higher commodity prices tip
the balance of risks, leading them to tighten policy at
some time. How far would it act as a drag on growth
and impede the hesitant recovery remains to be seen.

املراجع
جملة ذا �إيكونوم�ست .يناير 2011م
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القطاع غري النفطي

Non-oil sector

منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
Real GDP growth

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Bahrain

0.1

6.2

4.6

2.7

4.1

3.1

Kuwait

2.2

6.6

1.8

4.5

2.0

5.3

Oman

6.5

4.1

3.0

4.5

4.2

4.4

Qatar

22.7

29.5

10.0

9.5

16.3

20.0

Saudi Arabia

2.3

13.3

4.3

5.4

3.7

7.5

UAE

5.3

3.4

2.1

3.3

2.2

3.3

GCC

5.5

12.1

4.2

5.3

5.0

7.8

Source: IMF (2011)

Developments in Qatar

البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات
دول جمل�س التعاون اخلليجي
)م2011(  �صندوق النقد الدويل:امل�صدر

التطورات يف قطر

Qatar has been one of the bright spots amidst the
global slowdown. With real GDP growth at over 16% in
2010 and projected at 20% in 2011, Qatar appears to
be well positioned to take advantage of the emerging
global order. The composition of GDP highlights the
overwhelming importance of the oil and gas sector
(average share of roughly 54% during 2006-10); the
share of services has, on average, been less than 10%
during this period (Chart 1-10).6 This is also testified
from the high correlations of oil price with the three major
sectors of the economy (Table 1-7). According to the
Economist Intelligence Unit forecasts, Qatar is expected
to be one of the fastest growing economies in 2011.

�شكلت دولة قطر �إحدى النقاط امل�ضيئة وامل�شرقة و�سط التباط�ؤ
 حيث بدت يف و�ضع جيد ي�ؤهلها لال�ستفادة من،االقت�صادي العاملي
النظام العاملي النا�شئ وذلك ب�سبب منو الناجت املح ّلي الإجمايل احلقيقي
 يف عام٪20  والذي من املتوقع �أن ي�صل �إىل،م2010  يف عام٪16 بن�سبة
 وت�س ّلط مكونات الناجت املحلي الإجمايل ال�ضوء على الأهمية.م2011
 تقريب ًا خالل الفرتة٪54 احل�صة
ّ الكبرية لقطاع النفط والغاز (متو�سط
 يف حني بلغت ح�صة اخلدمات خالل تلك الفرتة �أقل،)م2010-2006
 وهذا ما يظهر �أي�ض ًا من6 .)10-1  يف املتو�سط (ر�سم بياين٪10 من
خالل االرتباط الكبري بني �أ�سعار النفط والقطاعات الثالث الرئي�سية
، ووفق ًا لوحدة �إيكونوم�ست �إنتليجن�س يونت.)7-1 لالقت�صاد (جدول
من املتوقع �أن تكون دولة قطر واحدة من �أ�سرع االقت�صادات من ّو ًا يف عام

6

 يف حني ي�شمل القطاع غري النفطي، يت�ألف قطاع النفط والغاز من التعدين وا�ستغالل املحاجر6
الزراعة و�صيد الأ�سماك وال�صناعات التحويلية والكهرباء واملاء والبناء والت�شييد والتجارة والفنادق
 وت�صنف القطاعات املتبقية. بالإ�ضافة �إىل التمويل والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال،واملطاعم
."�ضمن "اخلدمات

The hydrocarbon sector comprises of mining and quarrying, whereas the
non-hydrocarbon sector comprises of agriculture and fishing, manufacturing,
electricity and water, building and construction, trade, hotels and restaurants
and finally, finance, insurance, real estate and business services. The remaining
sectors are classified as services.
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Macroeconomic Developments

The economy received a further boost in July 2010
when Standard and Poor’s – the international rating
agency – raised its long-term sovereign rating for Qatar
from “AA-“ to “AA”. The 5-year credit default swap
(CDS) spread (a measure of default risk- the premium
(spread) to be paid to hedge the risk) of Qatar is
presently among the lowest for GCC countries. These
spreads have declined from over 200 basis points (bps)
at the beginning of 2009 to less than 90 bps by end2010 (Chart 1-11).

م عندما رفعت2010  كما تلقى االقت�صاد دفعة �أخرى يف يوليو.م2011
وكالة الت�صنيف الدولية "�ستاندرد �آند بورز" ت�صنيفها ال�سيادي الطويل
 ويع ّد هام�ش عقود املبادلة للتعرث.AA  �إىل-AAالأجل لدولة قطر من
االئتماين خلم�س �سنوات (وهو مقيا�س خا�ص مبخاطر عدم ال�سداد و
ميثل مبلغ الت�أمني املدفوع للتحوط من خطر عدم ال�سداد) بالن�سبة �إىل
 حيث انحدرت تلك.دولة قطر الأقل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
 نقطة �أ�سا�س �إىل �أق ّل من200 م من حوايل2009 الهوام�ش يف بداية عام
.)11-1 م (ر�سم بياين2010  نقطة �أ�سا�س بنهاية عام90

Table 1-7: Correlations with log (oil price) – 1991-2009

م2009-1991 - ) �سجل االرتباط (�أ�سعار النفط:7-1 جدول

Correlation of oil price with

النم ّو يف الناجت
املح ّلي الإجمايل
احلقيقي

النم ّو يف قطاع الغاز
والنفط

Real GDP
growth

Growth in
hydrocarbon
sector

Growth in
non-hydrocarbon sector

Growth in
services
sector

0.23 (0.33)

0.48 (0.03)

0.52 (0.02)

0.43 (0.06)

النم ّو يف القطاع غري
النفطي

النم ّو يف قطاع
اخلدمات

ارتباط �أ�سعار النفط بالآتي
p- القيم املوجودة بني القو�سني

p-Values in brackets

 مكونات الناجت املح ّلي الإجمايل لدولة قطر:10-1 ر�سم بياين
)م2010-2006(

Chart 1-10: Composition of GDP of Qatar
(2006-10)
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Qatar Statistics Authority (QSA) published the results of the
2010 Census of Population, Housing and Establishments.
The major findings are highlighted in Box 1-2.

Box 1-2: 2010 Census of Population,
Housing and Establishments

تطورات االقت�صاد الك ّلي

ن�شر جهاز الإح�صاء نتائج التعداد لل�س ّكان والإ�سكان واملن�ش�آت لعام
. ال�ضوء على النتائج الرئي�سية كما يلي2-1 وي�سلط �إطار. م2010

م لل�س ّكان وامل�ساكن واملن�ش�آت2010  تعداد عام:2-1 �إطار

Overall findings: Qatar’s population has doubled in the
past six years to reach nearly 1.70 million in 2010.
The number of housing units increased significantly, with
the total number of such units across all municipalities
being nearly 260,000 in 2010. Over 18,000 new buildings
are under construction.
The total number of operating establishments was over
30,000, with nearly 60% being operative in Doha alone.

 ت�ضاعف عدد ال�س ّكان يف دولة قطر خالل ال�ستة �أعوام املا�ضية:النتائج الك ّلية
.م2010  مليون ن�سمة يف عام1.70 لي�صل �إىل ما يقرب
وازداد عدد الوحدات ال�سكنية ب�شكل كبري حتى و�صل عدد هذه الوحدات يف
 كما يوجد �أكرث،م2010  يف عام260.000 جميع البلديات املحل ّية �إىل حوايل
. مبنى جديد قيد الإن�شاء18.000 من
 منها٪60  من�ش�أة يعمل حوايل30.000 ويتجاوز �إجمايل عدد املن�ش�آت العا ّملة
.يف الدوحة فقط

Literacy: The overall literacy ratio was 95.6% for Qataris
and 96.5% for non-Qataris.

 متثل ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يعرفون القراءة والكتابة:معرفة القراءة والكتابة
. لغري القطريني٪96.5 للقطريني و٪95.6

Economically active population: Among economically active Qatari population of roughly 74,000, entrepreneurs (employers) comprise 2.5%, while nearly 94%
of them work as employees. Over 80% of the population
work in the public sector (government / government establishments), whereas roughly 8% work in the private
sector.
Of the nearly 1.2 million economically active non-Qatari
population, 99.6% work as employees, primarily in the
private sector (roughly 947,000 persons) and to a lesser
extent, as households (132,410 persons) and the public
sector (roughly, 78,000 persons).

 يقدّر عدد ال�سكان القطريني الن�شطني اقت�صادي ًا:ًال�س ّكان الن�شطون اقت�صاديا
٪94  �أ�صحاب م�شاريع (�أ�صحاب العمل) وحوايل٪2.5  منهم،74.000 حوايل
/ من ال�س ّكان يف القطاع العام (احلكومة٪80  ويعمل حوايل.منهم موظفني
. يف القطاع اخلا�ص٪8 الأجهزة احلكومية) يف حني يعمل حوايل
 يعمل، مليون من ال�س ّكان غري القطريني الن�شطني اقت�صادي ًا1.2 ومن بني
 �شخ�ص) و�إىل947.000  كموظفني يف القطاع اخلا�ص (ما يقرب من٪99.6
78.000  وحوايل، �شخ�ص يف القطاع املنزيل132.410  حوايل،حدٍ �أقل
.�شخ�ص يف القطاع العام

Economic activity-wise status: Public administration
and defense (56.8%), education (11.2%) and mining
and quarrying (6.9%) are the three major areas where
the economically active Qatari population is employed.
In two areas – education and to a lesser extent, financial
and insurance activities, the number of females outnumbers the males.

) والتعليم٪56.8(  الإدارة العامة والدفاع:حالة الن�شاط االقت�صادي
) �أهم ثالثة قطاعات رئي�سية٪6.9( ) والتعدين وا�ستغالل املحاجر٪11.2(
 ويعترب قطاع التعليم و�إىل.يعمل فيها ال�س ّكان القطريون الن�شطون اقت�صادي ًا
حدٍ �أقل قطاع الأن�شطة املالية والت�أمني القطاعني اللذين يزيد فيهما عدد
.العامالت من الإناث عن العاملني الذكور

Construction (42.1%), wholesale and retail trade (11.7%)
and activities of households as employers (11%) are the
three areas where the economically active non-Qatari
population is employed.

)٪11.7( ) وجتارة اجلملة والتجزئة٪42.1( يف حني متثل قطاعات البناء
والقطاع املنزيل القطاعات الثالث الرئي�سية التي يعمل بها ال�س ّكان غري
.القطريني الن�شطني اقت�صادي ًا
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Qatar recently launched the National Development
Strategy 2011-16 (NDS). The NDS provides a coherent
approach towards developing an action plan that
deepens the reciprocal relationship between economic
growth and human development as also between
the interests of the country and the well-being of the
citizens (Box 1-3).

تطورات االقت�صاد الك ّلي

م2016 -2011 �أطلقت دولة قطر م�ؤخر ًا �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية
التي تقدم مقاربة مرتابطة لو�ضع خطة عمل تع ّمق العالقة املتبادلة بني
 و�أي�ض َا بني م�صالح البلد ورفاهية،النم ّو االقت�صادي والتنمية الب�شرية
.)3-1  (�إطار.املواطنني

Box 1-3: Qatar National Development Strategy
2011-16

 ا�سرتاتيجية قطر للتنمية الوطنية:3-1 �إطار
م2016-2011

The National Development Strategy 2011-2016
constitutes a practical translation of the Qatar National
Vision 2030 (QNV) which will serve as a five-year period
for the State to draw up practical steps that can be
implemented to achieve comprehensive development.
The Strategy includes programs that the State can
work for towards achieving the aspirations of the QNV
that set targets for human, social, economic and finally,
environmental development. This Strategy details the
mechanisms and tools that need to be taken to achieve
balanced and sustainable growth, while taking on board
the needs of future generations, a process which requires
the responsible use of existing resources. Besides, the
Strategy seeks to promote the diversification of the
economy to lay the groundwork for a productive and
creative society as well as create new opportunities, so
as to balances the demands of modernity while at the
same time, ensure the preservation and enrichment of
Qatari culture and traditions.

م ترجمة عملية للر�ؤية2016-2011 ت�ش ّكل ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية فرتة
م وهي تت�ضمن خم�س �سنوات ت�ضع الدولة يف2030 الوطنية لدولة قطر لعام
 وتت�ض ّمن.�إطارها اخلطوات العملية التي ميكن تنفيذها لتحقيق التنمية ال�شاملة
هذه اال�سرتاتيجية الربامج التي تمُ كن الدولة من خاللها حتقيق تطلعات ر�ؤية
قطر الوطنية التي ُحددت �أهدافها يف جماالت التنمية الب�شرية واالجتماعية
وتف�صل هذه اال�سرتاتيجية الآليات والأدوات الالزمة
ّ .واالقت�صادية والبيئية
 مع الو�ضع يف االعتبار احتياجات الأجيال،لتحقيق من ّو متوازن وم�ستدام
 بالإ�ضافة.القادمة وهي العملية التي تتطلب اال�ستخدام الر�شيد للموارد املتاحة
 ت�سعى هذه اال�سرتاتيجية لتعزيز تنويع االقت�صاد لو�ضع �أُ ُ�س�س املجتمع،�إىل ذلك
املنتج واخلالق وتوفري فر�ص جديدة �أي�ض ًا للموازنة بني متطلبات احلداثة
.و�ضمان حماية ودعم الثقافة والتقاليد القطرية يف الوقت ذاته
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املراجع
.)م2011( الأمانة العامة للتخطيط التنموي
 الأمانة العامة للتخطيط.م2016-2011 ا�سرتاتيجية قطر للتنمية الوطنية
 قطر:التنموي

For the first time, Qatar Statistics Authority conducted a
survey on foreign direct investment relating to the years
2008 and 2009, as per international guidelines. The
survey covered all economic activities in the country to
identify the contribution of foreign investment in Qatar’s
economy. However, it includes the investment of Qatari
private sector only (Box 1-4).

�أجرى جهاز الإح�صاء يف قطر لأول مرة وطبق ًا للممار�سات الدولية م�سح ًا
 وقد قام هذا امل�سح.م2009م و2008 لعامي
ّ لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
بتغطية كل الأن�شطة االقت�صادية يف البلد لتحديد م�ساهمة اال�ستثمار
 وي�شمل امل�سح اال�ستثمار يف القطاع،الأجنبي يف االقت�صاد يف القطري
.)4-1 القطري اخلا�ص فقط (�إطار

Box 1-4: Foreign Investment Survey in Qatar:
2009

م2009 : م�سح اال�ستثمار الأجنبي يف قطر:4-1 �إطار

The total foreign investment in the State of Qatar stood
at QR 171.4 billion in 2009 (roughly 48% of GDP), an
increase of 36.4% over 2008 figures of QR 125.6 billion.
Foreign investment flows during 2009 were of the order
of QR 45.7 billion.

 مليار171.4 م2009 بلغ �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي يف دولة قطر يف عام
٪36.4  من الناجت املحلي الإجمايل) بزيادة قدرها٪48 ريال قطري (حوايل
 كما مثلت تدفقات اال�ستثمار.م2008  مليار ريال قطري عام125.6 مقارنة بـ
. مليار ريال قطري45.7 م2009 الأجنبي خالل عام
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تطورات االقت�صاد الك ّلي

The position of foreign direct investment (FDI) at QR
94.3 billion in 2009 shows a growth of 45.7% over
2008 numbers of QR 64.7 billion. Total foreign direct
investment flows during 2009 aggregated QR 29.6
billion.

 مليار ريال قطري عام94,3 ي�شري و�ضع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الذي بلغ
 مليار ريال قطري لعام64.7  مقارنة مع٪45.7 م �إىل منو بن�سبة2009
م2009  وقد بلغ �إجمايل تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر خالل عام.م2008
. مليار ريال قطري29.6

Five major economic sectors – mining (crude oil
and natural gas), manufacturing, business services,
construction and building and banking – together
accounted for over 90% of Qatar’s total inward FDI by
end-December 2009. Out of the total inward FDI of
QR 94.25 billion, the share of mining was the highest
at nearly QR 48 billion (51% of total inward FDI). The
major countries contributing to inward FDI in Qatar were
United Kingdom, United States, United Arab Emirates,
Japan and South Korea, in that order. In terms of
outward FDI, the major recipient sectors are banking, oil
and gas, construction and building, industry. The United
States accounted for a quarter of total outward FDIs of
QR 38.9 billion.

�شكلت القطاعات االقت�صادية الرئي�سية اخلم�س جمتمعة وهي التعدين (النفط
اخلام والغاز الطبيعي) والت�صنيع واخلدمات التجارية والت�شييد والبناء
 من �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر٪90 واخلدمات امل�صرفية �أكرث من
ح�صة التعدين والتي
ّ  ومتثل.م2009 الداخل �إىل دولة قطر بنهاية دي�سمرب
 مليار ريال قطري الن�سبة الأعلى من �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي48 تبلغ حوايل
 ومتثل. مليار ريال قطري94.25 املبا�شر الداخل �إىل دولة قطر والذي يبلغ
اململكة املتحدة والواليات املتحدة ودولة الإمارات العربية املتحدة واليابان وكوريا
اجلنوبية وفق ًا لهذا الرتتيب الدول الرئي�سية امل�ساهمة يف اال�ستثمار الأجنبي
 فالقطاعات، �أما بالن�سبة لال�ستثمار الأجنبي اخلارج.املبا�شر يف دولة قطر
الرئي�سية امل�ستفيدة منه هي القطاع امل�صريف وقطاع النفط والغاز والت�شييد
 وت�ستحوذ الواليات املتحدة على ربع �إجمايل اال�ستثمارات.والبناء وال�صناعة
. مليار ريال قطري38.9 الأجنبية املبا�شرة اخلارجة والتي تقدّر بحوايل
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املراجع
.م2009  م�سح اال�ستثمار الأجنبي يف قطر.)م2011( جهاز الإح�صاء يف قطر
. قطر:جهاز الإح�صاء

Stabilization of domestic rents has helped to limit
inflation. For instance, during 2010, the inflation was
(negative) 2.4% on top of a (negative) 4.9% in 2009. The
principal driver behind the deflation has been the real
estate sector where the rents have fallen steeply. For the
year 2010 as a whole, a total of nearly 2500 construction
completion certificates for over 16,000 apartments and
villas have been issued, of which nearly 75% are in
the two major municipalities. Likewise, nearly 10,000
building permits have been issued during the year as
a whole. What this indicates is that a significant volume
of supply have been steadily coming into the real estate
market, so much so that the “Rent, utilities and related
housing services” component of inflation is expected to
remain in check. Countering this will be the projected
improvements in liquidity and increases in public sector
spending, driven by an expansionary fiscal policy.

م2010  ففي خالل عام.�ساعد ا�ستقرار الإيجارات على احلد من الت�ضخم
 عالوة على٪2.4  و�صل معدل الت�ضخم (ال�سلبي) �إىل،على �سبيل املثال
 وقد �شكل قطاع.م2009  يف عام٪4.9 معدل الت�ضخم ال�سالب بن�سبة
العقارات املح ّرك الرئي�سي لالنكما�ش حيث انخف�ضت الإيجارات �إىل
 ت�صريح �إجناز2500 م �إ�صدار حوايل2010  وقد مت خالل عام.حد كبري
 يف البلديتني٪75  يقع منها نحو، �شقة وفيال16,000 بناء لأكرث من
، ترخي�ص بناء خالل العام10,000  كما مت �إ�صدار حوايل.الرئي�ستني
 الأمر الذي يحافظ على،مما يدل على وفرة العر�ض يف ال�سوق العقاري
بند "الإيجارات واملرافق وما يتّ�صل بها من خدمات الإ�سكان" اخلا�ص
 ومتثل التح�سينات املتوقعة يف ال�سيولة والزيادة.بالت�ضخم حتت ال�سيطرة
يف الإنفاق على القطاع العام مدفوعة ب�سيا�سة مالية تو�سعية الطريقة
.الف�ضلى للت�صدي لهذا الأمر

The World Bank 2011 Doing Business ranks Qatar at 50
out of 183 economies as compared to a rank of 39 in
2010. Among the Middle East and North Africa (MENA)
countries, Qatar ranks 4 out of 20 countries (Table
1-8). Access to credit, starting a business and investor
protection is some of the major problems the private
sector faces. As between 2010 and 2011, Qatar’s rank
appears to have worsened for 6 (out of the 9) indicators
(Chart 1-12). The major declines have been in terms
of “starting a business”, “trading across borders” and
“getting credit”. 7

 بلد ًا يف تقرير "ممار�سة183  من �أ�صل50 احتلت دولة قطر املرتبة
م مبقارنة2011 الأعمال التجار ّية" الذي �أ�صدره البنك الدويل عام
 بلد ًا يف20  من �أ�صل4  وحتت ّل دولة قطر املرتبة.م2010  يف عام39 مرتبة
 ومتثل م�شاكل احل�صول.)8-1 ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (جدول
على االئتمان وبدء الأعمال التجارية وحماية امل�ستثمرين بع�ض امل�شاكل
 وتكمن الأ�سباب وراء تراجع املرتبة.الرئي�سية التي تواجه القطاع اخلا�ص
 م�ؤ�شرات6 م يف تراجع2011م و2010 التي احتلتها دولة قطر بني عامي
") �أال وهي م�ؤ�شرات "بدء الأعمال12-1  (ر�سم بياين9 من �أ�صل
."و"التجارة عرب احلدود" و"احل�صول على االئتمان

7

Qatar rank has improved to 36 in the Doing Business 2012 database.
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م2011  تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال التجارية لعام:8-1 جدول
اخلا�ص بالبنك الدويل

Table 1-8: World Bank’s Ease of Doing
Business 2011
Qatar

قطر

Saudi Arabia

ال�سعودية

الواليات املتحدة الأمريكية
USA

Singapore

�سنغافورة

Paying tax

2

62

6

4

Construction permit

30

14

27

2

Closing business

36

65

14

2

Trading across border

46

18

20

1

Registering property

58

1

12

15

Protecting investors

93

16

5

2

Enforcing contracts

95

140

8

13

Starting business

111

13

9

4

Getting credit

138

46

6

6

Overall rank

50

11

5

1

اخلريطة العربية
دفع ال�ضرائب
ترخي�ص البناء
�إغالق الأعمال
التجارة عرب احلدود
ت�سجيل امللكية
حماية امل�ستثمرين
تنفيذ العقود
بدء الأعمال التجارية
احل�صول على االئتمان
 البنك الدويل:امل�صدر

Source: World Bank

 املقارنة بني عامي- ممار�سة الأعمال التجارية:12-1 ر�سم بياين
م – تغيرّ مرتبة قطر2011م و2010

Chart 1-12: Doing business – 2011 vs.
2010 – Change in Qatar’s rank
Overall rank
Getting credit
Starting business
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As more and more people join the workforce, it seems
likely that this will entail a “demographic dividend” of
greater savings, so much so that the bulge within the
labor force propels the growth momentum. Looking at
Qatar’s labor force growth, it appears that the “bulge” the proportion of working age (15-59 years) population
–has remained roughly unchanged (Chart 1-13). For
example, although the working age population grows
at a compound annual rate of 0.7% during the 15-year
period (2011-25), the dependency ratio – the number of
dependents as a share of working age population (aged
15-64) remains broadly unchanged at around 30%.8

من املرجح �أن ي�ؤدي ان�ضمام �أعداد �أكرب من القوى العاملة �إىل �سوق
العمل �إىل "ربح دميوغرايف" يزيد من االدخار ب�شكل يدفع م�سرية النم ّو
 جند �أن ن�سبة القوى، وبالنظر �إىل من ّو القوى العاملة يف دولة قطر.قدم ًا
ظلت تقريب ًا دون
ّ  �سنة59 و15 العاملة من ال�سكان يف الفئة العمرية بني
فعلى �سبيل املثال على الرغم من �أن معدّل.)13-1 تغيرّ (ر�سم بياين
 خالل الفرتة٪0.7 ال�س ّكان يف �سنّ العمل ينمو مبعدّل �سنوي مركب بلغ
 �إال �أن ن�سبة الإعالة كن�سبة من،) �سنة15( م2025-2011 املمتدة من
ٍ �سنة) ظ ّلت �إىل حد64و15 ال�س ّكان يف �سنّ العمل (يف الفئة العمرية بني
8 .٪30 كبري على حالها عند حوايل

8

 مت ا�ستخراج البيانات اخلا�صة بال�سكان من مكتب الإح�صاء يف الواليات املتحدة( قاعدة البيانات8
الدولية) وقد ال تكون بال�ضرورة مت�سقة مع بيانات مماثلة ذكرت يف �أماكن �أخرى من هذا
.التقرير

Data on the population has been extracted from the U.S. Census Bureau
(International database) and may not necessarily be consistent with similar data
reported elsewhere in the Report.
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Given the high employment elasticity of growth in GCC
countries, ensuring adequate jobs for the population
might not be a concern.9 However, as the IMF (2011)
observes, growth of total factor productivity (TFP) in
Qatar has been low; in fact, TFP growth was negative
during 2000-07.10 Therefore, any attempt towards
sustainable growth and ensuring a greater role for
the private sector needs to take on board the issue
of productivity improvements. Taking these factors into
account, steps have already initiated to put in place a
framework for public-private partnerships (PPP) under
the auspices of the Ministry of Business and Trade.
Contextually, the National Development Strategy
2011-16 also highlights the establishment of a PPP
framework for the development of a knowledge-based
business sector as a target for the year 2013.

 ال ي�شكل �ضمان،نظر ًا للمرونة العالية للعمالة يف دول جمل�س التعاون
، وبالرغم من ذلك9 .توفري فر�ص عمل كافية لل�س ّكان م�صدر قلق
ُيظهر �صندوق النقد الدويل انخفا�ض النمو ّيف الإنتاجية الك ّلية لعنا�صر
 وو�صولها �إىل معدالت منو �سالبة خالل الفرتة،الإنتاج يف دولة قطر
 ف�إن �أي حماولة تهدف �إىل، ولذلك10 .م2007 م حتى2000 من عام
حتقيق من ّو امل�ستدام و�ضمان دور �أكرب للقطاع اخلا�ص حتتاج �أن ت�أخذ يف
 بعد �أخذ هذه العوامل، وقد ّمت بالفعل،االعتبار م�س�ألة حت�سني الإنتاجية
 اتخاذ خطوات لو�ضع �إطار عام لل�شراكة بني القطاعني،يف االعتبار
 تقوم، ويف هذا الإطار.العام واخلا�ص برعاية وزارة الأعمال والتجارة
م بت�سليط ال�ضوء على و�ضع2016-2011 �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية
�إطار عام لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص من �أجل تطوير قطاع
.م2013 للأعمال قائم على املعرفة بحلول عام

Chart 1-13: Demographic profile of Qatar
2010 and 2025

 الطبيعة الدميوغرافية لدولة قطر بني عامي:13-1 ر�سم بياين
م2025م و2010

Population pyramid in 2010
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Qatar has been ranked 17 (out of 139 countries) in the
World Economic Forum’s latest Global Competitiveness
Report, up from 22 (out of 133 countries) last year. The
major areas where Qatar appears to have improved
its rank are macroeconomic stability, infrastructure,
financial market sophistication and market size.
However, social infrastructure areas, such as health
and primary education including higher education and
restrictive labour market conditions are some of the
reasons holding back further improvement (Table 1-9).

9

U. Fasano and R. Goyal (2004). Emerging strains in GCC labor markets. IMF
Working Paper No. 71. IMF: Washington
10
IMF (2011). Country Report on Qatar No.11/64. IMF: Washington
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Population pyramid in 2025
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 بلد ًا) يف التقرير الأخري139  (من �أ�صل17 �أحرزت دولة قطر املرتبة الـ
للمنتدى االقت�صادي الدويل ب�ش�أن التناف�س ّية العاملية وانتقلت من املرتبة
 وتت�ضمن املجاالت الرئي�سية. بلد ًا) يف العام املا�ضي133  (من �أ�صل22 الـ
حت�سن ًا يف م�ستوى �أدائها جماالت ا�ستقرار االقت�صاد
ّ التي �أبدت دولة قطر
 بينما تعترب، وتطوير ال�سوق املالية وحجم ال�سوق، والبنية التحتية،الك ّلي
جماالت البنية التحتية االجتماعية مثل ال�صحة والتعليم االبتدائي
والعايل و�أو�ضاع �سوق العمل املقيدة من بع�ض الأ�سباب التي �شكلت عائق ًا
.)9-1 التح�سن (جدول
يف وجه حتقيق املزيد من
ّ

، ال�صعوبات النا�شئة يف �أ�سواق العمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،)م2004(  فازانو وغويال9
. وا�شنطن: �صندوق النقد الدويل،71 ورقة عمل رقم
: �صندوق النقد الدويل.64/11  تقرير عن دولة قطر رقم،)م2011( �صندوق النقد الدويل10
.وا�شنطن
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 املرتبة التناف�سية لدولة قطر يف العامل:9-1 جدول

Table 1-9: Global competitiveness rank of Qatar
 الدعائمPillars

Area

2010

املجال

2011

قطر

Qatar

ال�سعودية

�سوي�سرا

التافيا

Saudi Arabia Switzerland Latvia

امل�ؤ�س�سات

9

10

21

7

75

البينة التحت ّية

39

25

28

6

55

ا�ستقرار االقت�صاد الك ّلي

13

8

22

5

84

ال�صحة والتعليم االبتدائي

8

15

74

7

55

التعليم العايل

25

32

51

4

35

كفاءة �سوق املنتجات ال�سلعية

21

12

10

4

72

كفاءة �سوق العمل

14

14

66

2

52

تطور ال�سوق املالية

35

19

22

8

86

اال�ستعداد التكنولوجي

28

36

42

7

51

حجم ال�سوق

70

66

22

36

95

تطور الأعمال التجارية

37

21

19

4

80

االبتكار

36

23

28

2

77

Overall rank

22

17

21

1

70

Total number of countries

133

Number of MENA countries

16

Basic
requirements

Institutions
Infrastructure
Macroeconomic stability
Health and primary education

Efficiency
enhancers

Higher education
Goods market efficiency
Labor market efficiency
Financial mkt. sophistication
Technological readiness
Market size

Innovation and
sophistication
factors

Business sophistication
Innovation

Source: Global Competitiveness Report 2011

Qatar has been ranked 15 (out of 58 countries) in the
World Competitiveness Yearbook 201011 (Chart 1-14).
It is the only GCC country to have been included in
the Yearbook. As compared to 2009, the two areas of
shortfall are government efficiency (rank 8 in 2010 as
compared to 5 in 2009) and infrastructure (rank: 37
in 2010 as compared to 30 in 2009). For comparison
purposes, the country with the highest overall rank in
2010 (namely, Singapore) is also provided along with
the position of Qatar in the sub-areas included in
competitiveness computations.
11
The sub-areas considered in determining performance include (a) economic
performance; (b) government efficiency; (c) business efficiency; and (d)
infrastructure

39 Financial Stability Review 2010

139
18

املتطلبات الأ�سا�سية

حم�سنات الكفاءة

عوامل االبتكار
والتطور

املرتبة الكل ّية
العدد الك ّلي للبلدان
)العدد الك ّلي للبلدان (مينا

م2011  تقرير التناف�س ّية العاملية لعام:امل�صدر

 بلد ًا) يف العامل يف الكتاب58  (من �أ�صل15 �أحرزت دولة قطر املرتبة الـ
 وهي تع ّد بذلك،)14-1  (ر�سم بياين11 ، م2010 ال�سنوي للتناف�سية لعام
البلد الوحيد بني دول جمل�س التعاون اخلليجي الذي ّمت �إدراجه يف الكتاب
 تع ّد كفاءة القطاع احلكومي (الذي،م2009  وباملقارنة مع عام.ال�سنوي
)م2009  يف عام5 م مقارنة مع املرتبة2010  يف عام8 احتل املرتبة
م مقارنة مع املرتبة2010  يف عام37 والبنية التحتية (التي احتلت املرتبة
.م) املجالني اللذين �أظهرا ق�صور ًا يف م�ستوى الأداء2009  يف عام30
 نالحظ �أن دولة �سنغافورة التي احتلت �أعلى مرتبة،ولأغرا�ض املقارنة
�سجلت معدّالت �شبيهه مبعدّالت دولة قطر
ّ م قد2010 كلي يف عام
ّ ب�شكل
.يف املجاالت الفرعية املدرجة يف املناف�سة
 (�أ) الأداء:يتم �أخذها يف االعتبار لتحديد الأداء ما يلي
ّ  تت�ض ّمن املجاالت الفرع ّية التي11
 و(د) البنية التحتية، (ج) كفاءة الأعمال، (ب) كفاءة احلكومة،االقت�صادي
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 م�ؤ�شر التناف�سية لدولة:14-1 ر�سم بياين
م2010م و2009 قطر – لعامي

Rank

Chart 1-14: Competitiveness index of
Qatar – 2009 and 2010
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Concluding remarks
Qatar has successfully withstood the global financial
meltdown and is well-placed to take advantage
of the emerging global order. The Qatar National
Development Strategy 2011-16 has outlined the
vision of growth and development over the next five
years and with the opening up of newer economic
opportunities as envisaged in the hosting of 2015
World Handball championship and the 2022 FIFA World
Cup, the economy is poised for significant expansion.
International confidence in the country remains high
as testified by the upgradation of its sovereign ratings
as well as the high levels of foreign investment flows
into the country. Concern areas however, remain. The
overwhelming dependence on the hydrocarbon sector
makes it susceptible to the vicissitudes of oil prices.
Initiatives are underway to provide a fillip to the Small
and Medium Enterprises (SME) sector and promote
greater economic diversification. For a small open
economy, food prices are always relevant, especially
at a time when global food prices have been on the
rise. As well, access to credit needs improvement.
The initiation of the credit bureau is expected to lower
informational asymmetries and mitigate some of these
deficiencies. With increasing focus on education, it is
expected that the country will start reap the benefits
of its favourable demography and foster a pattern of
sustainable development over the long run.
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املالحظات اخلتامية
 و�أ�صبحت،جنحت دولة قطر يف ال�صمود يف وجه الأزمة املالية العاملية
اليوم يف و�ضع يخولها اال�ستفادة من ما متخ�ض عن الأزمة من نظام عاملي
م ر�ؤية2016-2011  وقد حددت �إ�سرتاتيجية دولة قطر للتنمية.جديد
 بالإ�ضافة،امل�سرية التنموي ّة والتطوير على مدى اخلم�س �سنوات القادمة
�إىل توفري العديد من الفر�ص االقت�صادية اجلديدة واملتو ّقع �أن ت�صاحب
م وك�أ�س العامل2015 ا�ست�ضافة دولة قطر لبطولة العامل لكرة اليد لعام
 وقد بقيت الثقة على امل�ستوى الدويل يف اقت�صاد.م2022 لكرة القدم لعام
دولة قطر قوية كما يظهر ذلك من خالل رفع الت�صنيف االئتماين لدولة
 وارتفاع م�ستويات تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية �إىل داخل الدولة،قطر
 فاالعتماد الكبري.غري �أن بع�ض املخاوف تظل قائمة يف هذا الإطار
،على قطاع النفط والغاز يجعل دولة قطر عر�ضة لتقلبات �أ�سعار النفط
الأمر الذي حث على اتخاذ مبادرات م�ستمرة لتوفري دفعة قوية لقطاع
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم وتعزيز التنويع االقت�صادي
 وتعترب �أ�سعار املواد الغذائية ذات �أهمية بالن�سبة القت�صاد.ب�شكل �أكرب
دولة قطر باعتباره اقت�صاد ًا �صغري ًا و منفتح ًا وخ�صو�ص ًا يف الوقت الذي
 كما ميثل تعزيز توفري.ت�شهد فيه �أ�سعار املواد الغذائية العاملية ارتفاع ًا
 ومن املتوقع �أن ي�ؤدي.فر�ص احل�صول على االئتمان �أمر ًا بالغ الأهمية
�إطالق مركز املعلومات االئتمانية �إىل تقليل حجم م�شاكل عدم متاثل
 هذا ومن.املعلومات وبع�ض �أوجه الق�صور الأخرى املرتبطة بهذه امل�س�ألة
املتوقع �أن ت�سهم زيادة الرتكيز على التعليم يف متكني دولة قطر من جني
ثمار الرتكيبة ال�سكانية الواعدة للدولة وتعزيز منط التنمية امل�ستدامة
.على املدى الطويل
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تطورات السياسة النقدية
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Monetary Developments

INTRODUCTION

تطورات ال�سيا�سة النقدية

املقدّمة

The dual pace of recovery in global growth was an
enduring feature of 2010. In Advanced Economies
(AEs), growth remained subdued with the persistence
of high unemployment. In contrast, signs of overheating
appeared in many emerging market economies (EMEs)
with heightened economic activity while growth also
remained buoyant in most developing countries (See
Chapter 1 for details). Even as a large slack persisted,
inflation edged up in major advanced economies
towards the later part of 2010 owing mainly to increase
in food and energy prices. In contrast, many EMEs
faced strong inflationary pressures throughout the year,
indicating rising domestic demand pressures and higher
international commodity prices. Signs of overheating
also became apparent in some countries via rapid credit
growth or rising asset prices. Reflecting the growth
outlook, the policy priorities of advanced countries lay
in internal rebalancing – stimulating domestic demand
in the wake of waning fiscal stimulus. In contrast, those
of EMEs were on external rebalancing – moderating the
unsustainable level of trade surplus – through currency
adjustments.

�شكلت الوترية املزدوجة لالنتعا�ش يف النم ّو العاملي �سمة م�ستمرة يف عام
 ويف حني ظ ّل النم ّو منخف�ض ًا مع ثبات ارتفاع معدّالت البطالة يف.م2010
 ظهرت يف املقابل عالمات االقت�صاد املحموم يف،االقت�صادات املتقدمة
،العديد من اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة مع تزايد الن�شاط االقت�صادي
بينما ظ ّل النم ّو مزدهر ًا يف معظم الدول النامية (انظر الف�صل الأول
 ازداد،م2010  ويف الن�صف الثاين من عام.)ملزيد من التفا�صيل
 وذلك ب�سبب،الت�ضخم بن�سبة كبرية يف االقت�صادات الرئي�سية املتقدمة
 يف. حتى مع ا�ستمرار الركود،زيادة �أ�سعار املواد الغذائية و�أ�سعار الطاقة
 واجه العديد من اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة �ضغوط ت�ضخمية،املقابل
خالل هذا العام مما يدل على ازدياد ال�ضغوط على الطلب املح ّلي وارتفاع
 كما ظهرت عالمات االقت�صاد املحموم.�أ�سعار ال�سلع الرئي�سية الدولية
ب�شكل جلي يف بع�ض البلدان من خالل النم ّو االئتماين ال�سريع �أو ارتفاع
، ب�شكل يعك�س توقعات النمو، كما تكمن �أولويات ال�سيا�سة.�أ�سعار الأ�صول
يف �إعادة التوازن الداخلي وال�سيما حتفيز الطلب املح ّلي يف �أعقاب تراجع
 تركزت �أولويات اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة، يف املقابل.احلوافز املالية
على �إعادة التوازن اخلارجي عن طريق تعديل م�ستوى الفائ�ض التجاري
.الذي ال ميكن حت ّمله من خالل الت�سويات النقدية

Global monetary policy stance mirrored the divergence
in economic outlook of AEs and EMEs. Increasing
concerns about the slowing momentum of recovery
and high unemployment prompted the central banks of
some AEs to initiate further monetary easing to stimulate
private demand. In November 2010, the US Federal
Reserve announced the second round of quantitative
easing (QE2) through the purchase of Treasury bonds
worth approximately USD 75 billion per month. The total
value of the bond purchases was expected to be around
USD 600 billion, and the programme continued until
mid-2011. Japan resorted to both lowering policy rates
and quantitative easing through unsterilized intervention
in the foreign exchange market. The European Central
Bank (ECB) and the Bank of England, however,
maintained the pause on further monetary easing. In view
of increasing signs of nervousness in financial market
sentiments following the sovereign debt problems in the
Euro Area, the ECB increased the scale of government
bond purchases in November and December 2010.12
On the other hand, AEs that were virtually immune to
the crisis started to exit from the accommodative stance
of monetary policy in early 2010. Australia and Norway
started policy tightening even before in October 2009
and continued thereafter on several occasions in 2010.
Canada and New Zealand also tightened their monetary
policy stance since June 2010. Among EMEs, China,
India and Thailand started exiting from accommodative
stance much earlier through several phases of policy
tightening and withdrawal of quantitative easing. In

عك�س و�ضع ال�سيا�سة النقدية العاملية التباين يف التو ّقعات االقت�صادية
 وقد دفعت.خْالا�صة باالقت�صادات املتقدّمة واقت�صادات الأ�سواق النا�شئة
املخاوف املتزايدة ب�ش�أن تباط�ؤ االنتعا�ش االقت�صادي وارتفاع معدالت
البطالة امل�صارف املركزية يف بع�ض االقت�صادات املتقدّمة �إىل تخفيف
 ففي �شهر.القيود اخلا�صة بال�سيا�سة النقد ّية لتحفيز الطلب اخلا�ص
 �أعلن جمل�س االحتياطي الفدرايل عن جولة ثانية من،م2010 نوفمرب
 مليار دوالر75 التي�سري الكمي عن طريق �شراء �سندات خزينة بقيمة
 وكان من املتوقع �أن ت�صل قيمة ال�شراء الإجمالية.�أمريكي تقريب ًا �شهري ًا
 و�ستم ّر هذا الربنامج حتّى منت�صف، مليار دوالر600 لل�سندات �إىل نحو
 وقد جل�أت اليابان �إىل تخفي�ض �أ�سعار الفائدة ف�ض ًال عن.م2011 عام
التي�سري الكمي من خالل عدم امت�صا�ص ال�سيولة يف �سوق ال�صرف
 غري �أنّ البنك املركزي الأوروبي وبنك �إجنلرتا امتنعا عن.الأجنبي
 وقد قام البنك املركزي الأوروبي و�سط.�إجراء املزيد من التي�سري النقدي
م�شاعر القلق التي �سادت يف ال�سوق املالية يف �أعقاب �أزمة الديون ال�سيادية
يف بع�ض دول منطقة اليورو بزيادة حجم م�شرتيات ال�سندات احلكومية
 بد�أت بع�ض االقت�صادات، يف املقابل12.م2010 يف نوفمرب ودي�سمرب
 تن�سحب من موقف التي�سري،املتقدمة التي مل تت�أ ّثر عمل ّي ًا بالأزمة املال ّية
م فقد قامت ا�سرتاليا2010 اخلا�ص بال�سيا�سة النقدية يف �أوائل عام
والرنويج بت�شديد ال�سيا�سة النقد ّية اخلا�صة بهما قبل ذلك يف �أكتوبر
م يف عدة2010 م وا�ستمرتا بتطبيق هذا الأمر بعد ذلك يف عام2009
 كما قامت كندا ونيوزيلندا �أي�ض ًا بت�شديد ال�سيا�سة النقدية.منا�سبات
 بد�أت ك ّل، ومن بني اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة.م2010 منذ �شهر يونيو
من ال�صني والهند وتايالند باالن�سحاب من موقف التي�سري املذكور قبل
ذلك بوقت طويل من خالل عدّة مراحل قامت فيها بت�شديد �سيا�ساتها
 وقد مت زيادة.وان�سحبت من برنامج التي�سري الك ّمي

12
On April 7 and July 13, 2011 the ECB raised its policy rate by 25 basis
points each, which was earlier kept unchanged since May 7, 2009.

 نقطة25  قام البنك املركزي الأوروبي بزيادة املعدل اخلا�ص ب�سيا�سته مبقدار،م2011  �أبريل7  يف12
م2009 ، مايو7 �أ�سا�س على الرغم من بقاء هذا املعدل على حاله منذ
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particular, reserve requirements were hiked in many
EMEs (e.g., China, India, Russia and Latin America) to
(i) counter capital inflows; (ii) enhance the effectiveness
of monetary control; (iii) restore the transmission
mechanism of monetary policy; and (iv) counter financial
imbalances associated with excessive credit growth.

االحتياطي الإلزامي على وجه اخل�صو�ص يف الكثري من اقت�صادات
الأ�سواق النا�شئة (ال�صني والهند ورو�سيا و�أمريكا الالتين ّية على �سبيل
املثال) بهدف (�أ) مواجهة تدفقات ر�ؤو�س الأموال؛ (ب) تعزيز فعالية
)الرقابة النقدية؛ (ج) ا�ستعادة �آلية نقل �آثار ال�سيا�سة النقدية و(د
.مواجهة اال�ضطرابات املالية املرتبطة بنمو االئتمان ب�شكل مفرط

Momentous shifts took place in the global currency
markets as China announced a return to a more
flexible exchange rate regime in June 2010. The
announcement made by the People’s Bank of China to
proceed further with reform of the Chinese Renminbi
(RMB) and enhance exchange rate flexibility unnerved
global financial market sentiments. By the end of 2010,
the RMB appreciated by 3.3% against the USD, with
significant increases in day-to-day volatility. In this
context, the G-20 summit of November 2010 noted that
exchange rate adjustment is extremely important for
global rebalancing. In most emerging G-20 economies,
strong recoveries, declining absolute and relative risk
aversion and wide interest rate differentials vis-à-vis
AEs exerted upward pressure on their currencies. Some
of these countries (Brazil, India, Indonesia, Mexico,
Russia and South Africa) allowed their currencies to
appreciate substantially in nominal terms. Other big
emerging economies, however, intervened in foreign
exchange markets and increased their reserve holdings
to modulate appreciation pressures. While the ultra
loose monetary policy of some advanced economies
may benefit the global economy in the medium-term,
it can trigger further capital inflows into EMEs and put
upward pressure on global commodity prices in the
near-term.

وقد �شهدت �أ�سواق العمالت العاملية حت ّوالت ها ّمة فقد �أعلنت ال�صني
م و�أدّى �إعالن2010 العودة �إىل نظام �سعر �صرف �أكرث مرونة يف يونيو
بنك ال�شعب ال�صيني (البنك املركزي) امل�ضي قدم ًا يف �إ�صالح نظام �سعر
�صرف اليوان وحت�سني مرونة �سعر �صرف العملة �إىل ت�أجيج امل�شاعر يف
 ارتفعت قيمة اليوان،م2010  وبحلول نهاية عام.الأ�سواق املالية العاملية
 مقابل الدوالر الأمريكي مع زيادة كبرية يف معدّل٪3.3 ال�صيني بن�سبة
 وقد �أ�شارت القمة التي عقدتها جمموعة الع�شرين يف.التقلبات اليومي
م يف هذا الإطار �إىل �أن تعديل �سعر ال�صرف ي�شكل م�س�ألة2010 نوفمرب
 وقد �أدّى االنتعا�ش.بالغة الأهمية لإعادة التوازن على امل�ستوى العاملي
االقت�صادي القوي وعودة الرغبة يف حتمل املخاطر وات�ساع نطاق التباين
بني �أ�سعار الفائدة باملقارنة مع االقت�صادات املتقدمة �إىل ت�صاعد
ال�ضغوط على عمالت معظم الأ�سواق النا�شئة التابعة لأع�ضاء جمموعة
 وقد �سمحت بع�ض البلدان (مثل الربازيل والهند واندوني�سيا.الع�شرين
واملك�سيك ورو�سيا وجنوب �أفريقيا) لعمالتها باالرتفاع ب�شكل كبري من
 غري �أنّ بع�ض االقت�صادات النا�شئة الكبرية.حيث القيمة الفعل ّية اال�سمية
ّ
بالتدخل يف �أ�سواق ال�صرف الأجنبي وزيادة احتياطياتها للح ّد
قامت
 ويف حني قد تعود ال�سيا�سة.من ال�ضغوط اخلا�صة برفع قيمة العمالت
النقدية التي تت�سم بالت�ساهل الكبري يف بع�ض االقت�صادات املتقدمة
 �إال �أ ّنها قد ت�ؤدي يف،املتو�سط
بالنفع على االقت�صاد العاملي يف املدى
ّ
املدى الق�صري �إىل زيادة تدفقات ر�ؤو�س الأموال �إىل اقت�صادات الأ�سواق
.النا�شئة ومتار�س �ضغوط ًا ت�صاعدية على �أ�سعار ال�سلع العاملية

Against the above backdrop, the Chapter discusses
the monetary policy measures taken by the Qatar
Central Bank (QCB) during 2010 in the next section.
Key developments in the monetary sector of Qatar,
an assessment of the inflation outcome, liquidity
management operations of the QCB and trends in
domestic interest rates during the year are discussed
in the following sections. The concluding observations
are presented in the final section.

 ي�شرح هذا الف�صل �إجراءات ال�سيا�سة النقدية التي،وعلى عك�س ما �سبق
 كما.م يف اجلزء التايل2010 اتخذها م�صرف قطر املركزي خالل عام
تت�ضمن الأجزاء الالحقة �شرح ًا للتطورات الرئي�سية اخلا�صة بالقطاع
ّ
الت�ضخم وعمل ّيات �إدارة ال�سيولة اخلا�صة
النقدي يف قطر وتقييم ًا لنتائج
مب�صرف قطر املركزي واجتاهات معدّالت الفائدة املحلية خالل العام؛
.كما ي�شتمل اجلزء الأخري على املالحظات اخلتامية

Monetary policy measures
In the backdrop of growing concerns about the dual
pace and sustainability of global recovery during 2010,
the QCB continued to achieve its main objective of
maintaining the exchange rate peg, while achieving
monetary and financial stability; the nexus between
which got redefined in the post-crisis period (Box 2-1).
In this regard, QCB independently made an exit from
the pause on policy rates in August 2010, based on
domestic considerations.
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�إجراءات ال�سيا�سة النقدية
يف ظ ّل تزايد املخاوف حول الوترية املزدوجة للنمو وتثبيت االنتعا�ش
 ا�ستم ّر م�صرف قطر املركزي يف،م2010 االقت�صادي العاملي خالل عام
حتقيق �أهدافه الرئي�س ّية املتم ّثلة يف املحافظة على �سعر �صرف الريال
القطري وحتقيق اال�ستقرار النقدي واملايل حيث مت حتديد هذا الرتابط
، ويف هذا ال�صدد.)1-2 جمدد ًا يف الفرتة التي تلت الأزمة املالية (�إطار
ّ قام م�صرف قطر املركزي
بفك م�سار �سيا�سته عن ال�سيا�سة التي ينتهجها
جمل�س االحتياطي الفدرايل من خالل اخلروج ب�شكل م�ستق ّل عن حالة
.اجلمود اخلا�صة ب�أ�سعار الفائدة على �أ�سا�س االعتبارات املحلية
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�إطار  :1-2ال�سيا�سة النقدية واال�ستقرار املايل
 ال�صالت امل�شرتكة النا�شئةيف الفرتة التي �سبقت الأزمة املالية العاملية ،كان هناك نوع من الإجماع على
عدم وجود �أي تعار�ض بني ال�سيا�سة النقدية واال�ستقرار املايل .فقد كان املعتقد
�أن املمار�سة ال�سليمة لل�سيا�سة النقدية تعترب كافية ملنع حدوث الأزمات املالية
بح�سب حتديدها اخلا�ص لتحقيق ا�ستقرار الأ�سعار على املدى املتو�سط .ومبا �أن
الت�ضخم كان مبثابة �إح�صائية خمت�صرة ل�ضغوط الطلب ،ال تعترب �أية وفرة يف
الأ�سواق املالية ذات �صلة بال�سيا�سة ما مل ينعك�س ذلك يف ارتفاع الأ�سعار .وقد
�أ�شارت احلكمة التقليدية كجزء من النتائج املرتتبة على هذا املعتقد �إىل �أنه
يتعني على امل�صارف املركزية االمتناع عن مواجهة التطورات يف �سوق الأ�صول.
وقد جعلت الأزمة املوقف ال�سابق موقف ًا مغالط ًا فيه .فعاد ًة ما يكون �أو ًال الرتابط
بني الت�ضخم والوفرة املالية �سلبي (ولي�س �إيجابي) ولهذا ف�إن تركيز امل�صرف
املركزي ح�صري ًا على الت�ضخم يعني االنحياز يف تقييم املخاطر الطويلة الأجل
التي يواجهها االقت�صاد الك ّلي وجتاهل املخاطر الق�صرية الأجل (�سماجي،
2011م) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن ت�صبح تكاليف الإ�صالح االقت�صادي
يف �أعقاب االنهيار املايل مرتفعة جد ًا كما مت �أثناء الأزمة.
وقد ات�ضحت الروابط بني اال�ستقرار املايل وال�سيا�سة النقدية ب�شكل �أكرب بعد
الأزمة .وميكن �أن ت�ؤثر ال�سيا�سة النقدية على املخاطر النظامية من خالل
عدة قنوات� .أو ًال ،ينجم عن عدم ا�ستقرار الأ�سعار بع�ض التقلبات املالية التي
بدورها تفاقم حالة ال�شك وعدم اليقني فيما يتعلق باالقت�صاد الك ّلي .ثاني ًا،
خا�صية
ت�ستطيع ال�سيا�سة النقدية �أن ت�ساهم يف اال�ستقرار املايل من خالل ّ
امللج�أ الأخري لالقرتا�ض .كما ي�صبح لل�سيا�سة النقدية دور ًا تلعبه يف م�ساندة
�أو�ضاع ال�سيولة اخلا�صة بالبنوك املليئة وتلك التي تفتقر لل�سيولة .وذلك عندما
ت�شهد الأ�سواق املالية اختالالت ،وتتعرث قناة نقل �آثار ال�سيا�سة النقدية .ثالث ًا،
قد تواجه االجتاهات يف املتغريات املالية واالقت�صادية تق ّلبات خطرية ميكن �أن
تبني معنى مغالط ملحتوى املعلومات وت�ضعف فعالية ال�سيا�سة النقدية عندما
ت�شهد الأ�سواق اال�ضطرابات وي�صبح اال�ستقرار املايل يف خطر .وال يعني هذا
الأمر �أنه ميكن لل�سيا�سة النقدية �أن ت�صبح �أقل فعالية يف حتقيق ا�ستقرار
الأ�سعار فح�سب ،بل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �آثار معاك�سة على اال�ستقرار املايل.
كما ميكن �أال تكون ال�سيا�سة النقدية كافية ل�ضمان اال�ستقرار املايل على الرغم
من كونها �ضرورية� .أخري ًا ،قد ت�ؤثر ال�سيا�سة النقدية ،ولو ب�شكل غري متعمد،
على رغبة امل�شاركني يف الأ�سواق املالية يف قبول املزيد من املخاطر .كما تقوم
امل�ؤ�س�سات املالية بزيادة معدّل الإقرا�ض لديها خالل فرتات االزدهار وتقلل
منها خالل فرتات الركود .كما ت�ستطيع الفرتات املمتدّة للظروف النقدية
املي�سرة �أن تعزز التعر�ض املفرط للمخاطر من قبل العوامل االقت�صادية ب�شكل
ي�ؤدي �إىل تراكم االختالالت املالية التي �إذا ت ٌِر َكت من دون معاجلة قد تُفا ِقم
التقلبات الدورية املوالية للمتغريات املالية.
تكمن �إحدى الدرو�س املهمة امل�ستفادة من تلك الأزمة يف �أن الرقابة التحوطية
الكل ّية هي الطريقة احلكيمة ملواجهة التقلبات الدور ّية املالية ،فهي ت�شكل
منظور ًا جديد ًا للتح ّكم يف االقت�صاد الك ّلي (في�شر2011 ،م) .وتهدف الرقابة
التحوطية الكل ّية �إىل دعم ا�ستقرار النظام املايل يف ح ّد ذاته ،كما �أنها ت�سعى
�إىل التخفيف من حدة التقلبات الدور ّية من خالل اللجوء �إىل الأدوات
التنظيمية والرقابية� .إن النتيجة الطبيعية لهذا الر�أي يكمن يف �أن ازدهار
الأ�صول ال يجب الت�صدّي له من ِق َبل �أدوات ال�سيا�سة النقدية مثل رفع �سعر
الفائدة .بد ًال من ذلك ،تعترب الأدوات التحوطية الكل ّية مثل الزيادات يف �أوزان
املخاطر اخلا�صة بتكوين احتياطي خ�سائر القرو�ض �أكرث فاعل ّية يف التقليل من
الفقاعات االئتمانية /الأ�صول دون تعري�ض �آفاق االقت�صاد احلقيقي للخطر.
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Box 2-1: Monetary policy and financial
stability - Emerging interlinkages
Prior to the global financial crisis, the consensus view
was that there is no conflict between monetary policy
and financial stability. Best practice monetary policy, as
defined by the achievement of price stability over the
medium term, was deemed to be sufficient to prevent
financial crises. As inflation was a summary statistic of
demand pressures, any exuberance in financial markets
would not be policy relevant unless it reflected in higher
prices. Partly as a consequence of this belief, conventional
wisdom indicated that central banks should refrain from
reacting to asset market developments. The crisis has
rendered the above position to be fallacious. First,
inflation and financial exuberance are often negatively
(and not positively) correlated, so that concentrating a
central bank exclusively on inflation means biasing the
assessment of the risks to the macro-economy only from
a long-term perspective while ignoring the short-term
risks (Smaghi, 2011). In addition, the costs of repairing
the economy in the wake of a financial collapse can be
exceedingly high, as was evidenced during the crisis.
The inter-linkages between financial stability and
monetary policy have become more evident as a result
of the crisis. Monetary policy can affect systemic risk
via a number of channels. First, lack of price stability
generates financial volatility which, in turn, aggravates
macroeconomic uncertainty. Second, monetary
policy can contribute to financial stability through its
lender-of-last-resort function. When financial markets
become dysfunctional and the monetary transmission
channel breaks down, monetary policy has a role to
play in supporting the liquidity conditions of solvent
and illiquid banks. Third, when financial stability is at
risk and markets are in turmoil, the trends in economic
and financial variables may experience extreme
fluctuations that may distort the information content
and impair the effectiveness of monetary policy. This
means not only that monetary policy might become
less effective in achieving price stability, but also that it
could have perverse effects on financial stability itself.
Thus, monetary policy, although necessary, may not be
sufficient in ensuring financial stability. Finally, monetary
policy might also, albeit unintentionally, influence the
risk appetite of financial market participants. Financial
institutions increase their leverage during booms and
reduce it during recessions. Protracted periods of loose
monetary conditions can foster excessive risk-taking
by economic agents and consequentially, result in a
build-up of financial imbalances. If left unattended, this
channel can exacerbate the pro-cyclicality of financial
variables.
One of the important lessons of the crisis is that the
prudent way to counter financial pro-cyclicality is through
macroprudential supervision, a new perspective of
macroeconomic control (Fischer, 2011). Macroprudential
supervision aims to support the stability of the financial
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system as such and seeks to dampen its pro-cyclicality
by resorting to regulatory and supervisory instruments.
A corollary of this view is that asset booms should not
be countered by monetary policy instruments such as
interest rate hikes. Instead, macroprudential tools, such
as increases in risk-weights on provisioning for loans
are considered more effective in deflating credit/asset
bubbles, without jeopardizing the prospects of the real
economy. From the perspective of a central bank, this
implies that macroprudential supervision is relevant to
the extent that it has an impact on the functioning of the
transmission mechanism through which a central bank
seeks to influence the outlook on price stability.
Summing up, monetary policy affects asset prices
and balance sheets and can thereby impact financial
stability. Policies pursued for ensuring financial stability
directly affects financial conditions, which in turn, affects
the transmission mechanism of monetary policy. This
calls for more focused research on how to incorporate
financial conditions into the standard models of the
monetary transmission mechanism. The outcome might
very well be that financial conditions would play a larger
role in the transmission mechanism and as indicators
of future inflation. If so, central banks could end up
responding more to financial indicators through macroprudential instruments even as they adjust the mediumterm policy rate path to the evolving financial conditions.
However, this would not mean that financial conditions
and indicators would become independent targets for
monetary policy.

تطورات ال�سيا�سة النقدية
 يعني هذا الأمر �أن الرقابة التحوطية،من وجهة نظر امل�صرف املركزي
الكل ّية ذات �صلة لكونها ترتك �أثر ًا على �أداء �آلية نقل �آثار ال�سيا�سة النقدية
والتي ي�سعى امل�صرف املركزي من خاللها �إىل الت�أثري على التو ّقعات اخلا�صة
.با�ستقرار الأ�سعار

، ت�ؤثر ال�سيا�سة النقدية يف �أ�سعار الأ�صول وامليزانيات العمومية،باخت�صار
 وت�ؤثر ال�سيا�سات املتّبعة ل�ضمان. ميكنها �أن ت�ؤثر على اال�ستقرار املايل،وبالتايل
 والتي ت�ؤثر بدورها على �آلية نقل،اال�ستقرار املايل مبا�شرة على الأو�ضاع املالية
 وهذا ما يدعو �إىل بحث �أكرث تركيز ًا حول دمج الأو�ضاع.�آثار ال�سيا�سة النقدية
 وقد تكمن النتيجة.املالية يف النماذج القيا�سية لآلية نقل �آثار ال�سيا�سة النقدية
ّ
للت�ضخم
يف �أن الأو�ضاع املالية قد تلعب دور �أكرب يف �آلية النقل وكم�ؤ�شرات
 قد ينتهي احلال با�ستجابة، �إذا كان الأمر كذلك.يف امل�ستقبل �إىل ح ّد كبري
امل�صارف املركزية ب�شكل �أكرب للم�ؤ�شرات املالية من خالل الأدوات التحوطية
الكل ّية حتى حني تقوم ب�ضبط م�سار معدّل ال�سيا�سة متو�سطة الأجل للأو�ضاع
 ف�إن هذا الأمر ال يعني �أن ت�صبح �أو�ضاع امل�ؤ�شرات، ومع ذلك.املالية املتطورة
.املالية �أهداف ًا م�ستق ّلة بالن�سبة �إىل ال�سيا�سة النقدية
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In the context of Qatar, some of these perspectives have
already been incorporated in the policy framework even
as the crisis was evolving. First, financial stability has
remained a top priority in an exchange rate targeting
framework where price stability is an important enabling
condition, but not the sole objective. Thus, even with
a deflationary background in 2009 and 2010, financial
stability could be achieved. Second, the Government
undertook several rounds of equity injections - during
the peak of the crisis and after - and asset purchases
as precautionary measures to reinforce the strength and
resilience of the banking system. Third, with a view to
alleviate the liquidity stress on banks in 2008, the QCB
introduced an emergency lending window in the form
of a collateralized liquidity facility through which banks
could borrow at an interest rate of 3%. Finally, ceilings
were put in place to prevent over-extension of credit
and, thereby, limit asset price bubbles. Besides, there
are well-defined loan-to-value ratios for the real estate
sector.

 مت �إدراج بع�ض وجهات النظر املذكورة �آنف ًا يف،وبالن�سبة لدولة قطر
 ظ ّل اال�ستقرار، �أو ًال.الإطار العام لل�سيا�سة حتى يف �أثناء تطور الأزمة
املايل على ر�أ�س الأولويات يف الإطار العام ل�سعر ال�صرف يف حني يعترب
 ولهذا ميكن حتقيق،ا�ستقرار الأ�سعار مهم ًا ولكنه ال ي�شكل الهدف الوحيد
م2009 اال�ستقرار املايل بالرغم من وجود خلفية انكما�شية يف عامي
 قامت احلكومة بعدة مرات بزيادة ر�ؤو�س الأموال و�شراء، ثاني ًا.م2010و
الأ�صول كتدابري احرتازية لتعزيز قوة ومرونة النظام امل�صريف وذلك
 قدم امل�صرف املركزي نافذة �إقرا�ض، ثالث ًا.�أثناء ذروة الأزمة وبعدها
حلاالت الطوارئ يف هيئة ت�سهيالت ال�سيولة امل�ضمونة ميكن للبنوك من
 وذلك بهدف تخفيف �ضغوط ال�سيولة على٪3 خاللها �أن تقرت�ض بفائدة
 مت و�ضع �أ�سقف ملنع الإفراط يف تقدمي، و�أخري ًا.م2008 البنوك يف عام
،االئتمان وبالتايل احل ّد من الفقاعات اخلا�صة بت�ضخم �أ�سعار الأ�صول
بالإ�ضافة �إىل الن�سبة املحددة لأ�صل القرو�ض �إىل قيمة ال�ضمان بالن�سبة
.�إىل القطاع العقاري
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During 2010, effective liquidity management and
ensuring orderly financial market conditions was of
paramount importance to the QCB, particularly in the
wake of higher capital inflows to EMEs and the GCC
region. In this regard, liquidity management strategy of
the QCB focused on moderating liquidity conditions
by (i) lowering the QMR deposit rate; (ii) shortening
the maturity profile of certificates of deposit (CDs); and
(iii) reducing the time limit for deployment of funds by
banks under the QMR facility.

�ش ّكلت الإدارة الف ّعالة لل�سيولة و�ضمان انتظام �أو�ضاع ال�سوق املايل �أهم ّية
 ال�س ّيما يف �أعقاب ارتفاع،ق�صوى بالن�سبة �إىل م�صرف قطر املركزي
تدفقات ر�أ�س املال �إىل اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة ودول جمل�س التعاون
 ر ّكزت �إ�سرتاتيجية �إدارة، ويف هذا ال�سياق.م2010 اخلليجي خالل عام
ال�سيولة اخلا�صة بامل�صرف املركزي على تهدئة �أو�ضاع ال�سيولة من خالل
 (ب) تقلي�ص �آجال،(�أ) خف�ض �سعر الفائدة على ودائع ال�سوق النقدي
 و(ج) تخفي�ض احلد الزمني اخلا�ص ب�إيداع،ا�ستحقاق �شهادات الإيداع
.الأموال من قبل البنوك من خالل �آلية ال�سوق النقدي القطري

On August 11 2010, the QCB reduced the QMR
Deposit Rate (QCBDR) by 50 basis points from 2% to
1.5%, while the QMR Lending Rate (QCBLR) and the
Repo rate (QCBRR) remained unchanged at 5.50%
and 5.55%, respectively.13 Several underlying factors
warranted such a reduction. First, real interest rates,
which were high given the nominal interest rates and
the negative inflation at that point of time, had to be
lowered. Second, the reduction was in tandem with
the low interest rates prevailing in global markets.
Third, the improvement in Qatar’s sovereign ratings
implied that the risk premium for the country had
reduced in view of strong fundamentals which enabled
domestic borrowers to raise funds from global markets
in a cost-effective manner. In this context, the rate
reduction would facilitate the reduction in domestic
interest rates. Fourth, sharp improvements in business
confidence from the beginning of 2010 warranted a
reduction in policy rate to signal a soft interest regime
so as to stimulate investment and growth. Fifth, the
reduction would also dissuade banks from passively
parking funds under the QMR and explore credit
opportunities which would yield higher return. Finally,
the signalling of a lower interest regime would also
deter inflows of speculative capital by reducing the real
interest differential between Qatar and other developed
economies.

 خ ّف�ض م�صرف قطر املركزي �سعر الفائدة على،م2010  �أغ�سط�س11 يف
٪1.5  �إىل٪2  نقطة �أ�سا�س من50 ) بواقعQMR( ودائع ال�سوق النقدي
يف حني بقي �سعر الفائدة للإقرا�ض و�سعر الفائدة على عمليات �إعادة
 ويعود13. على التوايل٪5.55 و٪5.50 ال�شراء (الريبو) دون تغيري عند
�سبب هذا اخلف�ض �إىل العديد من العوامل الأ�سا�سية التي تت�ض ّمن �أو ًال
�سجلت م�ستويات مرتفعة
ّ �ضرورة تخفي�ض معدالت الفائدة احلقيقية التي
نظر ًا الرتفاع �أ�سعار الفائدة اال�سمية وحالة الت�ضخم ال�سلبي التي �سادت
 �أتى هذا اخلف�ض بالتزامن مع انخفا�ض، ثاني ًا.يف تلك املرحلة من الزمن
 ثالث ًا �أدى حت�سن الت�صنيفات.�أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف الأ�سواق العاملية
ال�سيادية اخلا�صة بدولة قطر �إىل تراجع عالوة املخاطر للدولة كما �أن
الركائز القوية �ساعدت املقرت�ضني املحليني على جمع الأموال ب�أ�سعار
 ويف هذا ال�سياق �أنّ خف�ض الأ�سعار من.فائدة �أدنى من الأ�سواق العاملية
 رابع ًا �ساعد ذلك تعزيز.�ش�أنه �أن ي�س ّهل خف�ض معدالت الفائدة املحلية
 وتخفي�ض،م2010 الثقة يف قطاع الأعمال ب�شكل كبري منذ بداية عام
املعدالت اخلا�صة بال�سيا�سة النقدية �إىل نظام الفائدة املي�سرة التي من
 خام�س ًا كما �سي�ساعد هذا اخلف�ض على.�ش�أنها حتفيز اال�ستثمار والنمو
عدم قيام البنوك ب�إيداع �أموالها ب�شكل غري ف ّعال يف �آلية ال�سوق النقدي
.وحثها على بحث الفر�ص االئتمان ّية التي من �ش�أنها �أن حت ّقق عائد ًا �أعلى
 �سي�ؤدي نظام الفائدة املنخف�ضة �إىل احلد من تدفقات ر�أ�س املال،و�أخري ًا
الذي يهدف �إىل امل�ضاربة عن طريق احلد من تباين �أ�سعار الفائدة بني
.دولة قطر واالقت�صادات املتقدّمة الأخرى

Since 2008, QCB has been issuing CDs of various
maturities ranging from 28 days to 273 days for liquidity
management, although it is empowered to issue CDs
of maturities starting from one week and up to one
year. In this regard, 14-day CDs were introduced as an
additional instrument for managing short-term liquidity,
effective August 31, 2010.

م ب�إ�صدار �شهادات �إيداع ذات2008 يقوم م�صرف قطر املركزي منذ عام
 يوم ًا لإدارة ال�سيولة كما273 يوم ًا و28 �آجال ا�ستحقاق خمتلفة ترتاوح بني
 يوم ًا ك�أداة �إ�ضافية لإدارة ال�سيولة14 �أنه مت �إ�صدار �شهادات �إيداع ملدة
.م2010  �أغ�سط�س31 الق�صرية الأجل اعتبار ًا من

In order to discourage banks from passively parking
their surplus liquidity under the QMR deposit facility,
the time limit for deployment of funds under the QMR
was reduced effective October 3, 2010 .14 Accordingly,
banks are eligible to make deposit transactions under the
QMR from 9:00AM – 10:00AM of every working day.

،ولثني البنوك عن �إيداعات ال�سيولة ب�شكل �سلبي يف �آلية ال�سوق النقدي
14.م2010  �أكتوبر3 مت خف�ض املهلة املحددة لإيداع الأموال اعتبار ًا من
ّ
 ي�سمح للبنوك ب�إجراء عمليات الإيداع اخلا�صة ب�آلية ال�سوق،ووفق ًا لذلك
 �صباح ًا من كل10:00  �صباح ًا وحتى ال�ساعة9:00 النقدي من ال�ساعة
.يوم عمل

13
On April 5, 2011 the QCBDR, QCBLR and the QCBRR were reduced to 1%,
5% and 5%, respectively. Subsequently, the QCBDR, QCBLR and QCBRR were
reduced to 0.75%, 4.5% and 4.5%, respectively, on August 11, 2011.

م خف�ض �سعر الفائدة على ودائع ال�سوق النقدي و�سعر الفائدة للإقرا�ض و�سعر2011  �أبريل5  ّمت يف13
 وQCBDR مت تخفي�ض معدل. على التوايل٪5 و٪5 و٪1 الفائدة على عمليات �إعادة ال�شراء بواقع
.2011  اغ�سط�س11  علىالتواىل يف٪4.5 و٪4.5 ، ٪0.75  اىلQCBRR  وQCBLR
�أبلغ م�صرف قطر املركزي البنوك ب�أنّ جمموع الأموال املودعة يف �إطار �آل ّية ال�سوق النقدي زائد �شهادات14
.م2011  يناير17  اعتبار ًا من،الإيداع ال ميكن �أن تتجاوز االحتياطي الإلزامي املحفوظ لدى امل�صرف

14
The QCB mandated that banks total placement of funds under the QMR
deposit facility plus CDs cannot exceed its required reserves maintained with the
QCB, effective January 17, 2011.
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عالوة على ذلك ،وا�صل م�صرف قطر املركزي جهوده لزيادة مرونة
اجلهاز امل�صريف واملايل يف دولة قطر واحلفاظ على ا�ستقراره ،وذلك من
خالل اتخاذ �إجراءات احرتاز ّية ورقاب ّية على البنوك العاملة يف الدولة
عام 2010م مبا يتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات الدولية (انظر الف�صل
اخلام�س ملزيد من التفا�صيل).

In addition, the QCB continued to enhance the resilience
of the banking and financial system in the State of Qatar
and maintain systemic stability by taking precautionary and
supervisory measures relating to banks in 2010 in line with
international best practices (see Chapter 5 for details).

تطورات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2010م

Monetary developments during 2010

االحتياطيات النقدية

Reserve money

ت�ؤدي قرارات ال�سيا�سية النقدية وعملياتها اخلا�صة مب�صرف قطر
املركزي �إىل خلق النقود االحتياطية (� – )M0أو ال�سيولة الأول ّية  -يف
االقت�صاد ب�شكل مي ّثل �إجمايل اخل�صوم النقدية للم�صرف املركزي والتي
ت�شكل القاعدة النقدية للنظام املايل.

Policy decisions and monetary operations of the central
bank results in creation of reserve money (M0) – or
primary liquidity – in the economy representing the total
monetary liability of the central bank which forms the
monetary base of the financial system.

خالل عام 2010م ازدادت النقود االحتياطية مبقدار  45.9مليار ريال
قطري وذلك باملقارنة مع عام 2009م والتي ازدادت فيه النقود االحتياطية
مبقدار �أق ّل وهو  22.3مليار ريال قطري .حيث كان من ّو النقود االحتياطية
على �أ�سا�س �سنوي �إيجابي ًا على مدار العام والذي تراجع ب�شكل مطرد يف
الن�صف الأول من العام كما ت�سارع يف ن�صفه الثاين لي�سجل �ضعف القاعدة
النقدية (من ّو بن�سبة  )٪100بحلول �شهر دي�سمرب لعام 2010م ب�شكل فاق
ن�سبة النم ّو املرتفع الذي بلغ  ٪94.3لعام 2009م (جدول  .)1-2وقد
�أ�شار النم ّو احلاد �إىل وفرة ال�سيولة يف النظام املايل يف عام 2010م.

During 2010, M0 increased by QR 45.9 billion as compared
with a much lower increase of QR 22.3 billion in 2009. Yearon-year growth of M0 was positive throughout the year −
coming down steadily in the first-half and accelerating in
the second-half of the year − to record a doubling of the
monetary base (growth of 100 %) by December 2010 over
and above the high growth of 94.3 % in 2009 (Table 2-1).
The sharp growth was indicative of abundant liquidity in
the financial system in 2010.

جدول  :1-2منو النقود االحتياطية (باملليون ريال قطري)

)Table 2-1: Growth in reserve money (QR million

2009/2008

املحتويات

الن�سبة
%

النقد امل�صدر
جمموع االحتياطات (�أ+ب)
االحتياطي الإلزامي
فائ�ض الأر�صدة االحتياطية
البنود الأخرى
النقود االحتياطية
العوامل امل�ؤثرة
�صايف املوجودات الأجنبية
اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي
�صايف املوجودات املحلية
مطالبات على احلكومة (�صايف)
مطالبات على البنوك املحلية
بنود �أخرى (�صايف)
النقود االحتياطية

 48تقرير اال�ستقرار املايل2010

القيمة

Amount

2010/2009

الن�سبة
%

القيمة

Amount

As on
end-Dec
2010

Components
Currency issued

)(I

4.0

278.6

10.9

782.9

7974

)(II

12.7

1388.1

60.5

7459.3

19788

)Total reserves (a + b

17.5

1758.4

23.9

2819.1

14611

a. Required reserves

-40.8

-370.3

864.3

4640.2

5177

b. Excess reserves

357.3

142.8 20613.2

64046 37663.1

Others

)(III

94.3

100.0 22279.9

91809 45905.3

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

)(IV

Drivers
87.5

67.1 31328.5

112170 45052.0

QCB’s Net Foreign Assets

)(I

74.4

-4.0 -9048.6

853.3

-20362

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

)(II

-200.3

-668

)(i) Claims on government (net

3240

(ii) Claims on local banks

-22933

42.8

-53.9

547.1

-69.2

28.1 -5687.4

711.6

20.2

-1.5 -3908.3

342.0

94.3

100.0 22279.9

91809 45905.3

)(iii) Other items (net
])M0 [(I)+(II

)(III
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�سجل النقد
�أما يف ما يتع ّلق مبك ّونات النقود االحتياطية ( ،)M0فقد ّ
ال�صادر ارتفاع ًا �أعلى بلغ  0.8مليار ريال قطري ( )٪10.9عام 2010م
ب�شكل عك�س تزايد الن�شاط االقت�صادي خالل العام مقارنة بعام 2009م.
و�شهد �إجمايل االحتياطيات ارتفاع ًا حاد ًا مبقدار  7.5مليار ريال قطري
( )٪60.5مقارنة بارتفاع �أدنى بكثري من الذي �شهده عام 2009م ويعود
ذلك �إىل (�أ) الزيادة الأعلى يف االحتياطي الإلزامي و(ب) التح ّول احلاد
يف فائ�ض الأر�صدة االحتياطية .ويف حني ازداد االحتياطي الإلزامي
مبقدار  2.8مليار ريال قطري ( )٪23.9ب�سبب ارتفاع منو الودائع خالل
العام� ،شهد فائ�ض الأر�صدة االحتياط ّية ارتفاع ًا حاد ًا بلغ  4.6مليار ريال
قطري ( )٪864.3مقارنة باالنخفا�ض الذي �شهده عام 2009م .ونتيجة
لذلك ،ارتفعت ن�سبة فائ�ض الأر�صدة االحتياط ّية يف االحتياطي الإلزامي
�سجلت  ٪4.6فقط يف
لت�صل �إىل  ٪35.4يف نهاية عام 2010م بعد �أن ّ
نهاية عام 2009م .وي�شري االرتفاع احلاد يف فائ�ض الأر�صدة االحتياط ّية
اخلا�صة بالبنوك خالل العام �إىل و�ضع ال�سيولة الفائ�ضة والإدارة ال�سلب ّية
�سجلت "البنود الأخرى" التي تعك�س ب�شكل
لل�سيولة من قبل البنوك .وقد ّ
رئي�سي ودائع عمليات ال�سوق النقدي زيادة حادة بلغت  37.7مليار ريال
قطري ( )٪142.8يف عام 2010م .وقد انعك�س الت�أثري "للبنود الأخرى"
ح�صتها الكبرية التي بلغت  ٪82يف ت ّو�سع النقود االحتياط ّية ()M0
يف ّ
خالل العام.

In terms of the components of M0, currency issued
recorded a higher increase of QR 0.8 billion (10.9%) in
2010 reflecting the pick-up in economic activity during
the year, in contrast to 2009. Total reserves increased
sharply by QR 7.5 billion (60.5%) as compared with a
much lower increase in 2009, due to (a) higher increase
in required reserves and (b) a sharp turnaround in
excess reserve holdings. While required reserves
increased by QR 2.8 billion (23.9%) on account of
higher deposit growth during the year, excess reserves
increased sharply by QR 4.6 billion (864.3%) in contrast
to a decline in 2009. As a result, excess reserves, as a
proportion of required reserves, were as high as 35.4%
at the end of 2010 as compared with a mere 4.6% at
the end of 2009. The sharp increase in excess reserve
holding by banks during the year was indicative of
both the surplus liquidity situation and passive liquidity
management by banks. Reflecting this, “Others” (mainly
QMR deposits) recorded a sharp increase of QR 37.7
billion (142.8%) in 2010. The dominant influence of
“Others” was reflected in its high share of 82% in M0
expansion during the year.

�أما من حيث العوامل امل�ؤ ّثرة بالنقود االحتياط ّية ( ،)M0فتعزى هذه
التو�سع الكبري يف �صايف املوجودات الأجنبية
الزيادة �إىل ح ّد بعيد �إىل ّ
مل�صرف قطر املركزي مبقدار  45مليار ريال قطري ( )٪67.1مقارنة
بارتفاع �أدنى الذي بلغ  31.3مليار ريال قطري ( )٪87.5والذي �شهده
عام 2009م (ر�سم بياين  .)1-2ويف عام 2010م ارتفع �صايف الأ�صول
املحل ّية اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي مبقدار  0.8مليار ريال قطري
ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل االرتفاع الب�سيط يف املطلوبات من البنوك
املحلية مبقدار  0.7مليار ريال قطري ( )٪28.1مقابل االنخفا�ض الكبري
الذي �سجلته عام 2009م .وت�شري هيمنة �صايف املوجودات الأجنب ّية يف ما
بتو�سع النقود االحتياط ّية ( ٪98.1على �أ�سا�س �إ�ضايف) �إىل عزم
ّ
يخت�ص ّ
امل�صرف على احلفاظ على ا�ستقرار �سعر �صرف الريال القطري.

Among the drivers of M0, the increase was largely
attributed to the large expansion in net foreign
)assets (NFA) of the QCB by QR 45.1 billion (67.1%
as compared with a lower increase of QR 31.3 billion
(87.5%) in 2009 (Chart 2-1). Net domestic assets
(NDA) of the QCB increased by QR 0.9 billion in 2010,
mainly on account of a small increase in claims on local
banks by QR 0.7 billion (28.1%) in contrast to a large
decline in 2009. The dominance of NFA in reserve
money expansion (98.1% on incremental basis) is an
indication of the resolve of the QCB to maintain the
stability of the exchange rate of the Qatari Riyal.

ر�سم بياين  :1-2العوامل امل�ؤ ّثرة يف النقود االحتياط ّية

Chart 2-1: Drivers of reserve money
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عر�ض النقد

Money supply
During 2010, money supply as represented by narrow
money (M1) increased sharply by QR 15.2 billion (28.7%)
as compared with the modest increase of QR 2.2
billion (4.4%) in 2009 (Table 2-2). The robust growth of
M1 in 2010 as compared with 2009 was on account
of higher growth in both currency in circulation and
demand deposits. Currency in circulation increased
by QR 0.4 billion (7.8%), which was marginally higher
than QR 0.3 billion (5.3%) in 2009. Demand deposits
however, recorded a much higher increase of QR 14.8
billion (31.1%) in 2010 as compared with QR 2.0 billion
(4.3%) in 2009. The higher growth in demand deposits is
indicative of increased economic activity during the year,
which got reflected in higher credit off-take from banks.

 مليار ريال15,2 ) ارتفاع ًا حاد ًا مبقدارM1( �شهد عر�ض النقد ال�ضيق
 مليار ريال2.2 م مقارنة باالرتفاع الطفيف الذي بلغ2010 قطري عام
 ويعود االرتفاع الكبري يف منو عر�ض.)2-2 م (جدول2009 قطري عام
م �إىل ارتفاع كل من النقد املتداول والودائع حتت2010 ) عامM1( النقد
 مليار0.4  فقد ارتفع النقد املتداول مبقدار.م2009 الطلب مقارنة بعام
 مليار ريال قطري0.3 ) وذلك ب�شكل �أعلى بقليل من٪7.8( ريال قطري
�سجلت ارتفاع ًا
ّ  غري �أنّ الودائع حتت الطلب.م2009 ) يف عام٪5.3(
م2010 ) يف عام٪31.1(  مليار ريال قطري14.8 �أعلى بكثري مبقدار
ّ .م2009 ) عام٪4.3(  مليار ريال قطري2.0 باملقارنة مع
ويدل النم ّو
الأعلى يف الودائع حتت الطلب على تزايد الن�شاط االقت�صادي خالل العام
.والذي انعك�س يف ارتفاع الت�سهيالت االئتمان ّية املمنوحة من البنوك

Table 2-2: Growth in money supply (QR million)

) من ّو عر�ض النقد (مليون ريال قطري:2-2 جدول

As on endDec 2010
Components
(I)

Currency in circulation

(II)

2010/2009

القيمة

Amount

2009/2008

الن�سبة
%

القيمة

Amount

الن�سبة

املك ّونات

%

6095

442

7.8

284.8

5.3

Demand deposits

62242

14779

31.1

1962

4.3

(III)

M1 [(I) + (II)]

68337

15221

28.7

2246.8

4.4

(IV)

Quasi money (a + b)

196379

34414

21.2

28829.9

21.7

a. Time deposits

166995

33802

25.4

47516.4

55.5

29384

611

2.1 -18686.5

-39.4

264716

49634

23.1 31076.7

16.9

63986

16833

35.7

-1716

-3.5

a. QCB

112170

45052

67.1

31328.5

87.5

b. Commercial banks

-48185

-28219

141.3 -33044.5

-252.6

Net domestic assets [(i) + (ii) + (iii)]

200730

32801

19.5

(i) Net claims on government (a - b)

55849

8991

19.2

49118 -2173.9

a. Claims

75004

12265

19.6

44569

245.3

b. Deposits

19154

3275

20.6

-4549

-22.3

(ii) Domestic claims (a + b)

270957

46652

20.8

4481.8

2

a. Credit

257617

40423

18.6

9592.1

4.6

13340

6228

87.6

-5110.3

-41.8

-126076

-22841

22.1

-20807

25.2

264716

49634

23.1

31076.7

16.9

b. Deposits in foreign currencies

M2 [(III)+(IV)]
Drivers
(I)

(II)

Net foreign assets (a + b)

b. Financial securities
(iii) Other items (net)
M2

[(I)+(II)]
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32792.7

24.3

النقد املتداول
الودائع حتت الطلب
عر�ض النقد ال�ض ّيق
)ب+�شبه النقد (�أ
الودائع لأجل
الودائع بالعمالت
الأجنبية
عر�ض النقد الوا�سع
العوامل امل�ؤ ّثرة
�صايف املوجودات الأجنبية
)ب+(�أ
م�صرف قطر املركزي
البنوك التجارية
�صايف املوجودات املحل ّية
�صايف املطالبات على
احلكومة
املطالبات
الودائع
)ب+املطالبات املحل ّية (�أ
االئتمان
�أوراق مالية
)بنود �أخرى (�صايف
عر�ض النقد الوا�سع
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Domestic liquidity, as captured by broad money (M2),
increased by QR 49.6 billion (23.1%) in 2010 as
compared with the lower increase of QR 31.1 billion
(16.9%) in 2009 (Table 2-2). The higher growth in M2
in 2010 reflected greater economic activity during the
year and was indicative of the easy liquidity conditions
in the financial system. Despite such growth, M2 as a
proportion of nominal GDP declined from 60.4% at the
end of 2009 to 57.1% at the end of 2010, largely due
to the sharp increase in nominal GDP during 2010. As
a result, the income velocity of circulation of money −
the ratio of nominal GDP to M2 − increased to 1.75 in
2010 from 1.66 in 2009.

 مبقدار،)M2(  كما يعك�سها عر�ض النقد الوا�سع،ازدادت ال�سيولة املحلية
م باملقارنة مع2010  يف عام٪23.1  مليار ريال قطري �أو ما يعادل49.6
م2009  عام٪16.9  مليار ريال قطري �أو ما يعادل31.1 زيادة �أقل بلغت
) يف عامM2(  وتعك�س الزيادة يف معدل منو النقد الوا�سع.)2-2 (جدول
 كما ت�شري �إىل ظروف،م انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي خالل العام2010
 وعلى الرغم من هذا النمو انخف�ض.املي�سرة يف النظام املايل
ّ ال�سيولة
، كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي،)M2( عر�ض النقد الوا�سع
 ويرجع،م2010  يف نهاية٪56.6 م �إىل2009  يف نهاية عام٪60.1 من
ذلك �إىل ح ّد كبري للزيادة احلادة يف الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي
 ارتفعت �سرعة تداول املداخيل �أي ن�سبة، ونتيجة لذلك.م2010 خالل عام
1.77 الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي �إىل عر�ض النقد الوا�سع لت�صل �إىل
.م2009  يف عام1.66 م مقارنة بـ2010 يف عام

The much higher growth in M0 vis-a-vis M2 growth was
reflected in the broad money multiplier (M2/M0), which
reduced sharply from 4.69 at the end of 2009 to 2.88
at the end of 2010. In terms of the behavioural ratios,
the decline could be attributed to an increase in the
total reserve-deposit (TR/D) ratio and a sharp increase
in others-deposit (O/D) ratio, despite the currencydeposit (C/D) ratio remaining unchanged in 2010 from
2009. While the increase in the total reserve-deposit
ratio (from 0.6 in 2009 to 0.8 in 2010) was attributed
to the large maintenance of excess reserves by banks
towards the year-end, the increase in others-deposit
(O/D) ratio (from 0.13 in 2009 to 0.25 in 2010) was
indicative of the surplus liquidity with banks which
were placed with the QCB under the QMR facility.
Cumulatively, these two factors dampened the ex post
money multiplier considerably in 2010.

) باملقارنة مع من ّوM0( لقد انعك�س النم ّو الكبري يف النقود االحتياطية
م�ضاعف عر�ض النقد الوا�سع
) يف انخفا�ضM2( عر�ض النقد الوا�سع
ِ
 يف نهاية عام2.88 م �إىل2009  يف نهاية عام4.69 ) منM0/M2(
 ويعود االنخفا�ض �إىل ارتفاع ن�سبة �إجمايل احتياطي الودائع.م2010
 بالإ�ضافة �إىل االرتفاع احلاد يف ن�سبة البنود الأخرى �إىل،)TR/D(
الودائع على الرغم من بقاء ن�سبة العملة �إىل الودائع على حالها خالل عام
 ويف حني تعزى الزيادة يف ن�سبة �إجمايل االحتياطي �إىل الودائع.م2010
م) �إىل احتفاظ البنوك2010  يف عام0.8 م �إىل2009  يف عام0.6 (من
ّ ،بفائ�ض كبري من االحتياطيات يف �أواخر العام
تدل الزيادة يف ن�سبة
 يف عام0.25 م �إىل2009  يف عام0.13 البنود الأخرى �إىل الودائع (من
م) على فائ�ض ال�سيولة لدى البنوك والتي مت �إيداعها لدى م�صرف2010
 وقد �أدى ت�ضافر هذين العاملني.قطر املركزي �ضمن �آل ّية ال�سوق النقدي
.م2010 م�ضاعف النقود بعد التنفيذ �إىل ح ّد كبري يف عام
�إىل خف�ض
ِ

Among the components of M2, the higher growth
was attributed to higher growth in M1 (currency in
circulation plus demand deposits), although growth
in quasi-money was marginally lower in 2010 than
in 2009. Quasi money increased by QR 34.4 billion
(21.2%) during 2010 as compared with QR 28.8 billion
(21.7%) in 2009. The increase in quasi money was
largely on account of Riyal denominated time deposits,
although time deposits recorded a lower increase of
QR 33.8 billion (25.4%) in 2010 as compared with
QR 47.5 billion (55.5%) in 2009. In contrast, foreign
currency deposits recorded an increase of QR 0.6
billion (2.1%) as against a large decline of QR 18.7
billion (-39.4%) during the same period. Time deposits
are more attractive as they earn higher interest rates
vis-à-vis foreign currency deposits. As a result, the
share of time deposits in quasi money (TD/QM), on
an outstanding basis, increased to 85.0% in 2010
from 82.2% in 2009 with a corresponding decline in
the share of foreign currency deposits (FCD/QM) to
15% in 2010 from 17.8% in 2009. Consequently, the
“dollarization ratio” (ratio of foreign currency deposits in
broad money) came down during 2010 − declining to
11.1% in December from 13.4% in December 2009 −
reflecting greater confidence of the public on the Qatari
Riyal (Chart 2-2).

 ُيعزى النم ّو الكبري �إىل النمو،)M2( من بني مك ّونات عر�ض النقد الوا�سع
) (النقد املتداول زائد �إىل الودائعM1( الأكرب يف عر�ض النقد ال�ض ّيق
 بالرغم من �أن من ّو �شبه النقد كان �أق ّل ب�شكل طفيف يف،)حتت الطلب
34.4  وقد ازداد �شبه النقد مبقدار.م2009 م مقارنة مع عام2010 عام
 مليار28.8 م باملقارنة مع2010 ) خالل عام٪21.1( مليار ريال قطري
 وتعود الزيادة يف �شبه النقد �إىل.م2009 ) يف عام٪21.7( ريال قطري
 وعلى الرغم،ح ّد كبري �إىل الزيادة يف الودائع لأجل بالريال القطري
 مليار ريال33.8 �سجلت ارتفاع ًا �أدنى مبقدار
ّ من �أن هذه الودائع قد
 مليار ريال قطري47.5 م باملقارنة مع2010 ) يف عام٪25.4( قطري
�سجلت الودائع بالعمالت الأجنبية
ّ ،م يف املقابل2009 ) يف عام٪55.5(
) مقابل االنخفا�ض الكبري٪2.1(  مليار ريال قطري0.6 ارتفاع ًا مبقدار
)٪39.4-(  مليار ريال قطري18.7 �سجلته العام املا�ضي والذي بلغ
ّ الذي
 ويعود النمو يف الودائع لأجل بالريال القطري مقارنة.خالل نف�س الفرتة
بالودائع بالعمالت الأجنبية �إىل جاذبية هذه الودائع من حيث ارتفاع معدّل
، ارتفعت ح�صة الودائع لأجل يف �شبه النقد، وبالتايل.الفائدة اخلا�صة بها
 يف٪82.2 م من2010  يف عام٪ 85.0  �إىل،على �أ�سا�س الو�ضع القائم
٪17.8 م يف حني انخف�ضت ح�صة الودائع بالعملة الأجنبية من2009 عام
�سجلت ن�سبة
ّ ، ونتيجة لذلك.م2010  يف عام٪15 م �إىل2009 يف عام
الودائع بالعمالت الأجنبية يف عر�ض النقد الوا�سع م�ستويات �أدنى خالل
 يف٪13.4  يف �شهر دي�سمرب مقارنة بـ٪11.1 م و�صلت �إىل2010 عام
م مما يعك�س زيادة ثقة اجلمهور بالريال القطري (ر�سم2009 دي�سمرب
.)2-2 بياين
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ر�سم بياين  :2-2ن�سبة الودائع بالعمالت الأجنبية

Chart 2-2: Dollarization ratio
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من بني العوامل امل�ؤ ّثرة على عر�ض النقد الوا�سع (� ،)M2شهد �صايف
تو�سع ًا كبري ًا �إذ ارتفع ب�شكل حاد بلغ
املوجودات الأجنب ّية عام 2010م ّ
 16.8مليار ريال قطري ( )٪35.7مقارنة باالنخفا�ض الذي بلغ 1.7
يخت�ص مبك ّونات
مليار ريال قطري ( )٪3.5-عام 2009م� .أما يف ما
ّ
�صايف املوجودات الأجنب ّية ،يف حني �شهدت املوجودات الأجنبية اخلا�صة
مب�صرف قطر املركزي ارتفاع ًا بلغ  45.0مليار ريال قطري ()٪67.1
عام 2010م ،انخف�ضت املوجودات الأجنبية اخلا�صة بالبنوك انخفا�ض ًا
حاد ًا بلغ  28.2مليار ريال قطري حيث جتاوزت املطلوبات الأجنب ّية ما بني
البنوك مقابل املوجودات .وميكن �أن تعزى الزيادة يف املطلوبات الأجنبية
ما بني البنوك �إىل �أ�سعار الفائدة العاملية املنخف�ضة التي �سادت خالل
عام 2010م .ويف هذا ال�سياق� ،أدّى التزام امل�صارف املركزية الرئي�سية
ب�إبقاء �أ�سعار الفائدة منخف�ضة بالتزامن مع اجلولة الثانية من التي�سري
الكمي اخلا�ص مبجل�س االحتياطي الفدرايل يف نوفمرب 2010م �إىل جعل
االقرتا�ض ما بني البنوك من اخلارج �أرخ�ص بكثري من الأ�سواق املحلية.
ونتيجة لذلك ،كان �صايف املبالغ املقرت�ضة من قبل البنوك املحلية من
البنوك الدول ّية (�صايف الإقرا�ض) �أعلى بكثري يف عام 2010م مقارنة
بالعام ال�سابق فقد �شهد زيادة مطردة من  30.5مليار ريال قطري يف
يناير �إىل  55.3مليار ريال قطري يف دي�سمرب (ر�سم بياين .)3-2

Among the drivers of M2, NFA played an expansionary
)role, increasing sharply by QR 16.8 billion (35.7%
in contrast to the decline of QR 1.7 billion (-3.5%) in
2009. Within NFA, while QCB’s acquisition of foreign
;assets increased by QR 45.0 billion (67.1%) in 2010
that of banks declined sharply by QR 28.2 billion as its
foreign interbank liabilities were higher than its assets.
The increase in banks’ foreign interbank liabilities was
attributed to the low global interest rates prevailing in
2010. In this context, the commitment by major central
banks to keep interest rates low along with the Federal
)Reserve’s second round of quantitative easing (QE2
in November 2010 made interbank borrowing from
abroad much cheaper than in domestic markets. As a
result, the net borrowings (net of lending) of domestic
banks from international banks steadily increased
during 2010: from QR 30.5 billion in January to QR
55.3 billion in December (Chart 2-3).

ر�سم بياين  :3-2املعامالت بني البنوك من اخلارج

Chart 2-3: Interbank transactions from abroad
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In terms of the composition of NDA, net claims on
Government increased by QR 9 billion in 2010 as
compared with the much higher increase of QR 49.1
billion in 2009. Domestic claims recorded a sharp
increase of QR 46.7 billion (20.8%) in 2010 as compared
with a moderate increase of QR 4.5 billion (2%) in 2009.
The increase in domestic claims was on account of an
increase in both credit and financial securities. While
credit increased by QR 40.4 billion (18.6 %) in 2010
which was much higher than the increase of QR 9.6
billion (4.6%) in 2009, financial securities increased by
QR 6.2 billion (87.6%) in contrast to a decline of QR
5.1 billion (- 41.8%) during the same period (Chart 2-4).
The higher increase in domestic credit was mainly due
to higher credit off-take from banks which increased
by QR 44.0 billion (16.3%) in 2010 as compared to QR
27.8 billion (11.5%) in 2009 (See chapter 3).

 فقد ازداد �صايف،يخت�ص مبك ّونات �صايف الأ�صول املحل ّية
�أ ّما يف ما
ّ
م2010  مليار ريال قطري عام9.0 املطالبات على احلكومة مبقدار
 مليار ريال قطري عام49.1 مقارنة باالرتفاع الأعلى بكثري الذي بلغ
 مليار ريال46,7  كما ارتفعت املطالبات املحلية ارتفاع ًا حاد ًا بلغ.م2009
م2009 م مقارنة باالرتفاع املعتدل يف عام2010 ) عام٪20.8( قطري
 وتعود الزيادة يف املطالبات.)٪2(  مليار ريال قطري4.5 والذي بلغ
املحل ّية �إىل الزيادة يف االئتمان والأوراق املال ّية ففي حني ازداد االئتمان
م ب�شكل يفوق2010 ) عام٪18.6(  مليار ريال قطري40.4 مبقدار
م �إىل ح ّد2009 ) عام٪4.6(  مليار ريال قطري9.6 االرتفاع الذي بلغ
)٪87.6(  مليار ريال قطري6.2  ازدادت الأوراق املالية مبقدار،كبري
) خالل٪41.8-(  مليار ريال قطري5.1 مقارنة باالنخفا�ض الذي بلغ
 ويعود االرتفاع العايل يف االئتمان املحلي.)4-2 نف�س الفرتة (ر�سم بياين
�أ�سا�س ًا �إىل ارتفاع الت�سهيالت االئتمانية من قبل البنوك التي ارتفعت
27.8 م مقارنة بـ2010 ) عام٪16.3(  مليار ريال قطري44.0 مبقدار
.) (انظر الف�صل الثالث.م2009 ) عام٪11.5( مليار ريال قطري

Chart 2-4: Composition of net domestic
assets (NDA)
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In view of the recommendation from the GCC Secretariat
to standardize the base year as 2007 for the compilation
of consumer price index (CPI) in the region, the Qatar
Statistics Authority (QSA) shifted the base year of CPI to
2007 from 2006 in July 2010. As per the revised series,
the CPI declined by 2.4% on an annual average basis,
which was more than the decline of 4.9% recorded in
2009. Thus, Qatar recorded deflation for the second
successive year in contrast to other GCC countries
and global trends where inflation pressures increased
significantly in the wake of rising international food and
commodity prices during the year (Box 2-2).

Financial
Securities

Others (net)

2009

ُّ
الت�ضخم
ويف �ضوء تو�صية الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العرب ّية
م ك�سنة الأ�سا�س الحت�ساب الرقم القيا�سي2007 اخلا�صة باعتماد عام
م ك�سنة2007  اعتمد جهاز الإح�صاء عام،لأ�سعار امل�ستهلك يف املنطقة
، ووفق ًا لل�سل�سلة اجلديدة.م2010 م يف �شهر يوليو2006 الأ�سا�س بد ًال من
٪2.4 املتو�سط ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك بن�سبة
ّ انخف�ض
.٪4.9  والذي يقدّر بن�سبة2009 ب�شكل فاق االنخفا�ض الذي �شهده عام
�سجلت دولة قطر انكما�ش ًا لل�سنة الثانية على التوايل على عك�س
ّ ،وبالتايل
الدول الأخرى ملجل�س التعاون اخلليجي واالجتاهات العاملية حيث ازدادت
ّ
الت�ضخم بو�ضوح يف �أعقاب ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية وال�سلع
�ضغوط
.)2-2 الرئي�سية العاملية خالل العام (�إطار

Box 2-2: The upsurge in global commodity prices

 االرتفاع املفاجئ يف �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية العاملية:2-2 �إطار

In 2010, global inflation made a sharp rebound mainly in
emerging market economies although advanced economies
also faced its impact. The intensification of inflation pressures
was largely attributed to the significant increase in global
commodity prices during the year.

ّ
الت�ضخم العاملي يف حدوث انتعا�ش حاد يف اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة
ت�سبب
 بالرغم من �أن هذا الت�ضخم قد ترك �أثره على االقت�صادات2010 يف عام
 ويعزى تكثيف �ضغوط الت�ضخم �إىل حد كبري �إىل الزيادة.املتقدمة �أي�ض ًا
.امللحوظة يف �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية العاملية خالل العام
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ّ
)٪( 2010 ت�ضخم �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية العاملية يف عام

Global commodity price inflation in 2010 (%)
Item

نهاية العام
Year-end

Average

املتو�سط

Metal

29.6

40.2

Food

26.8

11.5

Petrol

20.1

27.9

All Commodities

23.4

24.9

Financial Stability Review 2010
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In terms of implications for the future, it appears that an
upward pressure on commodity prices is expected to
persist in 2011 due to continued robust demand and a
sluggish supply response to tightening market conditions.
In this context, the IMF’s baseline projection for prices in
2011 is much higher. As for non-oil commodities, price
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ازدادت �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية النفطية وغري النفطية �إىل حد كبري نتيجة
لل�ضغوط ال�شديدة للطلب العاملي و�صدمات العر�ض ال�سلبية لبع�ض ال�سلع
 وذلك وفق ًا مل�ؤ�شرات �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية العاملية،الرئي�سية غري النفطية
 وقد �شهدت الأ�سعار.)100=2005 التي �أعدّها �صندوق النقد الدويل (�أ�سا�س
يف الن�صف الأول من العام بع�ض التقلبات ولك ّنها ازدادت بعد ذلك ب�شكل
مطرد ابتداء من �شهر يوليو (الر�سم البياين) نتيجة الأ�ضرار التي حلقت
باملحا�صيل ب�سبب الأحوال اجلوية ال�سيئة والتي كانت �أكرث بكثري من املتوقع
 وقد �ساهمت �أ�سباب عديدة الزيادة احلادّة.م2010 يف اجلزء الأخري من عام
التي �شهدتها �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية فقد �أدى �أو ًال ازدياد من ّو الدخل الفردي �إىل
.ازدياد الطلب على املواد الغذائية يف العديد من اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة
 �أدت الزيادة يف �إنتاج الوقود احليوي يف الواليات املتّحدة واالحتاد،ثاني ًا
 �أدّت ظروف، ثالث ًا.الأوروبي �إىل زيادة الطلب على الذرة وزيت بذور اللفت
اجلفاف يف البلدان الرئي�سية املنتجة للقمح �إىل تفاقم االختالالت بني العر�ض
 لقد ا�ستمرار انخفا�ض قيمة الدوالر الأمريكي على �إعادة تعديل، رابع ًا.والطلب
املحفظة من ِق َبل امل�ضاربني يف ال�سلع الدولية الرئي�سية الذين ا�ستثمروا ب�شكل
 الأمر الذي �أدى �إىل زيادة �ضغوط،كبري يف العقود ال�سلعية امل�ستقبلية الآجلة
.الطلب

According to the international primary commodity price
indices compiled by the IMF (Base 2005=100), prices of
both oil and non-oil commodities increased considerably
in response to strong global demand pressures and
adverse supply shocks for select non-oil commodities.
During the year, prices fluctuated in the first-half but
increased steadily thereafter from July (Chart), largely
due to the greater than anticipated weather-related
crop damage in the latter part of 2010. Several factors
have contributed to the steep increase in commodity
prices. First, higher per capita income growth have led
to strong demand for food commodities in many EMEs.
Second, the increase in bio-fuel production in the US
and in the European Union added to the demand for
corn and rapeseeds oil. Third, drought conditions in
major wheat-producing countries exacerbated demandsupply imbalances. Fourth, the persisting depreciation
of the US Dollar induced portfolio re-adjustments by
international commodity speculators, who invested
heavily in commodity futures, thereby accentuating
demand pressures.

Metal

املعدن
املواد الغذائية
البرتول
ك ّل ال�سلع الرئي�سية

2009  مقارنة بدي�سمرب2010 نهاية العام = دي�سمرب
2009  مقارنة مبتو�سط امل�ؤ�شر لعام2010 املتو�سط = متو�سط امل�ؤ�شر خالل
IMF:امل�صدر

Year-end = December 2010 over December 2009.
Average = Average Index 2010 over Average Index 2009
Source: IMF
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 ف�إنه من املتوقع �أن ي�ستمر ال�ضغط،�أما من حيث الآثار املرتتبة يف امل�ستقبل
م ب�سبب ا�ستمرار2011 ب�شكل ت�صاعدي على �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية يف عام
 ويف هذا.الطلب ال�شديد وتباط�ؤ ا�ستجابة العر�ض لظروف ال�سوق ال�شديدة
 تع ّد التوقعات الأ�سا�سية ل�صندوق النقد الدويل يف ما يخت�ص بالأ�سعار،ال�سياق
 فمن املتوقع �أن ت�ستق ّر، �أما بالن�سبة لل�سلع الرئي�سية غري النفطية.�أعلى بكثري
الآثار املرتتبة على
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effects are expected to stabilize only after the 2011 crop
season. As a result, the upside risks to the resurgence
of global inflation is high in 2011. Consequently, central
banks are likely to emphasize on price stability with
renewed vigour in the foreseeable future.

 تعترب املخاطر، نتيجة لذلك.م2011 الأ�سعار فقط بعد مو�سم احل�صاد لعام
ّ
،م مرتفعة؛ وبالتايل2011 الت�ضخم العاملي يف عام
املتزايدة اخلا�صة بعودة
املرجح �أن ت�شدّد امل�صارف املركزية على ا�ستقرار الأ�سعار بقوة
ّ ف�إنه من
.متجددة يف امل�ستقبل القريب
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The decline of 2.4% in the overall index in 2010 was
primarily attributed to the sharp decline of 12.8% in
the index of “Rent, Fuel and Energy”, over and above
the decline of 12.0 % in 2009 (Table 2-3). The sharp
decline in rental prices reflected the supply glut in the
housing market as the construction of housing units,
which were initiated during the boom phase, started
entering the supply chain of the real estate market.
Among other components of the CPI, only “Garments
and Footwear” showed a decline, although lower than
the previous year, while all other indices recorded an
increase in 2010. In this regard, the index of “Food,
Beverages and Tobacco” recorded an increase of 2.1%
which was much lower than the trends in international
food prices, implying a muted pass-through impact. In
comparison, the price increases in “Furniture, Textiles
and Home Appliances” and “Miscellaneous Goods and
Services” categories were in excess of 4% during the
year.

 ب�صفة٪2.4 م بنحو2010 يعزى انخفا�ض الرقم القيا�سي العام يف عام
رئي�سية �إىل الرتاجع احلاد يف م�ؤ�شر الإيجار والوقود والطاقة بن�سبة
م (جدول رقم2009  عام٪12.0  عالوة على الرتاجع الذي بلغ،٪12.8
 ويعك�س االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار الإيجارات وفرة العر�ض يف.)3-2
�سوق الإ�سكان مع دخول الوحدات ال�سكنية التي ُ�شرع ببنائها خالل فرتة
 �أما من حيث.الطفرة العقار ّية يف �سل�سلة العر�ض يف �سوق العقارات
�سجل م�ؤ�شر
ّ  فقد،املك ّونات الأخرى للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
"جمموعة املالب�س والأحذية" فح�سب انخفا�ض ًا غري �أ ّنه بقي �أدنى من
.م2010  بينما �سجلت امل�ؤ�شرات الباقية ك ّلها ارتفاع ًا يف عام،العام ال�سابق
�سجلت جمموعة "املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ" ارتفاع ًا
ّ ويف حني
 وهي ن�سبة �أدنى بكثري من م�ستويات �أ�سعار املواد الغذائ ّية٪2.1 بن�سبة
 ارتفع م� ّؤ�شر "الأثاث والأقم�شة والتجهيزات املنزلية" وجمموعة،العامل ّية
. خالل العام٪4 "ال�سلع واخلدمات املتنوعة" بن�سبة جتاوزت

Table 2-3: Annual average CPI inflation (%)
(Base 2007 =100)

)٪(  املتو�سط ال�سنوي مل�ؤ�شر ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلك:3-2جدول
)100=2007 (�أ�سا�س

Item

البند

2009

2010

Food, beverages and tobacco

1.2

2.1

املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ

Garments and footwear

-4.5

-1.3

املالب�س والأحذية

Rent, fuel and energy

-12.0

-12.8

الإيجار والوقود والطاقة

Furniture, textiles and home appliances

-2.0

4.1

الأثاث واملن�سوجات والأجهزة املنزلية

Medical care and medical services

1.7

3.5

العناية واخلدمات الطب ّية

Transport and communications

-4.3

2.6

النقل واالت�صاالت

Entertainment, recreation and culture

-1.2

2.9

و�سائل الرتفيه واال�ستجمام والثقافة

Miscellaneous goods and services

7.3

4.7

ال�سلع واخلدمات املتنوعة

Household consumption (CPI)

-4.9

-2.4

)ا�ستهالك القطاع العائلي (م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك

Source: Qatar Statistics Authority
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While inflation on each of the major sub-indices is
indicative of the pressures emanating from each category,
the relative contribution15 of each of the sub-indices
provides better insight on the drivers of the actual inflation
outcome. As in 2009, the single largest positive driver
of the deflation of 2010 was “Rent, Fuel and Energy”
which accounted for more than 175% of the decline in
overall inflation (Chart 2-5). In addition, “Garments and
Footwear” contributed around 3% to the decline in the
index. Together, these two factors would have resulted in
a sharper decline, but for the positive inflation on all other
indices which arrested the decline in the overall price level.
Among the negative drivers of deflation, “Transport and
Communication” had the largest contribution reflecting
both increase in the index during the year as well as its
relatively higher weight in the CPI basket.

يف حني ُيعترب معدل الت�ضخم اخلا�ص بجميع امل�ؤ�شرات الفرعية الرئي�سية
 تعطي امل�ساهمة،دلي ًال على ال�ضغوط الناجتة عن كل فئة من الفئات
ّ
الت�ضخم
 جلميع امل�ؤ�شرات الفرعية �صورة �أو�ضح عن م�صادر15 الن�سبية
 ُيعترب "الإيجار والوقود،م2009  وكما كان احلال عام.الفعل ّية خالل العام
،والطاقة" العامل الرئي�سي الوحيد الذي �أدى �إىل حدوث االنكما�ش
 من الرتاجع يف معدل الت�ضخم العام (ر�سم٪175 حيث م ّثل �أكرث من
 �ساهم م�ؤ�شر "املالب�س والأحذية" يف، بالإ�ضافة �إىل ذلك.)5-2 بياين
 وكان من املمكن �أن ي�ؤدي.٪3 معدل انخفا�ض امل�ؤ�شر بن�سبة بلغت حوايل
هذان العامالن �إىل حدوث انخفا�ض �أكرث حدّة يف امل�ؤ�شر العام لأ�سعار
ّ
الت�ضخم املوجب يف كافة امل�ؤ�شرات الأخرى �أدّى �إىل
ّ �إال �أن،امل�ستهلك
 ومن بني العوامل ال�سلب ّية الأخرى.احل ّد من تراجع م�ستوى الأ�سعار الكلي
 �ساهم "قطاع النقل واالت�صاالت" م�ساهمة كربى،امل�ؤثرة يف االنكما�ش
عك�ست الزيادة يف امل�ؤ�شر خالل العام ووزنه الأعلى ن�سبي ًا يف �سلة الرقم
.القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك

Chart 2-5: Drivers of deflation in 2010

م2010  العوامل امل�ؤثرة يف االنكما�ش يف عام:5-2 ر�سم بياين
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The deflation of 2010, however, lost momentum as the
year progressed as evident from the deceleration in the
decline of prices across the four quarters of the year.
Based on the quarterly average index, the year-onyear inflation of the CPI decelerated progressively from
-4.4% in the first quarter to -3.1%, -2% in the second
and third quarters, respectively, before petering out to
a mere -0.1% in the fourth quarter of 2010. The sharp
deceleration in deflation at the end of the fourth quarter
reflected firming up of inflation in all sub-indices of the
CPI during this period, except “Rent, Fuel and Energy”.
Even the decline in this index moderated sharply in the
last quarter with emerging signs of stabilization in rental
prices.

م ي�شهد تباط�ؤ ًا مع تقدّم العام2010 بد�أ االنكما�ش الذي ح�صل يف عام
وقد جتلى ذلك من خالل تراجع انخفا�ض م�ستويات الأ�سعار خالل الأرباع
 �شهد الت�ضخم، وا�ستناد ًا �إىل املتو�سط الربع �سنوي.الأربع من ال�سنة
 يف٪4.4- ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك تباط�ؤ ًا تدريجي ًا من
 يف الربعني الثاين والثالث على٪2 –  و٪3.1 – الربع الأول من العام �إىل
 ويرجع. يف الربع الرابع من العام٪0.1–  قبل �أن ينح�سر ليبلغ،التوايل
ّ
الت�ضخم
الرتاجع احلاد يف االنكما�ش يف نهاية الربع الرابع من العام �إىل
املوجب يف جميع امل�ؤ�شرات الفرعية للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
 حتى �أنّ االنخفا�ض الذي �شهده هذا.با�ستثناء الإيجار والوقود والطاقة
الرقم القيا�سي اعتدل ب�شكل حاد يف الربع الأخري مع ا�ستقرار �أ�سعار
.الإيجارات

The decline in rental prices was a positive supply shock
which had eased the inflation situation considerably
during both 2009 and 2010. In contrast, increase in
international food prices has been a negative supply
shock which may result in higher inflation in Qatar as
most food items are imported from abroad. Usually,

�ش ّكل تراجع �أ�سعار العقارات �صدمة عر�ض �إيجابية �أدت �إىل تخفيف
، يف املقابل.م2010م و2009 و�ضع الت�ضخم �إىل حد كبري خالل عامي
ُيع ّد ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية عامل ّي ًا �صدمة عر�ض �سلبية قد ت�ؤدّي �إىل
ّ
 حيث �أن معظم ال�سلع الغذائية يتم،الت�ضخم يف دولة قطر
ارتفاع معدل
 وتركز ال�سلطات النقدية عاد ًة على �إدارة الطلب.ا�ستريادها من اخلارج

15
{(Inflation of each sub-group x Weight of the sub-group)/overall inflation}

} معدل الت�ضخم العام/) وزن املجموعة الفرعيةx {(معدل الت�ضخم يف كل جمموعة فرعية15

expressed in %age terms.
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monetary authorities focus on demand management by
monitoring incipient demand-pull pressures on inflation as
they have little control over supply shocks. As a result, the
components of the inflation basket, which are vulnerable
to supply shocks, are pruned from the inflation measure
by the exclusion principle to derive some indicators of
demand-driven inflation. Globally, most exclusion based
measures of inflation are developed by removing food
and energy items from the consumption basket.

ّمن خالل ر�صد ال�ضغوط الأولية للت�ضخم النا�شئ عن زيادة الطلب لأن
، ونتيجة لذلك.�سيطرة هذه ال�سلطات على �صدمات العر�ض تعترب حمدودة
ّ
الت�ضخم املعر�ضة ل�صدمات العر�ض يف
يتم ا�ستبعاد بع�ض مك ّونات �س ّلة
ّ
ّ
ّ
الت�ضخم
الت�ضخم من خالل تطبيق مبد�أ اال�ستبعاد لو�ضع قيا�س
قيا�س
 يتم و�ضع معظم مقايي�س، على ال�صعيد الدويل.النا�شئ عن ارتفاع الطلب
الت�ضخم القائمة على اال�ستبعاد ب�إلغاء بندي املواد الغذائ ّية والطاقة من
.�سلة اال�ستهالك

In this context, demand-driven inflation measures have
been developed using the criteria of (i) excluding “Rent,
Fuel and Energy”, which has the largest weight in the CPI
basket; (ii) excluding “Food, Beverages and Tobacco”
which is prone to imported shocks; and (iii) excluding
both items which cumulatively have a weight of more
than 45% in the CPI basket. CPI inflation excluding rent
and excluding both rent and food items were more than
2.5% in 2010 in contrast to a decline in 2009 (Table 2-4).
CPI inflation excluding “Food, Beverages and Tobacco”,
however, was negative in 2010, although the extent of
the decline was almost half that of 2009.

 مت تطوير مقايي�س للت�ضخم النا�شئ عن ارتفاع الطلب،ويف �ضوء ما �سبق
"با�ستخدام معايري (�أ) ا�ستبعاد جمموعة "الإيجار والوقود والطاقة
)التي ت�ش ّكل الوزن الأكرب يف �س ّلة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك؛ (ب
ا�ستبعاد م� ّؤ�شر "املواد الغذائ ّية وامل�شروبات والتبغ" التي تعترب عر�ضة
لل�صدمات اخلارج ّية املن�ش�أ؛ و(ج) ا�ستبعاد كال املجموعتني اللتني ي�ش ّكل
 وقد. يف �س ّلة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك٪45 وزنهما مع ًا �أكرث من
ّ
الت�ضخم اخلا�ص بالرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك با�ستبعاد بند
جتاوز
م2010  يف عام٪2.5 الإيجار وا�ستبعاد كل من الإيجار واملواد الغذائية
ّ غري �أن.)4-2 م (جدول2009 مقابل االنخفا�ض الذي حدث يف عام
ّ
الت�ضخم اخلا�ص بالرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك با�ستبعاد "املواد
ً
م على الرغم من �أن2010 الغذائ ّية وامل�شروبات والتبغ" كان �سالبا يف عام
.م2009 هذا االنخفا�ض كان �أقل مما كان عليه يف عام

Table 2-4: Exclusion based measures of CPI
inflation (%)

ّ القيا�سات املبنية على اال�ستبعاد ملعدل:4-2 جدول
ت�ضخم م�ؤ�شر
)%( �أ�سعار امل�ستهلك
القيا�سات

Measures

2008

2009

2010

Excluding Rent, fuel and energy

11.7

-1.0

2.7

ا�ستبعاد الإيجار والوقود والطاقة

Excluding Food, beverages and
tobacco

13.4

-5.7

-2.9

ا�ستبعاد املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ

Excluding both rent and food

9.7

-1.6

2.8

ا�ستبعاد كل من الإيجار واملواد الغذائية

A closer look in terms of non-rent inflation (inflation
excluding “Rent, Fuel and Energy” component) trends
provides a clearer picture of the rising inflation pressures
in the economy during the year. While annual inflation
in terms of overall CPI remained negative till October
2010 and turned marginally positive in December,
annual inflation (excluding rent) was positive and
rising from February – peaking at 4.2% in September
before moderating to 3.6% in December (Chart 2-6).
Therefore, non-rent inflation was more illustrative of
the resurgence in domestic economic activity during
2010.
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،)"�إذا �أمع ّنا النظر يف الت�ضخم (با�ستثناء "الإيجار والوقود والطاقة
تعطي االجتاهات �صورة �أو�ضح عن تزايد ال�ضغوط الت�ضخمية اخلا�صة
ّ
الت�ضخم ال�سنوي اخلا�ص
 ففي حني بقي معدّل.باالقت�صاد خالل العام
م2010 بالرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك �سالب ًا حتى �شهر �أكتوبر
ّ
الت�ضخم
 ح ّقق،ّثم حتول �إىل ت�ضخم موجب ب�شكل طفيف يف �شهر دي�سمرب
ال�سنوي (با�ستثناء الإيجار) قيم ًا موجبة وارتفاع ًا ملحوظ ًا ابتداء من
 ثم �شهد اعتدا ًال٪4.2 �شهر فرباير ليبلغ ذروته يف �شهر �سبتمرب حيث بلغ
ّ
الت�ضخم
 �أظهر، لذلك.)6-2  يف دي�سمرب (ر�سم بياين٪3,6 وو�صل �إىل
غري املتع ّلق بالإيجارات انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي املحلي خالل عام
.م2010
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Chart 2-6: Year-on-year CPI inflation
in 2010

CPI

The producers’ price index (PPI), which is an
important measure of inflation in countries where
the manufacturing sector has contribution in overall
domestic output, measures price changes from the
perspective of the seller. The QSA published the PPI
for the industrial sector in 2010 on a quarterly basis,
which covers Mining, electricity, energy and water and
manufacturing sub-sectors. Based on annual average
of the four quarters of the year, the PPI increased by
19.2 % in 2010 as against a sharp decline of 32.9 %
in 2009 (Table 2-5). The increase was the combined
impact of rising inflation pressures in all the sectors
in contrast to 2009. The increase in the mining and
the manufacturing sector reflected the increase in
international oil and other commodity prices during the
year. The divergence in inflation trends based on CPI
and PPI in 2010 is indicative of the difference in the
basket of the two indices, both in terms of composition
and relative importance of items.

يقي�س الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني والذي ي�ش ّكل مقيا�س ًا مهم ًا للت�ضخم
يف البلدان التي ي�ساهم فيها قطاع ال�صناعات التحويلية م�ساهمة كبرية
 ويف. تغيرّ ات الأ�سعار من وجهة نظر البائع،يف الناجت املحلي الإجمايل
م بد�أ جهاز الإح�صاء بن�شر الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني2010 عام
لقطاع ال�صناعة على �أ�سا�س ربع �سنوي ب�شكل يغطي قطاعات التعدين
والكهرباء والطاقة واملاء والقطاعات الفرع ّية اخلا�صة بال�صناعات
 ارتفع، وا�ستناد ًا �إىل املتو�سط ال�سنوي للأرباع الأربع من ال�سنة.التحويل ّية
م مقابل2010  يف عام٪19.2  بن�سبة،الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني
 وتعود الزيادة.)5-2 م (جدول2009  يف عام٪32.9 انخفا�ض حاد بلغ
�إىل الت�أثري امل�شرتك لتزايد ال�ضغوط الت�ضخم ّية يف جميع القطاعات على
 وقد عك�ست الزيادة يف قطاع التعدين وقطاع.م2009 النقي�ض من عام
ال�صناعات التحويلية ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية و�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية
 كما يدل االختالف يف اجتاهات الت�ضخم ا�ستناد ًا.الأخرى خالل العام
�إىل الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك والرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني يف
 �سواء من حيث التكوين،م على الفرق يف �سلة ك ّل من امل�ؤ�شرين2010 عام
.�أو الأهمية الن�سبية للبنود املك ّونة لهما

Table 2-5: Annual average PPI inflation (%)

ّ
)%( لت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار املنتجني
 املتو�سط ال�سنوي:5-2 جدول

(Base Year 2006 = 100)

الوزن يف م�ؤ�شر
�أ�سعار املنتجني

2007

2008

2009

2010

Mining

77.06

9.7

40.6

-35.0

18.8

التعدين

Electricity, energy
and water

1.90

1.4

5.9

0.2

4.0

الكهرباء والطاقة واملاء

Manufacturing

21.04

17.4

13.2

-26.6

22.0

ال�صناعات التحويلية

Overall PPI

100.0

11.2

33.9

-32.9

19.2

م�ؤ�شر �أ�سعار املنتجني الك ّلي

Economic activity

Source: Qatar Statistics Authority
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Liquidity management

تطورات ال�سيا�سة النقدية

�إدارة ال�سيولة

The liquidity management framework of the QCB
encompasses three policy rates, viz., QCB Deposit
Rate (QCBDR), QCB Lending Rate (QCBLR), and QCB
Repurchase Rate (QCB Repo or QCBRR). QCBDR
and QCBLR are the interest rates announced by the
QCB on overnight deposit and loan transactions,
respectively, between the QCB and local banks through
the Qatar Money Market Rate (QMR) Standing Facility.
Certificates of Deposit (CDs) of various maturities are
issued by the QCB since 2008 as an active instrument
of liquidity management.16 The QCB also prescribes
a reserve requirement, periodic hikes in which was
effected during 2007 and 2008 to restrict credit growth
and ward off inflation pressures.

ي�شمل الإطار العام لإدارة ال�سيولة مل�صرف قطر املركزي ثالثة معدّالت
هي �سعر فائدة امل�صرف على الودائع و�سعر فائدة امل�صرف للإقرا�ض
.)و�سعر فائدة امل�صرف على عمليات اتفاقيات �إعادة ال�شراء (الريبو
وي�ش ّكل �سعر فائدة امل�صرف على الودائع و�سعر فائدة امل�صرف للإقرا�ض
�أ�سعار الفائدة املعلنة من قبل م�صرف قطر املركزي على عمليات الإيداع
واالقرتا�ض لليلة واحدة بني م�صرف قطر املركزي والبنوك املحل ّية من
 ولقد �أ�صدر م�صرف قطر املركزي.خالل �آلية ال�سوق النقدي القطري
م ك�أداة ن�شطة2008 �شهادات �إيداع لآجال ا�ستحقاق خمتلفة منذ عام
 كما تن�ص �سيا�سة م�صرف قطر املركزي على متطلبات16 .لإدارة ال�سيولة
م2008 م2007 عامي
ّ االحتياطي الإلزامي الذي �شهد زيادات دورية خالل
ّ
.الت�ضخم
للح ّد من النم ّو يف االئتمان ومنع �ضغوط

The daily liquidity management framework of the
QCB operates mainly through the QMR mechanism,
which is similar to cross-country experiences (Box
2-3). Effectively, the QMR mechanism equilibrates
the supply of and demand for excess reserves in the
banking system. Besides setting the interest rates
(QCBDR and QCBLR), the QCB also sets ceilings
on loan transactions for individual banks utilising the
QMR facility. Unlike the QMR, the maturity of the Repo
transactions is limited to two weeks or one month.
The QCB sets the rate and duration of the repurchase
agreements, while the size and time of the repurchase
transactions are initiated by commercial banks.

يعمل نظام �إدارة ال�سيولة اليومية مل�صرف قطر املركزي ب�شكل رئي�سي
 وتوازن هذه الآلية فعل ّي ًا.)3-2 من خالل �آلية ال�سوق النقدي (�إطار
.بني العر�ض والطلب على االحتياطيات الفائ�ضة يف النظام امل�صريف
وبالإ�ضافة �إىل حتديد �سعر فائدة امل�صرف على الودائع و�سعر فائدة
 يقوم م�صرف قطر املركزي كذلك بتحديد �سقف،امل�صرف للإقرا�ض
 وخالف ًا.لالقرتا�ض من قبل البنوك التي ت�ستخدم �آل ّية ال�سوق النقدي
لهذه الآلية تقت�صر فرتة ا�ستحقاق معامالت الريبو على �أ�سبوعني �أو
 ويحدد م�صرف قطر املركزي �سعر اتفاقيات �إعادة ال�شراء.�شهر واحد
. بينما حتدد البنوك التجارية حجم ووقت هذه العمل ّيات،ومدتها

Box 2-3: Central bank operating procedures and
liquidity management – Global best practices

–  �إجراءات العمل و�إدارة ال�سيولة يف البنوك املركزية:3-2 �إطار
�أف�ضل املمار�سات العاملية

While there is significant divergence in the operating
procedures of monetary policy in different countries,
some common features can be identified. First, monetary
policy is conducted with a single policy rate - the key
lending rate of the central bank. The policy rate lies
within a corridor charted by (i) a standing collateralized
marginal lending facility available throughout the day at
a rate higher than the policy rate that provides the ceiling
(upper bound); and (ii) a standing uncollateralized deposit
facility at a rate lower than the policy rate that provides
the floor (lower bound) to the corridor. The standing
marginal lending facility rate is generally accessed when
overnight rates have the tendency to increase significantly
above the policy rate. On the other hand, the standing
deposit facility offers market participants an opportunity
to deposit their surplus balances at a rate significantly
lower than the policy rate. The interbank rate reflects
the liquidity conditions in the financial system. During
periods of chronic liquidity shortage, the interbank rate

على الرغم من تباين وا�ضح يف �إجراءات �إدارة ال�سيا�سة النقد ّية بني البلدان
:املختلفة �إال �أن هناك بع�ض ال�سمات امل�شرتكة التي ميكن حتديدها كما يلي
 تتم �إدارة ال�سيا�سة النقدية من خالل �سعر فائدة وحيد وهو �سعر الإقرا�ض،�أو ًال
 يقع �سعر الفائدة �ضمن نطاق تر�سم ُحدوده، ثاني ًا.الرئي�سي للم�صرف املركزي
بني �أ) ت�سهيالت الإقرا�ض امل�ضمونة والثابتة املتاحة على مدار اليوم ب�سعر يفوق
 و ب) ت�سهيالت،)�سعر الفائدة الأ�سا�سي الذي يحدد ال�سقف (احلد الأعلى
الإيداع غري امل�ضمونة والثابتة املتاحة مبعدّل �أقل من �سعر الفائدة الأ�سا�سي
 وي�ستخدم �سعر ت�سهيالت الإقرا�ض امل�ضمونة والثابتة.الذي يحدد احل ّد الأدنى
بوجه عام عندما تزيد �أ�سعار الفائدة لليلة الواحدة عن �سعر الفائدة الأ�سا�سي
 يوفر �سعر ت�سهيالت الإيداع الثابتة الفر�صة، من ناحية �أخرى.�إىل حد كبري
للم�شاركني يف ال�سوق لإيداع �أر�صدتهم الفائ�ضة مبعدّل �أق ّل بكثري من �سعر
 ويعك�س معدّل الفائدة بني البنوك �أو�ضاع ال�سيولة يف النظام.الفائدة الأ�سا�سي
 فخالل فرتات النق�ص ال�شديد يف ال�سيولة ينجذب �سعر الفائدة بني،املايل
 عندما يتّ�سم ال�سوق بوفرة يف ال�سيولة على،البنوك نحو احلد الأعلى يف املقابل
 وبناء. ي�ستق ّر �سعر الفائدة بني البنوك عند احلد الأدنى للنطاق،املدى الطويل
 مت ّثل ت�سهيالت الإقرا�ض وت�سهيالت الإيداع �صمامات �أمان،على ما ورد �أعاله
.للمحافظة على ا�ستقرار الأو�ضاع يف �سوق �سعر الفائدة بني البنوك

16

In May 2011, Treasury Bills of 91-days maturity were introduced.
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gravitates towards the ceiling of the corridor. In contrast,
when the market is characterized by abundance of
liquidity over a protracted period, the interbank rate
usually settles at the floor of the corridor. As such, the
marginal lending facility and the deposit facility represent
two safety valves for keeping conditions in the interbank
market stable.
Second, the spreads around the policy rate constitute
the corridor which is generally fixed such that any
change in the policy rate automatically gets translated
into corresponding changes in the lending/deposit facility
rates. Notwithstanding the width of the formal corridor,
central banks calibrate their liquidity management
through their regular and fine-tuning operations in such a
manner that overnight rates are generally aligned around
the policy rate. It is only during the recent crisis period
that the spreads between overnight and policy rate
increased significantly.
Third, the width of the corridor generally varies between
50-200 basis points in major AEs and EMEs. During the
crisis period, the ECB reduced the corridor width from
200 basis points to 100 basis points in October 2008; it
has since raised the corridor width to 150 basis points.
The width of the corridor usually remains unchanged,
except under crisis conditions. For major AEs and EMEs,
the spread around the policy rate is generally symmetric,
with few exceptions.
Cross-country survey shows that central banks use
various instruments to stabilize short-term interest
rates around the policy rate. These are: (i) open market
operations (repo and outright), both overnight and longer
term, (ii) forex swaps, (iii) central bank bills and (iv) transfer
of public entity deposits at the central bank to or from the
banking system. The use of these instruments, however,
is country-specific and depends on several factors,
including the design of operating procedures. However,
the most common feature is the conduct of long-term repo
operations of varying maturity (generally from one month
onwards). At the same time, OMOs are supplemented by
fine-tuning operations usually conducted on the last day
of the reserve maintenance period, often for overnight
maturity, when averaging of reserve balances cannot be
done. The overnight operations are generally conducted
at a fixed rate tender at the policy rate to clearly signal
the stance of monetary policy. The longer-term repo
operations and fine-tuning operations are conducted at
a variable rate tender essentially as liquidity management
operations.

تطورات ال�سيا�سة النقدية
 ت�ش ّكل الهوام�ش حول �سعر الفائدة النطاق الذي عادة ما يكون ثابت ًا بحيث،ثاني ًا
�أن �أي تغريات يف �سعر الفائدة تُرتجم �إىل تغيرّ ات مماثلة يف �أ�سعار ت�سهيالت
 تقوم البنوك املركزية، وبغ�ض النظر عن ات�ساع هذا النطاق.الإيداع والإقرا�ض
مبعايرة �إدارة ال�سيولة لديها من خالل عمليات ال�ضبط املنتظمة بحيث تكون
.�أ�سعار الفائدة لليلة الواحدة متالئمة بوجه عام مع �أ�سعار الفائدة الرئي�سية
هذا ومل ت�شهد الهوام�ش بني �سعر الفائدة لليلة واحدة و�سعر الفائدة الأ�سا�سي
.زيادة ملحوظة �إال يف فرتة الأزمة الأخرية
 نقطة �أ�سا�س يف البلدان200-50  يرتاوح ات�ساع النطاق بوجه عام بني،ثالث ًا
،م2008  ويف �شهر �أكتوبر عام،الرئي�سية املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق النا�شئة
 نقطة200 قام البنك املركزي الأوروبي خالل فرتة الأزمة بتخفي�ض النطاق من
150  قام بزيادته لي�صبح، ومنذ ذلك الوقت، نقطة �أ�سا�س100 �أ�سا�س �إىل
 وتكون. وعاد ًة ما يظ ّل النطاق دون تغيري �إال يف ظروف الأزمات.نقطة �أ�سا�س
الهوام�ش حول �سعر الفائدة يف اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات
.املتقدّمة الرئي�سية ب�شكل عام متنا�سقة مع وجود بع�ض اال�ستثناءات
يظهر امل�سح الذي �أُجري عرب البلدان �أن امل�صارف املركزية ت�ستخدم �أدوات عدة
لتحقيق ا�ستقرار �أ�سعار الفائدة ق�صرية الأجل مبا يتالئم مع �أ�سعار الفائدة
 ومن بينها �أ) عمل ّيات ال�سوق املفتوح (الريبو وال�شراء املبا�شر) لليلة،الأ�سا�سية
 ج) �سندات البنك، ب) عقود املقاي�ضة للعمالت الأجنبية،واحدة و�آجال �أطول
 د) حتويل ودائع هيئات القطاع العام لدى امل�صرف املركزي من �أو �إىل،املركزي
 ومع ذلك ف�إن ا�ستخدام تلك الأدوات يكون مت�ص ًال بظروف.النظام امل�صريف
. هيكلية �إجراءات الت�شغيل،كل بلد على حدة ويعتمد على عدّة عوامل من بينها
 تعترب عمل ّيات �إعادة ال�شراء (الريبو) الطويلة الأجل ذات �آجال،ومع ذلك
اال�ستحقاق املختلفة (من �شهر واحد فما فوق ب�شكل عام) من �أهم ال�سمات
 تتم تكملة عمليات ال�سوق املفتوح بعمليات ال�ضبط، ويف نف�س الوقت.امل�شرتكة
التي جتري غالب ًا يف �آخر يوم يف فرتة االحتفاظ بتقييم االحتياطي وعاد ًة ما
.تكون لليلة واحدة حيث يتعذر القيام بتوزيع الأر�صدة االحتياطية يف هذا اليوم
كما يتم تنفيذ العمليات التي ت�ستحق خالل ليلة واحدة عاد ًة مبعدّل �سعر ثابت
�ضمن نطاق �سعر الفائدة الأ�سا�سي وهو ما يهدف �إىل �إر�سال �إ�شارات وا�ضحة
) وتجُ رى عمليات �إعادة ال�شراء (الريبو.حول طبيعة �أو توجه ال�سيا�سة النقدية
الأطول �أج ًال وعمليات ال�ضبط ب�سعر فائدة متغيرّ ُيعد ب�شكل �أ�سا�سي ك�أحد
.�أدوات عمل ّيات �إدارة ال�سيولة
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Changes in domestic liquidity position in Qatar emanate
from three distinct sources, namely (i) foreign exchange
flows; (ii) net government spending; and (iii) domestic

تتكون التغيرّ ات يف ظروف ال�سيولة املحل ّية يف دولة قطر من ثالثة م�صادر
) ج، ب) �صايف الإنفاق احلكومي، هي �أ) تدفقات النقد الأجنبي،خمتلفة
 وتعترب النفقات. و�أه ّمها الزيادة يف االئتمان،الأن�شطة امل�صرفية املحلية
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banking activities, most important of which is the
increase in credit. Foreign inflows are largely the result
of higher export earnings, which increased sharply
in 2010 in the wake of higher international oil prices.
Furthermore, the high real interest rate differential
between Qatar and advanced countries in recent years
also draws international investors liquidity. Second, as
the economy enjoyed a fiscal surplus, the high level
of government spending at about QR 10 billion in the
fiscal year 2010-11 was a key facilitator of liquidity
conditions in the economy. Finally, given the high
level of economic activity in recent years in both the
hydrocarbon and the non-hydrocarbon sectors, credit
demand is a prime determinant of liquidity flows. It is
pertinent to note that credit off-take from banks was
higher in 2010 than in 2009.

بالعمالت الأجنبية �إىل ح ّد كبري نتيجة ارتفاع عوائد الت�صدير التي
.م يف �أعقاب ارتفاع �أ�سعار النفط الدولية2010 ازدادت ب�شدّة يف عام
 يجذب الفرق الكبري يف �سعر الفائدة احلقيقي بني دولة،عالوة على ذلك
.قطر والدول املتقدّمة امل�ستثمرين الدوليني الذين يبحثون عن عوائد �أعلى
 يتعينّ ا�ستيعاب هذه التدفقات حيث ت�ؤدّي،ومع نظام �سعر ال�صرف الثابت
، وحيث �أن االقت�صاد يتمتع بفائ�ض مايل.�إىل زيادة يف ال�سيولة املحل ّية
 مليار ريال10 يعترب امل�ستوى املرتفع للإنفاق احلكومي الذي يقدّر بن�سبة
م م�ساعد ًا رئي�س ّي ًا لظروف ال�سيولة2011-2010 قطري يف العام املايل
 ونظر ًا الرتفاع الن�شاط االقت�صادي يف ال�سنوات، �أخري ًا.يف االقت�صاد
 يعترب الطلب،الأخرية يف كل من قطاع النفط والغاز والقطاع غري النفطي
 وجتدر الإ�شارة.على االئتمان �أحد املحددات الرئي�سية لتدفقات ال�سيولة
م2010 �إىل �أن االرتفاع يف االئتمان من البنوك �سجل ن�سبة �أعلى يف عام
.م2009 مقارنة بعام

In view of strong liquidity drivers, the financial system
was characterized by liquidity abundance during the
year. Reflecting the surplus liquidity position, total
available liquidity more than doubled by the end of
2010 as compared with its level at end-2009 (Table
2-6). The excess liquidity in the system got reflected
in the placement of large funds (on a net basis) with
the QCB under the QMR deposit facility by banks.
Notwithstanding the introduction of 14-day CDs
in August 2010 in addition to the existing tenors,
outstanding balances of CDs declined by 34.3% at
end-2010 from its level at end-2009 as the amount of
maturing CDs were more than that of fresh issuances
during the year. In the absence of any change in
reserve requirements, the increase in required reserves
reflected the increase in deposit base during the year.

 ات�سم النظام املايل خالل،ويف �ضوء العوامل القوية امل�ؤثرة يف ال�سيولة
 حيث، مما يعك�س موقف ال�سيولة الفائ�ضة، العام بوفرة يف ال�سيولة
ت�ضاعف �إجمايل ال�سيولة املتو ّفرة يف النظام املايل بحلول نهاية عام
 وقد انعك�س فائ�ض.)6-2 م (جدول2009 م مقارنة بنهاية عام2010
ال�سيولة يف النظام �إيداع مبالغ كبرية من الأموال من قبل البنوك لدى
 وعلى الرغم.م�صرف قطر املركزي من خالل �آل ّية ال�سوق النقدي
،م2010  يوم ًا يف �شهر �أغ�سط�س14 من �إ�صدار �شهادات الإيداع لفرتة
 انخف�ضت الأر�صدة غري امل�سددة من، بالإ�ضافة �إىل ال�شهادات القائمة
م عن امل�ستوى الذي2010  يف نهاية عام٪34.3 هذه ال�شهادات بن�سبة
م �إذ جتاوزت قيمة ال�شهادات امل�ستح ّقة2009 �سجلته يف نهاية عام
ّ
 ويف ظ ّل غياب �أي تغيري.ال�سداد قيمة الإ�صدارات اجلديدة خالل العام
 عك�ست الزيادة يف االحتياطي الإلزامي،يف متطلبات االحتياطي الإلزامي
.الزيادة يف قاعدة الودائع خالل العام

Table 2-6: Liquidity position in the financial
system (QR million)

 و�ضع ال�سيولة يف النظام املايل:6-2 جدول
)(مليون ريال قطري

�صايف عمليات
*ال�سوق

�شهادات
الإيداع

االحتياطي الإلزامي

CDs

Required
reserves

Gross liquidity

Available liquidity

1

2

3

4 = (1+2+3)

5 = (4 -3)

2008

5465

4900

10034

20399

10365

2009

26383

6100

11792

44275

32483

2010

64046

4010

14611

82667

68056

نهاية العام

Year-end

QMR (net)*

*= QMR Deposit - QMR Lending

During 2010, QMR deposit transactions continued to
increase sharply across all the months reflecting surplus
liquidity in the financial system. Daily average deposits
under QMR transactions increased from QR 11.5
billion in January to QR 20.5 billion in December (Chart
2-7). As a result, banks hardly availed the QMR lending
facility. Given their surplus liquidity position, banks also
did not take any recourse to the repo window.
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�إجمايل ال�سيولة

ال�سيولة املتاحة

عمليات الإيداع – عمليات الإقرا�ض

ا�ستم ّرت ودائع عمليات ال�سوق النقدي القطري باالرتفاع ب�شكل حاد خالل
 وارتفع.م مما يدل على ال�سيولة الفائ�ضة يف النظام املايل2010 عام
 مليار ريال يف11.5 املتو�سط اليومي لودائع عمليات ال�سوق النقدي من
 نتيجة.)7-2  مليار ريال قطري يف دي�سمرب (ر�سم بياين20.5 يناير �إىل
لذلك بالكاد ا�ستفادت البنوك من ت�سهيالت القرو�ض املتاحة عرب �آلية
) كما مل تلج�أ البنوك �إىل عمليات �إعادة ال�شراء (الريبو،ال�سوق النقدي
.نظر ًا لو�ضع ال�سيولة الفائ�ضة لديها
2010تقرير اال�ستقرار املايل
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ر�سم بياين  :7-2املتو�سطات اليومية ملعامالت ال�سوق
النقدي يف عام 2010م

Chart 2-7: Daily averages of QMR
transactions in 2010
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مل يجد م�صرف قطر املركزي منذ اندالع الأزمة املالية العاملية عام
2008م �ضرورة لتعديل �أ�سعار الفائدة وذلك بالتزامن مع قيام االحتياطي
الفيدرايل الأمريكي بخف�ض معدّالت الفائدة يف كافة املنا�سبات نظر ًا
لظروف االقت�صاد الكلي املحلي .وعلى الرغم من ت�أ ّثر �أ�سعار الفائدة
اخلا�صة مب�صرف قطر املركزي بتح ّركات �أ�سعار الفائدة التي ي�ضعها
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي �إىل ح ّد كبري ب�سبب ربط الريال القطري
بالدوالر الأمريكي ،ت�ص ّرف امل�صرف ب�شكل م�ستقل يف عام 2010م عن
طريق تعديل �سعر الفائدة يف حني �أبقى االحتياطي الفدرايل �أ�سعار
الفائدة على حالها دون تغيري عند م�ستويات و�صلت �إىل نحو ال�صفر.

Since the global financial crisis of 2008, the QCB has not
deemed it necessary to change policy rates in tandem
with the US Federal Reserve on all occasions in view
of domestic macroeconomic considerations. Although
QCB’s money market rates are largely influenced by
the policy rates of the US Fed due to the peg on the
exchange rate, the QCB acted independently in 2010
by changing its policy rate even as the Fed continued
to keep interest rates unchanged at near-zero levels.

اعتمد امل�صرف ملواجهة الو�ضع اخلا�ص بفائ�ض ال�سيولة� ،إ�سرتاتيجية
�ضبط العمليات النقدية دون تغيري املواقف اخلا�صة بال�سيا�سة النقدية.
ويف هذا ال�سياق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سعر امل�صرف للإقرا�ض ي�شكل
�سعر الفائدة الرئي�سي مل�صرف قطر املركزي الذي ي�ستخدمه لإر�سال
�إ�شارات حول توجه ال�سيا�سة النقدية ملا له من ت�أثري على تكلفة الأموال
بالن�سبة �إىل البنوك .ومع ذلك ،يكون للتغيرّ ات يف �سعر امل�صرف للإقرا�ض
يف حالة ال�سيولة الفائ�ضة ت�أثري �ضئيل حيث ال تلج�أ البنوك �إىل م�صرف
قطر املركزي لأغرا�ض للتمويل .ويف مثل هذه الظروف ،حتتل م�س�ألة
امت�صا�ص ال�سيولة ال�صدارة يف ما يتعلق ب�إدارة العمل ّيات النقدية وبنا ًء
عليه ،ي�صبح �سعر فائدة امل�صرف للإيداع �سعر الفائدة الفعلي للت�شغيل.
نتيجة لذلكّ ،مت تخفي�ض �سعر فائدة امل�صرف للإيداع الذي حافظ منذ
�شهر مايو 2008م على ن�سبة  ٪2لي�صل �إىل  ٪1.50يف �شهر �أغ�سط�س
2010م ،بينما ظ ّل �سعر امل�صرف للإقرا�ض دون تغيري عند م�ستوى
 .٪5.50نتيجة لذلك ،اتّ�سعت الفجوة بني �سعر امل�صرف للإقرا�ض و�سعر
امل�صرف للإيداع لت�صل �إىل  450نقطة �أ�سا�س.

In order to cope with the liquidity surplus situation,
the QCB adopted a strategy of refining its monetary
operations without changing its monetary policy stance.
In this context, it may be noted that the QCBLR is the
key policy rate of the QCB signalling its monetary policy
stance as it can affect the cost of funds for banks. In a
liquidity surplus situation, however, changes in QCBLR
have little impact as banks do not approach the QCB
for funding. In such a scenario, liquidity absorption
assumes primacy in monetary operations; therefore,
QCBDR becomes the extant operating policy rate. As
a result, the QCBDR, which remained unchanged at
2% since May 2008, was reduced to 1.5% in August
2010, while the QCBLR was retained at 5.50%.
Consequently, the gap between the QCBLR and the
QCBDR increased to 450 basis points.

مت خالل عام 2010م امت�صا�ص  37.7مليار ريال قطري من خالل
ت�سهيالت الإيداع املتاحة عرب �آلية �سوق النقد القطري باملقارنة مع 20.6
مليار ريال قطري يف عام 2009م (جدول  .)7-2وبالرغم من ذلك ،بلغ
�صايف الزيادة يف ال�سيولة  2.2مليار ريال قطري مقارنة مع عام 2009م،
�إذ جتاوزت قيمة �شهادات الإيداع امل�ستح ّقة ال�سداد قيمة الإ�صدارات
اجلديدة خالل العام .بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،مت حجز حوايل  2,8مليار ريال
قطري من خالل االحتياطي الإلزامي يف عام 2010م باملقارنة مع 1.8
مليار ريال قطري يف عام 2009م.

During 2010, QR 37.7 billion was absorbed through the
QMR deposit facility as compared with QR 20.6 billion
in 2009 (Table 2-7). There was however, a net injection
of liquidity amounting to QR 2.2 billion in contrast to
2009 as maturing CDs was higher than issuances
during the year. In addition, about QR 2.8 billion was
impounded through reserve requirements in 2010 as
compared with QR 1.8 billion in 2009.
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Table 2-7: Liquidity management by QCB
(QR million)

 �إدارة م�صرف قطر املركزي لل�سيولة:7-2 جدول
)(مليون ريال قطري

) من خالل+( ) الزيادة-( �صايف االمت�صا�ص

Net Absorption (-) / Injection (+) through

الفرتة

�آلية �سوق النقد القطري

�شهادات الإيداع

االحتياطي الإلزامي

2009

-20618

-1024

-1758

2010

-37663

2246

-2819

Period

QMR

In addition to the QMR deposit facility and CDs,
liquidity was also absorbed through two issuances
of government securities amounting to QR 12 billion
(maturity of 5 and 8 years) in June 2010. In view of
redemption of securities amounting to QR 2 billion
during the year, net absorption through government
securities amounted to QR 10 billion.

CDs

Req. Res.

 مت امت�صا�ص،بالإ�ضافة �إىل �آلية ال�سوق النقدي للإيداع و�شهادات الإيداع
12 فائ�ض ال�سيولة من خالل �إ�صدارين من الأوراق املالية احلكومية بقيمة
.م2010  �سنوات) يف يونيو8 و5 مليار ريال قطري (�أجل اال�ستحقاق من
، مليار ريال قطري خالل العام2 ويف �ضوء الأوراق املالية امل�سرتدة بقيمة
 مليار10 بلغ �صايف امت�صا�ص ال�سيولة من خالل الأوراق املالية احلكومية
.ريال قطري

�أ�سعار الفائدة

Interest rates
The measures initiated by the QCB helped in stabilizing
the liquidity conditions in the financial system. As a
result, interest rates in various segments of the financial
market softened considerably during 2010.

�ساعدت التدابري التي اتّخذها م�صرف قطر املركزي يف ا�ستقرار ظروف
 انخف�ضت �أ�سعار الفائدة يف،  ونتيجة لذلك،ال�سيولة يف النظام املايل
.م2010 القطاعات املختلفة لل�سوق املايل خالل عام

In the money market, the surplus liquidity conditions
were reflected in the general easing of interbank
interest rates across the maturity spectrum. Interbank
interest rates moved in the range of 1.10-3.66%
across all maturities in 2010 as compared with a
higher range of 1.79−4.00% in the previous year (Table
2-8). Specifically, the overnight rate was placed in a
narrow range of 1.30−2.03 % in 2010 as compared
with the range of 1.79 − 2.34 % in 2009. The overnight
interbank market, however, witnessed higher volatility
during the year than in 2009.

كما انعك�ست �أو�ضاع ال�سيولة الفائ�ضة يف ال�سوق املايل على االجتاه العام
.لأ�سعار الفائدة بني البنوك فيما يتع ّلق بنطاق �آجال اال�ستحقاق املختلفة
 جلميع �آجال٪3.66 و1.10 فقد تراوحت �أ�سعار الفائدة بني البنوك بني
م باملقارنة مع النطاق الأعلى الذي تراوح بني2010 اال�ستحقاق يف عام
 وقد تراوح �سعر الفائدة.)8-2  يف العام ال�سابق (جدول٪4.00 و1.79
 عام٪2.03 و1.30 على القرو�ض لليلة واحدة حتديد ًا يف نطاق �ض ّيق بني
 �شهدت، ومع ذلك.م2009  عام٪2.34 و1.79 م مقارنة بنطاق2010
م مقارنة2010 �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة تقلبات �أعلى خالل عام
.م2009 بعام

Table 2-8: Interbank market indicators
(Average of months)

 م�ؤ�شرات �أ�سعار الفائدة بني البنوك:8-2 جدول
)(املتو�سط ال�شهري

Indicator

2009

2010

2.08

1.70

Overnight rate range (%)

1.79-2.34

1.30-2.03

Volatility in overnight rate*

8.0

15.2

1.79-4.00

1.10-3.66

Average overnight rate (%)

Interbank rate range (%)

*=Coefficient of variation
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نطاق �سعر الفائدة بني البنوك
*=معامل االختالف
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يعود انخفا�ض معدالت �سعر الفائدة بني البنوك ال�سائدة يف جزء كبري من
 الأمر الذي �أدّى،م �إىل �أو�ضاع ال�سيولة الفائ�ضة خالل العام2010 عام
 بقي، ونتيجة لذلك.�إىل انخفا�ض اعتماد البنوك على �سوق ما بني البنوك
�سعر الفائدة ملدة ليلة واحدة �أق ّل من �سعر فائدة امل�صرف على الودائع
 كما انخف�ض �سعر الفائدة ملدة ليلة واحدة،)8-2 خالل العام (ر�سم بياين
م بالتوازي مع انخفا�ض �سعر الفائدة على2010 ب�شكل �أكرب منذ �أغ�سط�س
.عمليات الإيداع اخلا�صة بال�سوق النقدي القطري

Chart 2-8: Policy rates and the overnight rate

 �أ�سعار الفائدة ومُعدل الفائدة لليلة واحدة:8-2 ر�سم بياين
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The low interbank rate prevailing during the major
part of 2010 was partly explained by the surplus
liquidity position during 2010, which resulted in lesser
reliance of banks on the interbank market. As a result,
the overnight rate generally remained lower than the
QCBDR during the year (Chart 2-8). The overnight
rate fell further since August 2010 in tandem with the
reduction in the QCBDR.

QMRL

QMRD

Overnight

The co-movement of the weighted average interest rate
on CDs and the weighted average overnight interbank
rate implied a high degree of integration between the
short end and the remaining term structure of the money
market during the major part of 2010 (Chart 2-9). This
is evident from the correlation of 0.93 between the two
rates.

رجح ل�سعر الفائدة اخلا�ص ب�شهادات
ّ ُ�إن احلركة املتزامنة للمتو�سط امل
الإيداع واملُعدل اليومي املرجح لأ�سعار الفائدة بني البنوك ُت�شري �إىل ن�سبة
التكامل الكبرية بني �سوق الأوراق املالية الق�صرية الأجل وهيكل الفرتة
 ويت�ضح.)9-2 م (ر�سم بياين2010 املُتبقية خالل اجلزء الأكرب من عام
. بني املُعدلني0.93 ذلك من خالل درجة االرتباط البالغة

Chart 2-9: Yield on CDs and the interbank rate

 العائد عل �شهادات الإيداع والفائدة بني البنوك:9-2 ر�سم بياين

2.50

Percent

2.25
2.00
1.75
1.50

Interbank Rate

The increase in liquidity also had an impact on the cost
of deposits and on the lending rate of banks. Weighted
average interest rates on customer deposits across all
maturities came down at the end of 2010 from the level
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والرتفاع ن�سبة ال�سيولة ت�أثري �أي�ض ًا على تكلفة الودائع و�سعر الفائدة على
 انخف�ض املتو�سط املُرجح،م2010  ففي نهاية عام.الإقرا�ض للبنوك
لأ�سعار الفوائد على ودائع العمالء بني خمتلف �آجال اال�ستحقاق عن
 وتراوحت ن�سبة االنخفا�ض بني،م2009 امل�ستوى ال�سائد يف نهاية عام
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 0.72و ( ٪2.59جدول  .)9-2ويف املقابل ،ارتفع املتو�سط املُرجح
لأ�سعار الفوائد لفرتة �سنة يف دي�سمرب عام 2009م باملقارنة مع دي�سمرب
عام 2008م ،على الرغم من الرتاجع يف معدالت الفائدة بالن�سبة لفرتات
اال�ستحقاق الأخرى و�إن كان بدرجة �أقل من الرتاجع الذي �شهده �شهر
دي�سمرب من عام 2010م.

prevailing at the end of 2009 – the decline ranging from
0.72−2.59% (Table 2-9). In contrast, the weighted
average interest rates on 1-year maturity had increased
in December 2009 from the level of December 2008,
although it had reduced for other maturity segments
albeit lower than the decline in December 2010.

جدول  :9-2املتو�سط املُرجح لأ�سعار الفوائد على
ودائع العمالء ()٪

Table 2-9: Weighted average interest rates
)on customer deposits (%

فرتة ا�ستحقاق الودائع الآجلة

Time deposit maturity buckets

الفرتة

�أكرث من �سنة

�سنة

> 1-year

دي�سمرب 2008م
دي�سمرب 2009م
دي�سمرب 2010م
التغري يف دي�سمرب 2009م مقارنة ب�شهر
دي�سمرب 2008م
التغري يف دي�سمرب 2010م مقارنة ب�شهر
دي�سمرب 2009م

� 6أ�شهر

� 3أ�شهر

�شهر

Period

1-year

6-month

3-month

1-month

3.26

3.36

4.29

4.13

4.28

Dec-08

2.76

4.33

3.77

3.20

3.59

Dec-09

2.04

1.74

2.32

1.94

2.31

Dec-10

-0.50

0.97

-0.52

-0.93

-0.69

Change in Dec-09 from
Dec-08

-0.72

-2.59

-1.45

-1.26

-1.28

Change in Dec-10 from
Dec-09

املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت االئتمانية التي
املتو�سط ّ
انخف�ض ّ
ترتاوح �آجال ا�ستحقاقها بني �سنة واحدة و�أكرث يف نهاية عام 2010م
مقارنة بعام 2009م يف مقابل الزيادة التي �شهدتها يف نهاية عام 2009م
وباملقارنة بعام 2008م (جدول  .)10-2ويعك�س االجتاه العام لأ�سعار
الفائدة خالل عام 2010م �أو�ضاع ال�سيولة املُي�سرة يف البنوكُ ،مقارنة
بعام 2009م حيث �أدى تزايد العزوف عن حتمل املخاطر و�سط تراجع
الن�شاط االقت�صادي العاملي �إىل �إجبار البنوك على رفع �أ�سعار الفائدة.
وال يزال �سعر الفائدة على القرو�ض التي يق ّل �أجل ا�ستحقاقها عن �سنة
واحدة ي�ش ّكل ا�ستثناء حيث ارتفع ب�شكل ّ
مطرد من �شهر دي�سمرب 2008م
�إىل �شهر دي�سمرب 2010م (مبقدار  78نقطة �أ�سا�س يف عام 2009م و36
نقطة �أ�سا�س يف عام 2010م) مما يعك�س ب�شكل جزئي ت�شديد معايري
االئتمان من ِق َبل البنوك على القرو�ض الق�صرية الأجل .وقد �شهدت �أ�سعار
الفائدة على قرو�ض ال�سيارات وبطاقات االئتمان تي�سري ًا يف كال العامني
على الرغم من �أن �أ�سعار الفائدة على قرو�ض ال�سيارات قد انخف�ضت �أكرث
من تلك على بطاقات االئتمان خالل 2010م مقارنة بعام 2009م.
املرجح لأ�سعار الفائدة على
املتو�سط ّ
جدول ّ :10-2
الت�سهيالت االئتمانية ()٪

The weighted average interest rates on credit facilities
have declined at the end of 2010 from that of 2009 for
maturities ranging one year and above in contrast to an
increase in 2009 (Table 2-10). The softening of interest
rates during 2010 is reflective of easy liquidity position of
banks in contrast to 2009 when heightened risk aversion
amidst the global slowdown had forced banks to raise
interest rates. Interest rate on less than one-year maturity
however, remained an aberration as it increased steadily
from December 2008 to December 2010 (by 78 basis
points in 2009 and 36 basis points in 2010) partly reflecting
a tightening of credit standards by banks at the shorter
end. Interest rates on car loans and credit cards have
eased in both the years, although the former has declined
more than the latter during 2010 than during 2009.
Table 2-10: Weighted average interest rates
)on credit facilities (%

اخلريطة العربية

Loan category

الفرتة

البطاقات
االئتمانية

اال�سيارات

Credit
cards

دي�سمرب 2008م
دي�سمرب 2009م
دي�سمرب 2010م
التغيري خالل 2009
التغيري خالل 2010
تقرير اال�ستقرار املايل2010

Cars

اثالث من �سنة �إىل
�سنوات �أو ثالث �سنوات �أقل من �سنة
< 1 year
�أكرث
< 1 year to

> 3 years

3 years

Period

20.69

8.81

8.94

8.57

6.20

Dec-08

20.00

8.48

9.20

9.45

6.98

Dec-09

19.92

8.02

8.00

8.68

7.34

Dec-10

-0.69

-0.33

0.26

0.88

0.78

Change during 2009

-0.08

-0.46

-1.20

-0.77

0.36

Change during 2010
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Concluding remarks

تطورات ال�سيا�سة النقدية

املالحظات اخلتامية

To conclude, monetary developments were in sync
with the heightened pace of economic activity during
2010. Despite strong growth in monetary aggregates,
benign inflation situation provided greater headroom
for manoeuvrability to the QCB in creating the enabling
conditions for supporting the productive sectors of the
economy and promote financial sector development.
Without changing its policy stance, the QCB conducted
liquidity management operations by fine-tuning its
monetary strategy. The efficacy of liquidity management
was reflected in the easy liquidity conditions in financial
market.

 تزامنت التطورات النقدية مع ارتفاع وترية الن�شاط،يف اخلتام
 وعلى الرغم من النمو الكبري الذي.م2010 االقت�صادي خالل عام
 �ساهم و�ضع الت�ضخم يف توفري فر�ص كبرية مل�صرف،�شهده عر�ض النقود
قطر املركزي خللق الظروف املواتية لدعم قطاعات االقت�صاد الإنتاجية
ّ دون �أن يغير، وقد قام م�صرف قطر املركزي.وتعزيز تطوير القطاع املايل
 بعمليات �إدارة ال�سيولة من،�أي ًا من مواقفه اخلا�صة بال�سيا�سة النقدية
 وقد انعك�ست الإدارة الف ّعالة لل�سيولة.خالل تعديل ا�سرتاتيجيته النقدية
.يف تي�سري �أو�ضاع ال�سيولة يف ال�سوق املالية

Challenges, however, remain for the future. The sharp
escalation in international commodity prices poses a
major upside risk to inflation globally in 2011. In the
wake of steady depreciation of the USD vis-a-vis major
currencies, the pass-through impact of higher imported
food prices on domestic inflation is a key concern in
addition to rising non-rent inflation pressures. Moreover,
in view of the successful 2022 FIFA World Cup bid and
stronger economic fundamentals, Qatar remain a prime
destination for capital inflows. As a result, proactive
liquidity management and ensuring orderly financial
market conditions continues to remain a top priority. In
the light of emerging lessons from the crisis, however,
the QCB’s policy endeavour would be to effectively
meet these challenges by adopting a flexible approach
in the conduct of monetary policy, while safeguarding
financial stability.

ال تزال التحديات املتمثلة يف االرتفاع احلاد يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية على
امل�ستوى الدويل ت�شكل م�صدر خطر كبري على م�ستوى الت�ضخم العاملي
 وفى �أعقاب االنخفا�ض املُطرد يف �سعر الدوالر الأمريكي.م2011 يف عام
 ُي َعد الت�أثري االنتقايل للأ�سعار املرتفعة،ُمقابل العمالت الرئي�سية
للأغذية امل�ستوردة عام ًال رئي�سي ًا يف الت�ضخم املحلي بالإ�ضافة �إىل
ّ
 ويف �ضوء جناح.للت�ضخم غري املتع ّلق بالإيجارات
ال�ضغوط املت�صاعدة
م بالإ�ضافة �إىل2022 دولة قطر يف ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل لكرة القدم
 ال تزال دولة قطر مق�صد ًا رئي�سي ًا لتدفقات،الركائز االقت�صادية القوية
 ال تزال الإدارة اال�ستباقية للأو�ضاع املتعلقة، نتيج ًة لذلك.ر�ؤو�س الأموال
 �إال.بال�سيولة و�ضمان انتظام �أو�ضاع ال�سوق املالية ت�شكل الأهم ّية الق�صوى
 حتر�ص �سيا�سة،�أنه يف �ضوء الدرو�س النابعة من الأزمة املالية الأخرية
م�صرف قطر املركزي على مواجهة تلك التحديات من خالل اعتماد نهج
.مرن يف �إدارة ال�سيا�سة النقدية مع احلفاظ على اال�ستقرار املايل
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الفصل الثالث
CHAPTER THREE

تطورات القطاع المصرفي
BANKING SECTOR DEVELOPMENTS

تطورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

املقدّمة

INTRODUCTION
Against the backdrop of improved domestic economic
environment supported by higher government spending,
the banking sector maintained a robust asset growth
during 201017 . The overall asset18 in real terms grew
by around 25%, an improvement over the growth rate of
22% recorded during 2009 (Chart 3-1). Consequently,
average asset stood at QR 505.7 billion, around 109%
of 2010 Gross Domestic Product (GDP).
The structure of the banking sector remained more
or less the same, except for the addition of one
Islamic bank which started operations during the year.
Accordingly, 17 banks (4 Islamic banks, 6 commercial
or, non-Islamic domestic banks and 7 branches of
foreign banks) provides financial intermediation services
in the domestic economy.

م يف2010 قوي يف الأ�صول خالل عام
ّ حافظ القطاع امل�صريف على من ّو
17ظل حت�سن البيئة االقت�صادية املحلية مدعومة بزيادة الإنفاق احلكومي
 مما ُي َعد حت�سن ًا عن ن�سبة،٪25  بحوايل18 حيث ارتفع �إجمايل الأ�صول
، وبالتايل.)1-3 م (ر�سم بياين2009  خالل عام٪22النمو التي قدّرت بـ
 من الناجت٪109  مليار ريال قطري �أي حوايل505.7 بلغ متو�سط الأ�صول
.م2010 املحلي الإجمايل لعام

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

 منو الأ�صول يف القطاع امل�صريف:1-3 ر�سم بياين
) باملائة،(ال�سنوي احلقيقي

 با�ستثناء �إ�ضافة بنك،وقد ظل هيكل القطاع امل�صريف على حاله تقريب ًا
 بنوك4(  بنك ًا17  يقوم، وبالتايل،�إ�سالمي واحد بد�أ بالعمل خالل العام
 فروع مل�صارف7 بنوك جتارية �أو بنوك حملية غري �إ�سالمية و6�إ�سالمية و
.�أجنبية) بتوفري اخلدمات امل�صرفية يف االقت�صاد املحلي

'!"
&#"

*+,-+./"

&!"
%#"
%!"
$#"
$!"
#"
!"

%!!("
012345-""

%!!)"
6744+,-532"

%!$!"
87,+59."

:22"

With the growing importance of Islamic banking, the asset
share of these bank groups increased at the expense of
commercial banks (Chart 3-2). Foreign bank branches
retained their share of business at a comparatively
lower level of below 10%. Asset concentration remains
high, with the three largest banks accounting for around
61% of total assets, although there has been a marginal
decline in this number during the recent period.

 ارتفعت ح�صة �أ�صول هذه املجموعة،مع تزايد �أهمية ال�صريفة الإ�سالمية
 وقد احتفظت.)2-3 امل�صرفية على ح�ساب البنوك التجارية (ر�سم بياين
بح�صتها يف الأعمال عند م�ستوى �أقل ن�سبي ًا بلغ
ّ فروع البنوك الأجنبية
 وتبقى ن�سبة تركز الأ�صول ُمرتفعة حيث تقدّر �أ�صول �أكرب ثالثة.٪10
 بالرغم من االنخفا�ض الطفيف، من �إجمايل الأ�صول٪61 بنوك بحوايل
.يف هذه الن�سبة خالل الفرتة الأخرية

17
Analysis in this chapter does not include details regarding the specialized
bank, Qatar Development Bank (QDB), which has been analyzed separately in
Chapter 4.

 الذي، بنك قطر للتنمية، ال ت�شمل التحليالت يف هذا الف�صل تفا�صيل تتعلق بالبنك املتخ�ص�ص17
.مت حتليله ب�شكل منف�صل يف الف�صل الرابع

18
Average asset, unless otherwise specified.
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 تركز الأ�صول يف القطاع:2-3 ر�سم بياين
امل�صريف

Chart 3-2: Asset concentration in the banking
sector
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The banking system in Qatar remains competitive,
given the presence of a large number of players across
ownership groups. The degree of competition appears to
have increased over time, given the increase in the number
of players as also the growing product sophistication. It is
instructive in this context to obtain an idea of the degree
of competition in the banking sector (Box 3-1).

Box 3-1: Competition in the banking sector

$!#!"
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ال يزال النظام امل�صريف يف قطر يتمتّع بدرجة عالية من املناف�سة
وينعك�س ذلك يف تواجد عدد كبري من امل�شاركني يف خمتلف جمموعات
 ويبدو �أن درجة املناف�سة قد ارتفعت مع مرور الوقت حيث زاد.امللكية
. بالإ�ضافة �إىل التطور املتنامي يف املنتجات امل�صرفية،عدد امل�شاركني
ومن املهم يف هذا ال�سياق �أن ن�أخذ فكرة عن درجة املناف�سة يف القطاع
.)1-3 امل�صريف (�إطار
 املناف�سة يف القطاع امل�صريف:1-3 �إطار

A popular way to measure competition in the banking
sector is the Panzar-Rosse H-statistics. The H-statistics
examines the relationship between a change in factor input
prices and the revenue earned by a bank. The advantage
of this approach is that it utilizes bank-specific data and
therefore, captures the unique characteristics of each
bank. Values of H-statistics less than or equal to zero
depicts a monopoly or collusive oligopoly environment,
H-values less than one denote monopolistic competition
and H=1 signifies perfect competition.

تكمن �أحد الطرق ال�شهرية لقيا�س درجة املناف�سة يف القطاع امل�صريف يف
 وتدر�س هذه الطريقة العالقة بني التغيري.رو�س الإح�صائية-طريقة بانزا
الذي يطر�أ على �أ�سعار ُمدخالت عنا�صر الإنتاج والعائد الذي يح�صل عليه
البنك وتكمن ميزة هذه الطريقة يف �أنها ت�ستخدم البيانات اخلا�صة بالبنك
 وتعك�س قيم. ف�إنها تركز على اخل�صائ�ص التي ينفرد بها كل بنك،وبالتايل
هـذه الطريقة الإح�صائية التي تكون �أقل �أو م�ساوية ل�صفر بيئة احتكار �أو تواط�ؤ
 وتعك�س، بينما تعك�س القيمة التي تكون �أقل من واحد ُمناف�سة احتكارية،القلة
.القيمة امل�ساوية لواحد وجود مناف�سة مثالية

Evidence on the degree of competition in the banking
sector in Qatar for two sub-periods: 1994-2001 and
2002-08 is presented in the chart. Comparable regional
and non-GCC numbers are also presented. The chart
appears to suggest an increase in the degree of
competition in Qatari banking sector. For example,
the H-statistics which was 0.079 during the first subperiod has since improved to 0.479 during the second
sub-period. For the GCC as a whole, competition has
remained at a similar level during both periods, with
H-statistics equal to 0.49; for non-GCC countries, the
number has declined marginally during the second subperiod.19

ويعر�ض الر�سم البياين دالئل على درجة املُناف�سة يف القطاع امل�صريف يف
،م2008 م �إىل2002 م ومن2011 م �إىل1994 قطر لفرتتني فرعيتني من
كما يعر�ض �أي�ض ًا �أرقام ًا ممُ اثلة على ال�صعيد الإقليمي وخارج نطاق جمل�س
 ويظهر الر�سم البياين زيادة يف درجة املناف�سة يف القطاع.التعاون اخلليجي
 ارتفعت، على �سبيل املثال،امل�صريف يف قطر فخالل الفرتة الفرعية الأوىل
 �أما. خالل الفرتة الفرعية الثانية0.479  �إىل0.079 القيمة الإح�صائية من
 فقد ظلت املناف�سة على م�ستوى،يف ما يتع ّلق مبجل�س التعاون اخلليجي ككل
 بينما انخف�ضت هذه،0.49  حيث بلغت القيمة،متقارب خالل هاتني الفرتتني
القيمة بالن�سبة �إىل الدول غري اخلليجية ب�صورة طفيفة خالل الفرتة الفرعية
19.الثانية

19
Non-GCC comprises of Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and
Tunisia..
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العمق املايل والو�ساطة املالية

Financial depth and intermediation
With an addition of more than 50 bank branches
and 100 ATMs, financial intermediation improved
during the year. The number of customers opening
deposit accounts with banks increased by around
10%, although the number of customers accessing
credit remained stagnant. The financial depth and
intermediation as measured by loan to GDP ratio as
well as deposit to GDP ratio shows a marginal decline,
but remains at over 60% (Table 3-1).

50 �شهدت الو�ساطة املالية تطورات خالل هذا العام مع �إ�ضافة �أكرث من
 كما ارتفع عدد عمالء ح�سابات الودائع،جهاز �صرف �آيل100فرع ًا بنكي ًا و
 بالرغم من اجلمود يف عدد العمالء املنتفعني،٪10 لدى البنوك بن�سبة
 ويظهر العمق املايل والو�ساطة املالية بح�سب.من الت�سهيالت االئتمانية
قيا�سهما بن�سبة القرو�ض �إىل الناجت املحلي الإجمايل بالإ�ضافة �إىل ن�سبة
 انخفا�ض ًا طفيف ًا و�إن ظل كالهما فوق،الودائع �إىل الناجت املحلي الإجمايل
.)1-3  (جدول٪60 م�ستوى الـ

Table 3-1: Indicators of financial depth and
intermediation

 م�ؤ�شرات العمق والو�ساطة:1-3 جدول
املالية

Loan to GDP

الودائع �إىل الناجت املحلي
الإجمايل

القرو�ض �إىل الودائع

2008

48.6

48.3

100.6

2009

68.3

62.9

108.7

2010

64.4

61.2

105.2

ال�سنه
Year

القرو�ض �إىل الناجت املحلي الإجمايل

Balance sheet developments
The composition of risk-free assets in the overall asset
structure increased. The share of deposits with QCB
almost doubled, whereas the share of investments in
QCB/Government securities also increased.
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Deposit to GDP

Loan to deposit

تطورات امليزانية العمومية
ارتفع تكوين الأ�صول اخلالية من املخاطر يف الهيكل اخلا�ص ب�إجمايل
 وو�صلت ح�صة الإيداعات لدى م�صرف قطر املركزي �إىل حوايل،الأ�صول
 كما ارتفعت �أي�ض ًا ح�صة اال�ستثمارات يف الأوراق املالية اخلا�صة،ال�ضعف
 وجاء التطور يف ح�صة.مب�صرف قطر املركزي واحلكومة
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The improvement in the share of risk free assets was
at the cost of other riskier assets, whereby the share
of loans and assets with foreign FIs reduced by around
2 percentage points (Chart 3-3A). The increase in
share of ‘near cash assets’ and reduction in the share
of ‘riskier assets’ indicates a reduction in liquidity and
credit risk for the banking sector.

الأ�صول اخلالية من املخاطر على ح�ساب �أ�صول �أخرى �أكرث خطورة يف
حني قلت ح�صة القرو�ض والأ�صول لدى امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية بحوايل
 ت�شري الزيادة يف ح�صة "الأ�صول �شبه.)�أ3-3  باملائة (ر�سم بياين2
النقدية" واالنخفا�ض يف ح�صة "الأ�صول الأكرث خطورة" �إىل انخفا�ض يف
.ال�سيولة وخطورة االئتمان للقطاع امل�صريف

 تركيب خ�صوم القطاع امل�صريف:ب3-3 ر�سم بياين

 تركيب �أ�صول القطاع امل�صريف:�أ3-3 ر�سم بياين

Chart 3-3A: Asset structure of banks
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On the liability side, banks have reduced their dependence
on interbank funds, both domestic as well as foreign,
while the share of funds from customer deposits
improved (Chart 3-3B). Concurrently, the share of funds
sourced from head office/branches increased. Overall,
more reliance on stable funds indicates a reduction in
funding and liquidity risk (Box 3-2).

Box 3-2: Funding structure of banks
It is widely perceived that the funding structure of banks
played an important role in propagating the recent financial
meltdown. Ratnovski and Huang (2009) explore the
factors behind the unusual resilience of Canadian banks
during the recent global meltdown. The findings suggest
that these banks relied less on wholesale funding than
their peers. Demirguc Kunt and Huizinga (2009) found
that banks’ resilience on non-deposit funds increases
their risk. Other studies show that banks that relied
heavily on wholesale funds were more affected by the
liquidity crunch, experienced a large abnormal decline in
their share prices (Raddatz, 2010). In effect, the evidence
strongly suggests that greater use of wholesale funding
exposed banks to new types of liquidity-related risks
that were not accounted for in their risk management
practices, leading them to ultimately cut back on their
lending activities. In 2008:q2 for example, wholesale
funding by US, UK and Euro Area banks amounted to
USD 30,926 billion, of which the share of Euro Area banks
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Chart 3-3B: Liability structure of banks
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 فقد قللت البنوك من اعتمادها على،�أما يف ما يخت�ص باملطلوبات
 يف،م�صادر التمويل املتاحة بني البنوك على امل�ستويني املحلي والأجنبي
.)ب3-3 حني حت�سنت ح�صة التمويل من ودائع العمالء (ر�سم بياين
.الفروع الرئي�سية/وقد تزامن مع ذلك زيادة ح�صة التمويل من املكاتب
 ت�ؤدي زيادة االعتماد على م�صادر التمويل الأكرث ا�ستقرار ًا،وب�صفة عامة
.)2-3 �إىل التقليل من خماطر التمويل وال�سيولة (�إطار
 هيكل التمويل اخلا�ص بالبنوك:2-3 �إطار
من املعروف �أن هيكل التمويل اخلا�ص بالبنوك لعب دور ًا هام ًا يف تو�سيع نطاق
 ويبحث كل من راتنوف�سكي.تداعيات االنهيار االقت�صادي الذي حدث م�ؤخر ًا
م) يف العوامل الكامنة وراء املرونة غري العادية التي �أظهرتها2009( وهواجن
 وت�شري النتائج �إىل �أن هذه.البنوك الكندية خالل االنهيار االقت�صادي الأخري
 كما تو�صل.البنوك اعتمدت على عمليات التمويل الكبرية ب�شكل �أقل من �أقرانها
م) �إىل �أن اعتماد البنوك على2009( كل من دميريجوك كونت وهويتزينجا
 كما �أظهرت درا�سات،غري ودائع العمالء كم�صدر للتمويل يزيد من املخاطر
�أخرى �أن ت�أثري �أزمة ال�سيولة كان �أكرب على البنوك التي اعتمدت ب�صورة
 هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذه البنوك �شهدت،كبرية على عمليات التمويل الكبرية
 وت�شري.)م2010 ،انخفا�ض ًا كبري ًا غري طبيعي يف �أ�سعار �أ�سهمها (رادات�س
الأدلة ب�صورة كبرية �إىل �أن اال�ستخدام الوا�سع لعمليات التمويل الكبرية قد
جعل البنوك عر�ضة لأنواع جديدة من املخاطر املتعلقة بال�سيولة والتي مل تكن
 مما �أدى،�ضمن املمار�سات املعتمدة من قبل هذه البنوك يف �إدارة املخاطر
 ففي الربع الثاين من عام.بها يف نهاية املطاف �إىل خف�ض ن�شاطها الإقرا�ضي
 ارتفعت عمليات التمويل الكبرية من ِق َبل البنوك يف،م على �سبيل املثال2008
 مليار دوالر30.926 الواليات املتحدة واململكة املتحدة ومنطقة اليورو �إىل
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 وت�شري الدالئل احلديثة.٪65  وقد فاقت ح�صة منطقة اليورو وحدها، �أمريكي
،�إىل �أن عدة دول �أوروبية قد خ ِف�ضت اعتمادها على عمليات التمويل الكبرية
.وال�س ّيما فرن�سا و�أملانيا واململكة املتّحدة
 قمنا بح�ساب االعتماد على عمليات،)م2010( و�سري ًا على نهج رادات�س
م2010 التمويل الكبرية لكل امل�ؤ�س�سات املالية يف دول التعاون اخلليجي لعام
 وت�شري الن�سبة �إىل �أن اعتماد بنوك.واملتوفرة يف قاعدة بيانات وكالة بنك�سكوب
دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�صفة عامة على عمليات التمويل الكبرية كان
 فقد كان اعتمادها على، �أما بالن�سبة �إىل البنوك القطرية حتديد ًا.منخف�ض ًا
عمليات التمويل الكبرية �أقل مقارن ًة مبثيالتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
.با�ستثناء عمان وال�سعودية

alone was over 65%. More recent evidence appears to
suggest that after the crisis, several European countries
have lowered their wholesale dependence, most notably
in France, Germany and UK.
Following Raddatz (2010), we compute the dependence
on wholesale funds for all financial institutions in GCC
countries for which data for 2010 are reported in the
Bankscope database. The ratio suggests that, overall
GCC banks’ dependency on wholesale funds is on the
lower side. For Qatari banks in particular, wholesale
dependence appears to be lower as compared to its
other GCC peers, except for Oman and Saudi Arabia.
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Bank credit and deposit
Overall credit (average) extended by the banking sector
expanded at a healthy rate of 26% (in real terms)
during the year as against 25% a year ago. Increased
government spending in the infrastructure projects and
related activities led to an improvement in the demand
for credit from the public sector (89% increase in 2010),
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Wholesale dependence

املراجع
 ن�شاط البنوك وا�سرتاتيجيات.)م2009(  هويتزينجا.دميريجوك كونت وهـ.�أ
 البنك،4837  ورقة عمل بحث ّية رقم. الت�أثري على املخاطر والعوائد:التمويل
. وا�شنطن العا�صمة.الدويل
 ال�سيولة وا�ستخدام: عندما ي�صيب اجلفاف الأنهر.)م2010(  رادات�س.�س
عمليات التمويل الكبرية يف نقل �أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة
. وا�شنطن العا�صمة: البنك الدويل،5203  ورقة عمل بحثية رقم.الأمريكية
 مل تعترب البنوك الكندية �أكرث مرونة؟.)م2009( هواجن. راتنوف�سكي ور.ل
 وا�شنطن: �صندوق النقد الدويل.152 ورقة عمل �صندوق النقد الدويل رقم
.العا�صمة
.)م2009  التقرير العاملي لال�ستقرار املايل (�أبريل.�صندوق النقد الدويل
. وا�شنطن العا�صمة:�صندوق النقد الدويل
.)م2011  الدقة يف احل�ساب (مايو: البنوك الأوروبية:ذا �إيكونوم�ست
. قاعدة بيانات وكالة بنك�سكوب.بريو فان ديجك

الت�سهيالت االئتمانية للبنوك وودائع العمالء
�شهد جمموع الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل القطاع امل�صريف
 يف٪25  يف مقابل٪26 خالل العام منو ًا حقيقي ًا جيد ًا بلغ يف املتو�سط
 و�أدت زيادة نفقات احلكومة على م�شروعات البنية التحتية.العام املا�ضي
والأن�شطة املتعلقة بها �إىل حت�سن الطلب على الت�سهيالت االئتمانية من
 على الرغم،م2010  يف عام٪89 قبل القطاع العام حيث ارتفع بن�سبة
2010تقرير اال�ستقرار املايل
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although credit growth to the private sector was
lackluster at 9% (Chart 3-4A and 3-4B). Among the
sub-components of private credit, negative growth in
consumption loans (which, on average, accounted for a
third of total private loans during the last five years) as
well as low growth in credit to services sector could be
considered as the major contributors.

من انخفا�ض النمو يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص
 ومن �ضمن املكونات.)ب4-3�أ و4-3  (ر�سم بياين٪9 والتي قدرت بنحو
 �شهد قطاع القرو�ض،الفرعية للت�سهيالت االئتمانية للقطاع اخلا�ص
 ثلث �إجمايل القرو�ض اخلا�صة، يف املتو�سط،اال�ستهالكية الذي �شكل
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية منو ًا �سالب ًا كما �شهد قطاع اخلدمات
.�أي�ض ًا منو ًا منخف�ض ًا يف الت�سهيالت االئتمانية

 النمو القطاعي للت�سهيالت االئتمانية:ب4-3 ر�سم بياين

 �شهراً بالن�سبة املئوية12  االئتمان – التغيري خالل:�أ4-3 ر�سم بياين
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Chart 3-4B: Sectoral growth in credit
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A general risk aversion in the banks observed in the
aftermath of global financial crisis seems to have
continued during the current year as well, but with
a lesser magnitude. Demand from households was
moderate, while banks continued with tightened credit
standards during the most part of the year (Box 3-3).

Box 3-3: Bank lending survey

ا�ستم ّرت البنوك ب�شكل عام يف جتنب املخاطر يف �أعقاب الأزمة املالية
 ففي حني بقي الطلب. و�إن ب�شكل �أقل،العاملية خالل العام احلايل �أي�ض ًا
 ا�ستمرت البنوك يف ت�شديد معايري،على القرو�ض اال�ستهالكية معتد ًال
.)3-3 االئتمان خالل معظم فرتات ال�سنة (�إطار

 م�سح الإقرا�ض امل�صريف: 3-3 �إطار

Qatar Central Bank has been conducting quarterly bank
lending surveys to understand the trends in bank lending.
The survey results purely depend on the perception
of the senior lending officials in each bank. Various
characteristics of the demand and supply of bank, in
particular to the household and enterprise sector, are
separately analyzed. The major highlights of the quarterly
surveys conducted during 2010 can be summarized as
follows:

يقوم م�صرف قطر املركزي بعمل م�سوحات ربع �سنوية تتعلق بالإقرا�ض
 وتعتمد نتائج امل�سح.امل�صريف للوقوف على االجتاهات القائمة يف هذا ال�ش�أن
ب�شكل كبري على مفهوم كبار املوظفني امل�سئولني عن الإقرا�ض يف كل بنك يف
 بالإ�ضافة �إىل املعايري،ما يتعلق بتوقعات الطلب على القرو�ض يف امل�ستقبل
 كما تتم درا�سة خ�صائ�ص خمتلفة تتع ّلق بالعر�ض.وال�سيا�سات ذات ال�صلة
والطلب لكل بنك ب�شكل منف�صل خا�صة تلك املتعلقة بالقطاع العائلي وقطاع
 وميكن تلخي�ص النقاط البارزة للم�سوحات الربع ال�سنوية ل�سنة.امل�ؤ�س�سات
:م كما يلي2010

• Demand for credit from enterprise sector seems to
have improved during the second half of the year as
compared to the sluggish demand observed during the
first half. However, credit demand from the household
sector appears to have declined.
• Supply side index constructed based on the credit
standards applied by the banking sector to provide credit,
picked up during the last quarter for enterprise sector, as
compared to a declining trend observed during the first

• حت�سن الطلب على القرو�ض من جانب امل�ؤ�س�سات يف الن�صف الثاين من
 �إال �أنّ الطلب.ال�سنة مقارنة بتباط�ؤ الطلب خالل الن�صف الأول من العام
.على القرو�ض من قبل القطاع العائلي �شهد تراجع ًا

Financial Stability Review 2010

• ارتفاع م�ؤ�شر العر�ض املبني على معايري الإقرا�ض املطبقة من قبل القطاع
،امل�صريف لتوفري االئتمان خالل الربع الأخري بالن�سبة �إىل قطاع امل�ؤ�س�سات
باملقارنة مع االنخفا�ض الذي
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three quarter of the year. The index witnessed a marginal
improvement for the household sector during the second
half of the year.
• Credit standards for lending practices for the enterprise
sector appears to have been relaxed during the quarter
ended December 2010 as compared to the previous
three quarters. On the contrary for the households, it
was tightened, albeit marginally.
• The outlook of credit conditions as observed from
the survey points to a lowering of credit standards for
future credit to the enterprise sector, while the same
for household sector is expected to remain at current
levels.

 كما �شهد امل�ؤ�شر حت�سن ًا طفيف ًا يف.لوحظ خالل الأرباع الثالثة الأوىل من العام
.ما يتعلق بالقطاع العائلي خالل الن�صف الثاين من العام

The share of major contributors to the private sector
credit - consumption, real estate, general trade and
services - have all declined during 2010, whereas
the share of credit to government and government
institutions increased substantially (Chart 3-5). Notable
growth in private sector credit is observed only for
‘other sectors’ and to a certain extent to ‘contractors’
and ‘real estate (RE)’ sectors.

�شهدت ح�صة قطاعات اال�ستهالك والعقارات والتجارة واخلدمات
العامة والتي متثل القطاعات الرئي�سية التي تتلقى الت�سهيالت االئتمانية
 يف حني زادت ح�صة،م2010 يف القطاع اخلا�ص انخفا�ض ًا خالل عام
.)5-3 احلكومة وامل�ؤ�س�سات احلكومية ب�صورة كبرية (ر�سم بياين
كما لوحظ ارتفاع كبري يف االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص حتت بند
" بالإ�ضافة �إىل ارتفاع �آخر يف قطاعات "املقاولني،""القطاعات الأخرى
."و"العقارات

Chart 3-5: Sectoral distribution of credit
(Percent to total)

 التوزيع القطاعي لالئتمان:5-3 ر�سم بياين
)(الن�سبة املئوية للإجمايل

• تي�سري معايري االئتمان لعمليات الإقرا�ض لقطاع امل�ؤ�س�سات خالل الربع
 يف مقابل ت�ضييق، مقارنة بالأرباع الثالثة ال�سابقة،م2010 املنتهي يف دي�سمرب
.معايري االئتمان و�إن كان ب�صورة طفيفة بالن�سبة �إىل القطاع العائلي
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The volatility in the real estate credit observed during
2010 has been purely on account of classification
adjustments by some of the banks (Chart 3-6A).
Discounting this factor, credit to real estate sector
was almost stagnant at their average value. Credit to
consumption sector, the major contributor to private
sector credit, improved during the first half of the year,
but thereafter lost momentum (Chart 3-6B). Tightening
of the credit standards for households during the last
quarter of the year might have been one of the reasons
for the trend. Following some recent studies on the
slowdown in private sector credit in the GCC region, an
analysis on the factors contributing to the slowdown of
private sector credit in Qatar is conducted (Box 3-4).
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• �أظهرت التوقعات اخلا�صة ب�شروط االئتمان انخفا�ض معايري االئتمان
 يف حني �ستحافظ على نف�س امل�ستويات احلالية،يف امل�ستقبل لقطاع امل�ؤ�س�سات
.بالن�سبة �إىل القطاع العائلي

"#(#!$+/,I2E$J@8KE2$4>9:.L$

متثل التعديالت يف عملية الت�صنيف التي تقوم بها بع�ض البنوك ال�سبب
الرئي�سي وراء التقلبات التي �شهدها االئتمان املمنوح لقطاع العقارات
، وبا�ستبعاد �أثر هذا العامل.)�أ6-3 م (ر�سم بياين2010 خالل عام
يالحظ بقاء االئتمان املمنوح لقطاع العقارات يف حالة جمود تقريب ًا عند
 كما �شهد االئتمان املمنوح لقطاع اال�ستهالك الذي يعد.القيمة املتو�سطة
 حت�سن ًا خالل،القطاع الرئي�سي املُك ّون لالئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص
الن�صف الأول من العام قبل �أن ي�شهد تراجع ًا يف الفرتة الالحقة (ر�سم
 وقد يكون الت�شديد يف معايري االئتمان اخلا�صة بالقطاع.)ب6-3 بياين
 ومتابعة.العائلي خالل الربع الأخري من العام �أحد �أ�سباب هذا االجتاه
لبع�ض الدرا�سات التي �أجريت م�ؤخر ًا حول العوامل التي �أدت �إىل تباط�ؤ
،النمو يف االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
.)4-3 مت �إجراء درا�سة حتليلية يف قطر حول امل�س�ألة نف�سها (�إطار
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Box 3-4: Anatomy of credit growth

تطورات القطاع امل�صريف

 حتليل منو االئتمان:4-3 �إطار

Studies on the causes of the private sector credit
growth among MENA countries observes that a credit
boom prior to the financial crisis is typically followed by
a protracted period of credit slowdown. It has also been
pointed out, following balance sheet decomposition,
that a slowdown in private sector deposits as well as
capital play a dominant role in reducing the banks’ ability
to lend. Over and above, the difficulties in obtaining
external financing appear to intensify the slowdown.

ت�شري الدرا�سات حول �أ�سباب منو الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع
اخلا�ص يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �إىل �أن ازدياد االئتمان قبل
 كما.حدوث �أزمة اقت�صادية عادة ما تتبعه فرتة طويلة من الرتاجع يف االئتمان
متت الإ�شارة من خالل حتليل امليزانيات العمومية لهذه البنوك �إىل �إن الرتاجع
يف ودائع القطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إىل ر�أ�س املال يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف خف�ض
 عالوة على ال�صعوبات يف احل�صول على متويل،قدرة البنوك على الإقرا�ض
. الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة حدة التباط�ؤ،خارجي

In Qatar, after significant growth in private sector credit
during the past few years (boom period), credit growth
appears to have moderated. Improvements in banks’
risk assessment capacity, risk-aversion in the aftermath
of the global meltdown and a general slowdown in the
real estate sector, especially after the Dubai World
episode, can be attributed to some of the reasons for
the credit decline.
Following recent research, a balance sheet
decomposition of private sector credit growth in Qatar
has been conducted. Accordingly, private sector credit
is decomposed into funding and position side factors:

 فيبدو �أن النمو يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص،�أما يف قطر
�أخذ منحى معتد ًال بعد النمو امللحوظ الذي �شهده خالل ال�سنوات القليلة
 و ُيعزى ذلك �إىل عدة �أ�سباب من بينها التح�سن.)املا�ضية (فرتة االزدهار
يف قدرة البنوك على تقييم حجم املخاطر وجت ّنب حت ّمل املخاطر يف �أعقاب
 بالإ�ضافة �إىل التباط�ؤ العام يف قطاع العقارات خا�صة بعد �أزمة،االنهيار العاملي
.�شركة دبي العاملية

where PvSC = private sector credit; PvSD = private
sector deposit; LRoW= Liabilities to the rest of the
world (includes funding from international financial
institutions and non residents); EO = equity and other
domestic liabilities ; IV= Investment assets; NCPS=
net claims on public sector and NCQCB= net claims
on QCB. The above expression can be re-arranged as
follows (where t is the time subscript):

PvSD الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص وPvSC حيث تعني
 االلتزامات املمنوحة لبقية �أنحاء العامل (مباLRoWودائع القطاع اخلا�ص و

Based on the above expression, private sector credit
growth is decomposed for two periods: 2007-08 and
2009-10.
The decomposition analysis shows that bank position
factors, particularly an increase in net claim to public
sector as well as net claims on QCB have a dampening
effect on the growth of private credit. During 2009,
the supply (funding) side factor, namely, deposit from
private sector declined sharply, leading to a slowdown
in bank credit to private sector. In addition, the increase
in net credit to public sector exacerbated the slowdown
by limiting the headroom available for private credit.
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 مت حتليل �أو�ضاع الت�سهيالت،ومتابعة لبع�ض البحوث التي �أجريت م�ؤخر ًا
،االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص يف امليزانية العمومية للبنوك يف دولة قطر
وعليه مت حتليل الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص من خالل
:العوامل املرتبطة بالتمويل

يف ذلك التمويل من ِق َبل امل�ؤ�س�سات املالية العاملية وغري املقيمني) بينما تعني
 الأ�صول اال�ستثمارية وIV حقوق امللكية وغريها من اخل�صوم املحلية وEO
= �صايف املطالبات علىCQCB �صايف املطالبات على القطاع العام وNCPS
: مُويكن �إعادة ترتيب املعادلة احل�سابية ال�سابقة كما يلي.م�صرف قطر املركزي

 مت تق�سيم النمو يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع،ا�ستناد ًا �إىل ما �سبق
.م2010 م �إىل2009 م ومن2008 م �إىل2007  من:اخلا�ص �إىل فرتتني
ويو�ضح التحليل �أن العوامل املتعلقة بو�ضع البنك وال�س ّيما الزيادة يف �صايف
املطالبات على القطاع العام بالإ�ضافة �إىل �صايف املطالبات على م�صرف
.قطر املركزي تكبح النمو يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص
 وال�سيما ودائع القطاع،) �أدى انخفا�ض العر�ض (التمويل،م2009 فخالل عام
 زاد، �إ�ضافة �إىل ذلك،اخلا�ص �إىل تراجع االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص
ارتفاع �صايف االئتمان املمنوح للقطاع العام من حدة الرتاجع من خالل احل ّد
 وعلى الرغم من حت�سن،م2010  ويف عام.من املجال املتاح لالئتمان اخلا�ص
، �أدى ازدياد تر ّكز الأ�صول يف القطاع العام،العوامل املتعلقة بالعر�ض
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During 2010, even though the supply side factors
improved, credit declined purely on account of the
increase in asset concentration to public sector as well
as increase in net claims with QCB.
The recent policy initiatives undertaken by QCB, by
reducing the interest rate the banks receive on the
excess funds kept with the central bank as well as
putting a cap on the maximum deposits that can be
placed with QCB is expected to improve the situation
provided demand side fundamentals improve.
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Going forward, credit growth is expected to remain
strong driven mainly by increased spending by the
government in infrastructure projects which may
accelerate working capital requirements and project
term financing requirements. The opportunities on
account of the successful 2022 FIFA World Cup
bid, is also anticipated to improve the private sector
investments in infrastructure, real estate and tourism
related activities and thereby, lead to a pick up in the
bank credit to these sectors.
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 مدعوم ًا ب�صورة،من املتوقع �أن يظل النمو يف االئتمان قوي ًا يف امل�ستقبل
�أ�سا�سية بزيادة النفقات احلكومية على م�شروعات البنية التحتية التي
قد ت�ؤدي �إىل ت�سارع وترية متطلبات ر�أ�س املال العامل ومتطلبات متويل
 كما من املتوقع �أي�ض ًا �أن ت�ؤدي الفر�ص الناجتة عن.امل�شاريع الآجلة
م �إىل2022 جناح دولة قطر يف ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل لكرة القدم عام
زيادة ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف البنية التحتية والعقارات والأن�شطة
ال�سياح ّية مما ي�ؤدي �إىل انتعا�ش االئتمان املمنوح لهذه القطاعات من قبل
.البنوك
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 االئتمان ال�شهري للقطاع العقاري واال�ستهالك: �أ6-3 ر�سم بياين
Chart 3-6 A: Monthly credit to real estate and
consumption
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Chart 3-6 B: Real estate and consumption credit
(Percent change, Y-o-Y)
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In contrast to lackluster growth in private sector credit,
private sector deposits (average) have registered a real
growth of 35% during 2010 (Chart 3-7A). As a result,
overall deposits grew by around 30%. The high deposit
growth and the relatively lower credit expansion
helped to reduce the loan deposit ratio by around 3.5
percentage points even though it still remains above
100 percent. This higher incremental growth of deposit
over incremental credit is expected to improve banking
sector’s overall interest spread and thereby increase
the profitability. The considerable growth in private
sector deposit has consequently increased its share in
overall deposit composition (Chart 3-7B). High growth
in deposit reduces the reliance of the banking sector
on interbank funds, thereby enabling to contain the
funding risks of the sector as a whole.

 النمو يف الودائع: �أ7-3 ر�سم بياين
) بالن�سبة املئوية،(ال�سنوي احلقيقي

56.1788"

 �سجلت،على خالف النمو ال�ضعيف يف االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص
 خالل عام٪35 ودائع القطاع اخلا�ص (يف املتو�سط) منو ًا حقيقي ًا بلغ
 ارتفع �إجمايل الودائع بحوايل، ونتيجة لذلك.)�أ7-3 م (ر�سم بياين2010
 كما �أدى النمو امللحوظ يف ودائع القطاع اخلا�ص �إىل زيادة ح�صته.٪30
 وقد �ساعد هذا.)ب7-3 يف الرتكيبة الإجمالية للودائع (ر�سم بياين
النمو املرتفع يف الودائع والتو�سع يف االئتمان الأقل ن�سبي ًا �إىل خف�ض ن�سبة
 على الرغم من بقائها فوق م�ستوى٪3.5 الودائع �إىل القرو�ض بحوايل
 بالإ�ضافة �إىل، ومن املتوقع �أن ي�ؤدي هذا النمو الإ�ضايف يف الودائع.٪100
النمو الإ�ضايف يف االئتمان �إىل حت�سني هام�ش الفائدة للقطاع امل�صريف
 وي�ؤدي النم ّو الكبري يف الودائع �إىل تقليل اعتماد.وبالتايل زيادة الربحية
 مما يرتتب عليه احتواء،القطاع امل�صريف على االقرتا�ض بني البنوك
.خماطر التمويل بالن�سبة �إىل القطاع ككل

Chart 3.7B: Sector wise distribution of deposit
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 التوزيع القطاعي للودائع: ب7-3 ر�سم بياين

Chart 3-7A: Deposit growth (Real annual,
in percent)
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Chart 3-8: Maturity distribution of deposit
and weighted average interest rate

 توزيع ا�ستحقاق الودائع ومتو�سط ال�سعر:8-3 ر�سم بياين
املرجح للفائدة
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ي�شري منط ا�ستحقاق الودائع �إىل �أن الودائع الق�صرية الأجل (�أقل من
 الأمر الذي قد،ثالثة �أ�شهر) متثل �أكرث من ثالثة �أرباع �إجمايل الودائع
 �إال �أن مثل هذا النمط،ي�ش ّكل م�صدر قلق يف ما يتعلق بتمويل ال�سيولة
اخلا�ص بالودائع يعد انعكا�س ًا لطبيعة النظام امل�صريف فقد �أظهرت
الودائع حتت الطلب التي ت�ش ّكل ثلث �إجمايل الودائع على �سبيل املثال منط ًا
.)8-3 م�ستقر ًا ب�شكل ملحوظ خالل العام (ر�سم بياين

?@*1."ABC"

The maturity pattern of deposits appears to indicate
that more than three-fourths of total deposits are of
short-term maturity (i.e., below 3 months) which could
be a matter of concern as regards to funding liquidity.
However, such behavioral pattern of deposits is more
reflective of the ‘culture’ of the system; demand
deposits for instance, accounting for a third of total
deposits, exhibited a remarkably stable pattern during
the year (Chart 3-8).
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The weighted average interest rate for deposits up to 1
year (YR) period declined more than 100 basis points
towards the last quarter of the year, while the interest
rate for the other maturity buckets remained relatively
stable. This might have led to a shift in the deposit
liabilities across the maturity buckets as evidenced by
an increase in share of deposit in the “above 1 year”
maturity from below 2% to around 5% towards the
last quarter of the year. Concurrently, the share of term
deposits in the maturity bucket up to 1 year declined.

Liquidity and funding

انخف�ض املتو�سط املرجح ل�سعر الفائدة اخلا�ص بالودائع التي ت�صل �إىل
، نقطة �أ�سا�س مع نهاية الربع الأخري من العام100 �سنة واحدة �أكرث من
 وقد.يف حني ظل �سعر الفائدة لفرتات اال�ستحقاق الأخرى ُم�ستقر ًا ن�سبي ًا
�أدى ذلك �إىل تغيري يف تركيبة املطلوبات من الودائع بني م�ستويات فرتات
 كما هو وا�ضح يف ارتفاع ح�صة الودائع امل�ستحقة،اال�ستحقاق املختلفة
 مع نهاية الربع٪5  �إىل حوايل٪2 خالل "�أكرث من �سنة" من �أقل من
 وقد تزامن ذلك مع انخفا�ض ح�صة الودائع الآجلة يف.الأخري من العام
.فرتة اال�ستحقاق التي ت�صل �إىل �سنة واحدة

ال�سيولة والتمويل

The banking sector maintained sufficient liquidity
throughout the year. As per the central bank instructions,
banks have to maintain a minimum liquidity ratio20
of 100% on a monthly basis. The near-cash liquid
funds, comprising of excess reserve with central bank,
investment in central bank Certificates of Deposit (CDs)
and government securities have gone up steadily (Chart
3-9A). The liquid assets which

 ووفق ًا.جنح القطاع امل�صريف يف احلفاظ على �سيولة كافية خالل العام
 يتعينّ على البنوك املحافظة على ن�سبة،لتعليمات امل�صرف املركزي
 ويبني الر�سم البياين. كحد �أدنى على �أ�سا�س �شهري٪100  تبلغ20 �سيولة
 �أ �أن قيمة الأموال ال�سائلة �شبه النقدية التي تت�ألف من فائ�ض9-3
 واال�ستثمار يف �شهادات الإيداع لدى،االحتياطي لدى امل�صرف املركزي
 كما ازدادت.امل�صرف والأوراق املالية احلكومية قد زادت ب�صورة وا�ضحة
 من٪33 م والتي تغطي حوايل2009 املوجودات ال�سائلة يف نهاية دي�سمرب

20
Liquidity ratio is the weighted sum of liquid assets in the numerator to
weighted sum of borrowed funds (including deposits and expected outflows)
in the denominator, the weights in the former represents the ease of liquidating
the asset, while the weights in the latter represent the expected maximum
percentage outflow. These weights have been prescribed by the central bank.

املرجح للأموال املقرت�ضة
ّ املرجح للأ�صول ال�سائلة يف الب�سط �إىل املبلغ
ّ  ن�سبة ال�سيولة هي املبلغ20
 ومتثل الأوزان يف الب�سط �سهولة ت�صفية.(مبا يف ذلك الودائع والتدفقات اخلارجية املتوقعة) يف املقام
 ويتم حتديد. يف حني مت ّثل الأوزان يف املقام الن�سبة الق�صوى املتو ّقعة للتدفقات اخلارجية،الأ�صول
.هذه الأوزان من قبل امل�صرف املركزي
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covered around 33% of the short-term funding liabilities
(deposit and net interbank liabilities, both up to one
month) as at end-December 2009 have trended up
to cover around 54% by end-December 2010. The
increase in this ratio suggests that liquidity risk in the
banking sector is well-contained.

االلتزامات التمويلية الق�صرية الأجل (الودائع و�صايف املطلوبات بني
 من هذه٪54 البنوك والتي ت�صل مدتهما �إىل �شهر واحد) لتغطي حوايل
 وت�شري الزيادة يف هذه.م2010االلتزامات بحلول نهاية دي�سمرب عام
.الن�سبة �إىل احتواء خماطر ال�سيولة يف القطاع امل�صريف ب�شكل ج ّيد

Although credit growth has been lower, especially after
the financial crisis, the high credit growth prior to the
crisis resulted in an overall cumulative average growth
rate (CAGR) of credit in excess of 30% during 2006-10,
resulting in credit overtaking deposits, in absolute terms.
Even though the credit to deposit ratio have eased in
2010, it still remains above 100%. This strong credit
growth seems to be exerting pressure on the banking
sector’s funding mix and accordingly, the incremental
external borrowing (which includes placements by
foreign banks, head office and branches) increased
during the year (Chart 3-9B)

 �أدى، وال�س ّيما بعد الأزمة املالية،على الرغم من تراجع النمو يف االئتمان
النمو املرتفع لالئتمان قبل الأزمة �إىل زيادة معدل النمو الرتاكمي لالئتمان
 مما �أدى ب�شكل مطلق �إىل،م2010-2006  خالل الفرتة٪30 مبا يتجاوز
 وعلى الرغم من انخفا�ض ن�سبة االئتمان �إىل.جتاوز االئتمان للودائع
 وقد مار�س.٪100  �إال �إنها ال تزال تتجاوز ن�سبة،م2010 الودائع عام
هذا النمو القوي يف حجم االئتمان �ضغوط ًا على املزيج التمويلي للقطاع
 مما دفع بالبنوك �إىل زيادة معدالت االقرتا�ض اخلارجي (الذي،امل�صريف
)يت�ضمن الإيداعات من قبل البنوك الأجنبية واملكتب الرئي�سي والفروع
.)ب9-3 خالل العام (ر�سم بياين

 ال�سيولة �شبه النقدية وااللتزامات املمولة: ) �أ9-3( ر�سم بياين
الق�صرية الأجل

: القرو�ض اخلارجية للقطاع امل�صريف
 ب) ر�سم بياين9-3(

Chart 3.9B: Banking sector's external
borrowings
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In addition to on-balance sheet activities, banks also
have off-balance sheet exposures. These exposure
include, inter alia, indirect credit facilities (e.g., Letter
of Guarantee - LG, Letter of Credit - LC), Financial
commitments and Investment activities such as swaps,
forward contracts etc. The risks emanating from these
activities need to be regarded as an integral part of the
bank’s overall risk profile. Even though these activities
provide the banks with new opportunities to increase
non-interest income, they constitute an important
source of risk as well.
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Chart 3-9A: Near-cash liquidity and short-term
funded liabilities
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الأن�شطة خارج امليزانية العمومية
حتتفظ البنوك القطرية بالتزامات خارج �إطار امليزانية العمومية
 وت�شمل هذه.بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة داخل �إطار امليزانية العمومية
االلتزامات يف املجمل الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة (مثل خطابات
 وااللتزامات املالية والأن�شطة اال�ستثمارية،)ال�ضمان وخطابات االعتماد
 وتعترب املخاطر الناجمة عن.مثل عقود املبادلة والعقود الآجلة وغريها
 وعلى.هذه الأن�شطة جزء ًا ال يتجز�أ من الإطار العام للمخاطر البنكية
الرغم من �أن هذه الأن�شطة توفر للبنوك فر�ص ًا جديدة لزيادة الدخل من
. ف�إنها ت�شكل م�صدر خطر،غري الفوائد
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 االلتزامات خارج �إطار امليزانية العمومية للبنوك:2-3 جدول

Table 3-2: Off-balance sheet exposures of banks

الن�سبة �إىل �إجمايل الأ�صول

Item

Ratio to total assets (%)

احل�صة

جميع البنوك

الإ�سالمية
Islamic

Commercial

الأجنبية

Share (%)

Foreign

Indirect credit facilities

20.1

8.3

13.7

111.8

49

Financial obligations

6.7

2.4

7.6

10.0

16

Investment activities

12.1

11.6

11.8

16.6

30

Others

2.0

1.0

1.9

6.6

5

Total

41.0

23.3

34.9

145.0

100

All Banks

التجارية

البند

الت�سهيالت االئتمانية غري
املبا�شرة
االلتزامات املالية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�أخرى
املجموع

Overall, the off balance sheet exposure of banks is
below 50% of total (on-balance sheet) assets (Table
3-2). This ratio however does not take on board the
wide divergence across bank groups. For instance, the
foreign banks operating in Qatar have high exposure in
these activities (presumably owing to their expertise/
knowledge concentration in the field), while local banks
have minimal exposure.

متثل االلتزامات خارج �إطار امليزانية العمومية للبنوك ب�شكل عام �أقل من
 غري �أن،)2-3  من جمموع الأ�صول داخل امليزانية العمومية (جدول٪50
.هذه الن�سبة ال ت�أخذ يف االعتبار التباين الوا�سع بني املجموعات البنكية
ومتتلك البنوك املحلية على �سبيل املثال ح�صة �أقل يف هذه االلتزامات
مقارنة بالبنوك الأجنبية العاملة يف دولة قطر (وقد يرجع ال�سبب يف ذلك
.)�إىل خربة هذه البنوك ومعرفتها القوية يف هذا املجال

Category-wise, around 50% of the exposure relates
to indirect credit facilities, whereas exposure to
financial commitments (which involves a liquidity risk)
is comparatively lower. Among indirect credit facilities,
a majority (over 75%) are in the nature of performance
bonds, bid bonds or advance payment bonds which
carries a even lower risk factor than the loan payment
guarantee (which is almost a direct credit substitute).
Accordingly, it can be observed that the overall risks,
especially for the local banks, arising from their offbalance sheet operations, are limited. However, to
obtain a better grasp of the underlying risks, we conduct
a stress scenario on banks’ off-balance sheet activities
in the subsequent analysis.

 فت�شكل الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة حوايل،�أما على �صعيد الفئات
 من االلتزامات يف حني متثل االلتزامات املالية (التي تنطوي على٪50
 وترت ّكز غالب ّية الت�سهيالت االئتمانية.خماطر �سيولة) ن�سبة �أقل ن�سبي ًا
) يف �ضمانات ح�سن الأداء وخطابات٪75 غري املبا�شرة (ما يزيد عن
ال�ضمان �أو �ضمانات الدفعات املقدمة التي تنطوي على عامل خماطرة �أقل
.)من �ضمانات دفع القرو�ض (التي تكاد تكون مماثلة لالئتمان املبا�شر
 وال�سيما بالن�سبة �إىل البنوك،وعليه ميكن مالحظة �أن املخاطر الإجمالية
 والتي قد تن�ش�أ عن العمليات خارج �إطار امليزانية العمومية تعترب،املحلية
 قمنا يف التحليل، وللح�صول على فهم �أف�ضل للمخاطر الكامنة.حمدودة
الالحق ب�إجراء اختبارات ال�ضغط على الأن�شطة خارج �إطار امليزانية
. العمومية البنوك

A significant amount of discussion has occurred in recent
years on the issue of bank risk. A commonly employed
measure of bank risk has been the Z-score (Box 3-5).

دار الكثري من النقا�شات يف ال�سنوات الأخرية حول م�س�ألة املخاطر
 الأكرث ا�ستخدام ًا يف ما يخت�صZ-score امل�صرفية ويعترب املعيار
)5-3 باملخاطر امل�صرفية (�إطار

Box 3-5: Z-score of banks
The Z-score is a measure of bank stability and indicates
the distance from insolvency, combining accounting
measures of profitability, leverage and volatility.
Specifically, if insolvency is defined as a state when
where E is equity and
losses surmount equity
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 اخلا�ص بالبنوكZ-score  معيار:5-3 �إطار
 كمقيا�س يدل على اال�ستقرار امل�صريف ومدى احتمالZ-score ي�ستخدم معيار
حدوث �إع�سار مايل وذلك با�ستخدام معلومات حما�سبية تتعلق بالربحية
 ويف �إطار هذا املقيا�س يع َرف الإفال�س على �أنه الو�ضع.واالقرتا�ض والتقلبات
القائم حني تتجاوز اخل�سائر حقوق امل�ساهمني والتي يعرب عنها بـ
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and CAR=E/A as capital asset ratio, the probability (P)
of insolvency can be expressed as
.
If profits follow a normal distribution, it can be shown
that Z-score =(RoA+CAR)/SD(RoA) is the inverse of the
probability of insolvency. Specifically, Z indicates the
number of standard deviation the bank’s RoA has to
drop below its expected value before equity is depleted
and the bank is insolvent. Thus, a higher Z-score
indicates that a bank is more stable.

 �إجمايل الأ�صولA الأرباح وπ  حقوق امل�ساهمني وتعنيE حيث تعني
 تعرب عن ن�سبةE/A = CAR  العائد على الأ�صول وROA π/A=و
 التي تعربP  حت�سب قيمة، ويف �ضوء ذلك.ر�أ�س املال �إىل �إجمايل الأ�صول
عن احتمالية حدوث الإع�سار على النحو التايل ف�إذا كانت الأرباح تتبع التوزيع
)RoA+CAR)/SD(RoA(  �أيZ-score  يت�ضح �أن معيار،الطبيعي
 حتديد ًاZ تف�سر، ويف هذا ال�سياق. عك�س احتمال الإع�سارZ-score =
ب�أنها عدد االنحرافات املعيارية الحتمال �أن يقل العائد على الأ�صول عن القيمة
.يتم ا�ستنفاد ر�أ�س املال وهو ما �سوف ي�ؤدي �إىل �إع�سار البنك
ّ املتوقعة قبل �أن
ً
. املرتفعة �إىل و�ضع �أكرث ا�ستقرارا للبنكZ وبذلك ت�شري قيمة معيار
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We plot the Z-score for the banking sector for 2009.21
Among others, Middle East banks are observed to be
more stable, with the scores for the developed banking
systems being relatively lower, perhaps reflecting, to an
extent, the weaknesses in their banking systems in the
aftermath of the financial crisis.
We also examine the trends in bank return (Return
on Asset, RoA) and risk (Z-score) for Qatar’s banking
sector covering the period 1992-2009. The evidence
indicates that the two series display positively
association (correlation coefficient of 0.443), but not
significant (p-Value of 0.143), hinting at the possibility
that risk and return might not be correlated.

21،م2009  املحت�سبة لعامZ-score ويف ا�ستعرا�ض للقيم اخلا�صة مبعيار
يتبني �أن بنوك ال�شرق الأو�سط كانت �أكرث ا�ستقرار ًا يف حني كانت الأنظمة
امل�صرفية املتطورة يف و�ضع �أقل ا�ستقرار ًا ن�سبي ًا مما يظهر �إىل حد ما نقاط
.ال�ضعف يف هذه الأنظمة امل�صرفية يف �أعقاب الأزمة املالية
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املراجع
 هيكل امللكية واملخاطر والأداء.)م2007(  �سريوين. نو�شريا و�أ. ج، يانوتا.ج
-2127 ، 31  جملة الدرا�سات امل�صرفية واملالية.يف القطاع امل�صريف الأوروبي
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21
The figures employed in this Box item might not match with those reported
elsewhere owing to different data sources
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ويف درا�ستنا الجتاهات العائد على �أ�صول القطاع امل�صريف يف دولة قطر
 ت�شري الأدلة،م2009-1992  خالل الفرتةZ-score بالإ�ضافة �إىل قيم معيار
)0.443( �إىل وجود ترابط ايجابي غري قوي حيث يبلغ معامل االرتباط
) مما ي�شري �إىل احتمالية عدم ارتباط العائد0.143( Pبينما تبلغ قيمة
.باملخاطرة

 قد ال تتطابق الأرقام امل�ستخدمة يف هذا الإطار مع ما ورد يف مكان �آخر من هذا التقرير نظر ًا21
.�إىل اختالف م�صادر البيانات
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 جملة، حوكمة البنوك والتنظيم واملخاطرة.)م2009(  ليفاين. ليفن ور.ل
.75-259 ،93 االقت�صاد املايل
 قاعدة بيانات ب�ش�أن التنمية املالية والهيكل املايل (تعديل نوفمرب.البنك الدويل
>www.worldbank. org< متوفر على املوقع االكرتوين.)2010
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Sustained high interest margins augmented by fee
income enabled the banking sector to post strong
profits during the year. A disaggregation of revenue
stream of the banks shows, majority of the income
(above 80%) flows from interest income indicating a high
concentration. As a result, any downward pressure on
banks’ net interest margin could adversely impinge on
their profitability, ceteris paribus. An overall assessment
of the diversification of asset and the corresponding
income flows using asset and income diversity ratios
also points to high concentration in income flows. By
way of example, the asset diversity for the banking
sector in 2010 was 0.64, whereas the income diversity
was 0.57.

�ساهم ارتفاع هوام�ش الفائدة بالإ�ضافة �إىل زيادة الدخل من الر�سوم يف
 وبالنظر �إىل.متكني القطاع امل�صريف من حتقيق مكا�سب قوية خالل العام
 جند �أن الدخل من الفوائد ي�شكل،تدفقات الإيرادات اخلا�صة بالبنوك
 الأمر الذي ي�شري �إىل تركز،)٪80 اجلزء الأكرب من الإيرادات (�أكرث من
كبري قد ينجم عنه ت�أثري �سلبي على ربحية البنوك يف حالة تعر�ض هام�ش
 كما ي�شري التقييم الكلي.الفائدة ل�ضغوطات ت�ستدعي تقلي�ص الهام�ش
لتنويع الأ�صول وما يقابله من تدفقات يف الدخل با�ستخدام ن�سب تن ّوع
 فقد بلغت مث ًال ن�سبة.عال يف تدفقات الدخل
ٍ الدخل والأ�صول �إىل تركز
 يف حني بلغ تنوع الدخل0.64 م2010 تنوع �أ�صول القطاع امل�صريف عام
.0.57

These numbers are lower than those obtaining for
2009, wherein the asset and income diversity numbers
were 0.67 and 0.72, respectively. In 2010, among
banks groups, foreign banks had the highest income
diversity, whereas asset diversity was the highest for
Islamic banks.

م حيث2009 وتعترب هذه الأرقام �أقل من امل�ستويات التي �سجلت عام
 ويف عام.0.72  وبلغت ن�سبة تنوع الدخل0.67 بلغت ن�سبة تنوع الأ�صول
م ح�صلت البنوك الأجنبية على �أعلى ن�سبة لتنوع م�صادر الدخل2010
بينما كانت �أعلى ن�سبة لتنوع الأ�صول من ن�صيب البنوك الإ�سالمية بني
.املجموعات البنك ّية

During 2010, the total income recorded a growth of 9.1%
while total expense decreased somewhat, resulting
a robust growth of 24.2% in net income (Table 3-3).

 بينما انخف�ض٪9.1 م منو ًا يف �إجمايل الإيرادات بن�سبة2010 �سجل عام
 مما �أدى �إىل منو قوي يف �صايف الدخل،�إجمايل امل�صروفات نوع ًا ما
.)3-3  (جدول٪24.2 بن�سبة
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 هيكل الإيرادات وامل�صروفات:3-3 جدول

Table 3-3: Structure of income and expense

2009

احل�صة

Item
Total income

2010

(2010 over
2009, percent)

النمو

Share

Growth

100.0

100.0

9.1

Interest income

75.3

79.3

15.0

Trading income

2.5

1.8

-23.0

Forex income

3.0

2.9

3.9

Commission received

11.4

10.9

4.4

Others

7.7

5.1

-28.3

100.0

100.0

-0.5

Interest expense

56.7

55.8

-2.1

Of which:
Interest on customer deposits

47.2

44.4

-6.5

General and administrative expense

23.5

26.8

13.5

Provisions for loans

16.1

12.2

-24.9

Commission paid

0.7

1.6

122.6

Others

2.9

3.6

21.9

Total expense

Net Income

Interest income registered significant rise in 2010,
whereas interest expense declined, driven to an extent
by the lowering of interest outgo on customer deposits,
resulting in an increase in net interest margin (NIM). On
the other hand, non-interest income fell, while noninterest expense increased, resulting an increase in
the burden (defined as non-interest expense less noninterest income to total asset) to 0.21% (Chart 3-10).
It may be mentioned that the burden was -0.36% in
2008; in other words, the non-interest income of the
banking sector has actually declined over the period.
Going forward, as competition intensifies and puts
pressure on bank net interest margins, banks will need
to devise imaginative way to diversify their revenue
streams so as to maintain profitability.
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24.2

البند
�إجمايل الدخل
الدخل من الفوائد
الدخل من املتاجرة
الدخل من عمليات النقد الأجنبي
العموالت امل�ستلمة
�أخرى
�إجمايل امل�صروفات
م�صروفات الفوائد
:من بينها
الفوائد املدفوعة على ودائع العمالء
امل�صروفات العمومية و الإدارية
خم�ص�صات القرو�ض
العموالت املدفوعة
�أخرى
�صايف الدخل

م يف حني انخف�ضت2010 �سجلت �إيرادات الفوائد زيادة كبرية يف عام
م�صروفات الفوائد مدفوعة �إىل حد ما بانخفا�ض الفوائد املدفوعة على
 من ناحية. مما �أدى �إىل زيادة �صايف هام�ش الفائدة،ودائع العمالء
 انخف�ض الدخل من غري الفوائد يف حني ارتفعت امل�صروفات من،�أخرى
 مما �أدى �إىل زيادة العبء (�أي امل�صروفات من غري الفوائد،غري الفوائد
٪0.21 ناق�ص الدخل من غري الفوائد �إىل �إجمايل املوجودات) لي�صل �إىل
ً
 مما ي�شري �إىل،م2008  يف عام٪ -0.36 ) مقارنة مع10-3 (ر�سم بياين
انخفا�ض فعلي يف الدخل من غري الفوائد يف القطاع امل�صريف خالل هذه
 ومع تزايد املناف�سة وال�ضغوطات على �صايف هام�ش الفائدة فانه.الفرتة
ي�ستوجب على البنوك �إيجاد طرق مبتكرة لتنويع م�صادر �إيراداتها وذلك
.للحفاظ على الربح ّية
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 النمو يف الدخل وامل�صروفات:10-3 ر�سم بياين
) يف املئة،(ال�سنوي احلقيقي
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The Net Interest Margin (NIM) or spread is a key
indicator of the efficiency of resource intermediation.
Too large a spread in a deregulated environment could
be a reflection of the limited efficiency of the financial
system owing to underlying deficiencies. Therefore,
spreads that are unduly high can impinge on the saving
and investment potential of the economy. At the same
time, too low spreads can impede banks’ profit margin,
putting pressure on their capital base. This, in turn, can
render them vulnerable to shocks, especially in the
absence of sufficient capital cushion against adverse
movement in market variables (Box 3-6).
Box 3-6: Net interest margin of banks
Several definitions of net interest margin (NIM) have
been proposed in the literature. The most commonly
employed definition, i.e., NIM (Wide) is interest income
netted for interest expense scaled by total assets.22
The wide definition includes all interest earning assets
and liabilities, which, in effect, implies that NIMs may
deviate significantly from the marginal spreads that
reflects the bank’s marginal costs and revenues. This
is however, particularly true in those economies where
banks hold significant amount of government bonds on
their balance sheets. Although the share of government
bonds in banks’ balance sheet is not very high in Qatar,
in order to obtain a sense of the numbers, we also
employ, in addition to the conventional definition, a
narrow definition - NIM (Narrow), which includes only
the interest income and expense relating to loan and
deposit transactions. In this case, NIM (Narrow) is
calculated as the total interest received by banks on
loans in a year divided by the total loans in that year and
subtracting from it the total interest paid on deposits
during the year divided by total deposits.

22
Alternately, interest earning assets are also employed, instead of total assets,
in the denominator. In the present case, total assets have been employed in the
denominator.
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Chart 3-10: Income and expense growth
(Real annual; in percent)

ميثل �صايف هام�ش الفائدة امل�ؤ�شر الرئي�سي لكفاءة ا�ستغالل املوارد يف
 وي�شري الهام�ش الكبري �إىل حمدودية كفاءة النظام املايل.القطاع املايل
 ميكن �أن ي�ؤثر، لذلك.وهو ما يعك�س �أوجه الق�صور الكامنة يف النظام
.االرتفاع املفرط يف الهام�ش على مقدرات االدخار واال�ستثمار يف االقت�صاد
 ت�ؤ ّثر معدالت الهام�ش املنخف�ضة جد ًا على هام�ش الربح،يف الوقت نف�سه
، وهذا بدوره.اخلا�ص بالبنوك مما ي�ضع �ضغوط ًا على قاعدة ر�أ�س املال
 وال�سيما يف ظل غياب،ميكن �أن يجعل البنوك �أكرث عر�ضة لل�صدمات
م�ستويات كافية من ر�أ�س املال ملواجهة �أي حركة �سلبية يف متغريات ال�سوق
.)6-3 (�إطار
 �صايف هام�ش الفائدة للبنوك:6-3 �إطار
ّمت اقرتاح العديد من التعريفات ل�صايف هام�ش الفائدة ولكن التعريف الأكرث
ا�ستخدام ًا (باملفهوم الوا�سع) هو �أن هذا الهام�ش ي�شري �إىل �صايف الدخل
 وي�شمل التعريف مبفهومه الوا�سع.من الفوائد بالن�سبة �إىل �إجمايل الأ�صول
 وهو ما يو�ضح �أن �صايف، واخل�صوم22.جميع الفوائد املكت�سبة من الأ�صول
هام�ش الفائدة قد يحيد كثري ًا عن الفروق الهام�شية التي تعك�س التكاليف
 ال�سيما يف االقت�صادات حيث حتتفظ البنوك،والإيرادات الهام�شية للبنك
 ورغم �أنّ ح�صة.يف ميزان ّيتها العمومية بكمية كبرية من ال�سندات احلكومية
،ال�سندات احلكومية يف امليزانية العمومية للبنوك لي�ست مرتفعة جد ًا يف قطر
 تعريف ًا �ضيق املفهوم بالإ�ضافة، لفهم الأرقام ب�شكل �أف�ضل،�إال �أننا ا�ستخدمنا
 يت�ض ّمن فقط �إيرادات وم�صروفات الفوائد املتعلقة،�إىل التعريف التقليدي
 يتم احت�ساب �صايف هام�ش، ويف هذه احلالة.مبعامالت القرو�ض والودائع
الفائدة باملفهوم ال�ضيق عن طريق احت�ساب جمموع الفوائد التي تلقتها البنوك
 مطروح ًا،على القرو�ض يف ال�سنة مق�سوم ًا على �إجمايل القرو�ض يف تلك ال�سنة
منه جمموع الفوائد املدفوعة على الودائع خالل ال�سنة ومق�سوم ًا على �إجمايل
.الودائع

 مت، ويف هذا ال�سياق.يتم ا�ستخدام الأ�صول املدرة للفوائد بد ًال من �إجمايل الأ�صول يف املقام
ّ  قد22
.ا�ستخدام �إجمايل الأ�صول يف املقام
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The bank-group wise wide and narrow NIM for 2010 is
provided in the table. Available evidence indicates that
in 2009, spreads were 2.70% for US banks and 0.78%
and 0.96% for German and Japanese banks. Judged
thus, spreads in Qatar are comparable to those in the
developed world.

ويبني اجلدول التايل �صايف هام�ش الفائدة مبفهومه الوا�سع وال�ضيق لعام
،م2009  وت�شري الأدلة املتاحة لعام.م يف ما يتع ّلق باملجموعات البنكية2010
 بالن�سبة٪0.78  و٪2.70 حتقيق بنوك الواليات املتحدة ملعدل هام�ش بن�سبة
 ميكن مقارنة معدل، وبنا ًء عليه. للبنوك اليابانية٪0.96 للبنوك الأملانية و
.�صايف هام�ش الفائدة يف دولة قطر مع مثيلتها يف العامل املتقدم
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. بازل، التقرير ال�سنوي،)م2010( بنك الت�سويات الدويل

�صايف هام�ش الفائدة
)٪( باملفهوم الوا�سع

 ت�أثري املداخالت الأجنبية،)م2004(  مودي. مارتينيز برييا و�أ. �س.م
 جملة املال، �أدلة من �أمريكا الالتينية،والرتكزات يف معدالت الهام�ش للبنوك
.37-511 ، 36 ،واالئتمان وال�صريفة
 فهم �سلوك معدالت الهام�ش للبنوك،)م2000(  روخا�س �سواريز. بروك و ل.ب
.34-113 ،63  جملة اقت�صادات التنمية،يف �أمريكا الالتينية
 ان�ضباط ال�سوق ومعدالت الهام�ش، ال�ضغوط التنظيمية،)م2008(  غو�ش.�س
.47-227 ،37  التقرير االقت�صادي العاملي،للبنوك يف الهند

�صايف هام�ش الفائدة
)٪( باملفهوم ال�ضيق

NIM Wide (%)

NIM Narrow (%)

All banks

2.55

3.93

جميع البنوك

Islamic

2.59

3.92

البنوك الإ�سالمية

Commercial

2.55

3.77

التجارية البنوك

Foreign

2.49

6.31

البنوك الأجنبية

The growth in net profit can be attributed to many factors
including growth in banks’ interest earning assets as
well as improvements in other financial intermediary
activities.
Therefore, the profitability measures Return on average asset (ROAA) or Return on Tier-I
capital (ROTC) - are examined to gauge the profitability
in relative to the size of the banking sector. ROAA
remained at around 2.6% during 2010, whereas ROTC
marginally improved to 21.1% in 2010 (Table 3-4). In
addition to examining the factors which contributed to
the growth in ROAA, decomposition of ROAA into the
factors contributing to it are also explored (Box 3-7).
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ويرجع النمو يف �صايف الأرباح �إىل العديد من العوامل منها حر�ص البنوك
على �شراء الأ�صول املدرة للفوائد ف�ض ًال عن التطوير يف �أن�شطة الو�ساطة
 يتم درا�سة م�ؤ�شرات الربحية (العائد، ولهذا الغر�ض.املالية الأخرى
على متو�سط الأ�صول والعائد على ر�أ�س املال الأ�سا�سي) لقيا�س الربحية
 فبينما بقي العائد على متو�سط.بالن�سبة �إىل حجم القطاع امل�صريف
 �شهد العائد على ر�أ�س املال،٪2.6 م عند حدود2010 الأ�صول خالل عام
م (جدول2010  يف عام٪ 21.1 الأ�سا�سي حت�سن ًا طفيف ًا حيث و�صل �إىل
 وبالإ�ضافة �إىل درا�سة العوامل التي �ساهمت يف منو العائد على.)4-3
 ّمت كذلك حتليل و�شرح العنا�صر امل�ؤثرة فيه (�إطار،متو�سط الأ�صول
.)7-3
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Table 3-4: Indicators of bank profitability (percent)

ال�سنه
Year

العائد على متو�سط
الأ�صول

Return on average asset

العائد على
ر�أ�س املال
الأ�سا�سي

�صايف �إيرادات الفوائد
 متو�سط الأ�صول/

Return on
Tier-I capital

Net interest
income/ Average
asset

Net operating income/
Average asset

Operating
expense/ Average
asset

/ �صايف �إيرادات الت�شغيل
متو�سط الأ�صول

م�صروفات الت�شغيل
 متو�سط املوجودات/

2008

2.9

21.5

2.5

2.4

1.2

2009

2.6

19.9

2.7

2.4

1.1

2010

2.6

21.2

2.9

2.5

1.0

 ت�صنيف العائد على الأ�صول:7-3 �إطار

Box 3-7: Disaggregation of Return on Asset
Following from the standard profit decomposition
framework, it is possible to arrive at the following
expression:

يتبينّ من خالل �إطار التحليل القيا�سي للربح انه ميكن الو�صول ايل املعادلة
:التالية

where NIM=Net interest income; NNIM=Net noninterest income, P&C=Provis ions and contingencies
and Overhead=Overhead costs, all RHS variables
scaled by total asset.
Employing this framework, it is observed that in 2010,
RoA of banks were driven by net interest margin, although
net non-interest margin declined sharply. There was also
a drop in provisions, reflecting the lower incremental
delinquent loans. Given the extent of leveraging, this
translated into a Return on Equity (RoE) of roughly 21%
for the banking sector.

�صايف الدخل من غري الفوائد،NIM=حيث ان �صايف دخل الفوائد
تكلفه النفقات العامة،P&C= املخ�ص�صات واالحتاطيات،NNIM=
.  مقا�سة باجمايل اال�صولRHS كافه متغريات،overheads=

*#$

0.12.34$

*($
)#$
)($
#$
($

*(('$

567$

89:$

88639:$

*()($

0;<$

The previous discussion indicates that Qatar was the
best-performing stock market in the MENA region in
2010 (See Chapter 1). Therefore, an alternate way to
judge the performance of banks would be to explore as
to how they have performed vis-à-vis the stock market
(Box 3-8).
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التح�سن يف العائد على الأ�صول خالل عام
 جند �أن،وبتطبيق هذا الإطار
ّ
م �أتى نتيجة ارتفاع �صايف هام�ش الفائدة على الرغم من الرتاجع الكبري2010
 مما يعك�س، كما انخف�ضت املخ�ص�صات �أي�ض ًا.يف الهام�ش من غري الفائدة
 وقد كان مل�ستوى االقرتا�ض �أثره.االنخفا�ض يف القرو�ض املت�أخرة الإ�ضاف ّية
. للقطاع امل�صريف٪21 على العائد على حقوق امللكية الذي و�صل �إىل نحو

7//.4$CBDE,4F$G5,H?4$/2@I.J$

ت�شري املناق�شة ال�سابقة �إىل �أن قطر حققت الأداء الأف�ضل يف منطقة
.)م (�أنظر الف�صل الأول2010 ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف عام
 ميكن تقييم �أداء البنوك القطرية من خالل مقارنتها ب�أداء،ولذلك
.)8-3 البور�صة (�إطار
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 العائد على �أ�سهم البنوك:8-3 �إطار

Box 3.8: Return on banking stocks
A common way to compute returns to banking sector
stocks is to examine their long-run stock returns. For
this purpose, we compute what is commonly referred
to as market-adjusted buy-and-hold stock market
returns.23 Using daily data for the period 2009-2010,
we compute the short-, medium- and long-run returns
for Qatari banks listed on Qatar Exchange. The results
are summarized in the table.
The table reveals that cumulative average marketadjusted stock returns are generally positive over
longer time frames. Over 90 days (d) for instance, as
compared to the overall market, the average returns on
banking stocks are lower by roughly 2.2%. However,
the returns gradually increase over the longer-end
and in the one- and above 1-year holding periods, the
returns are higher by anywhere between 9-13% as
compared to the market.

تتمثل الطريقة املتعارف عليها يف احت�ساب العائدات على �أ�سهم القطاع
، لهذا الغر�ض.امل�صريف يف درا�سة العوائد على �أ�سهم البنوك على املدى الطويل
قمنا بح�ساب ما ي�شار �إليه عادة بالعوائد املعدلة بح�سب �سعر ال�سوق للأ�سهم
 ومن خالل ا�ستخدام البيانات اليومية للفرتة23.امل�شرتاة بغر�ض االحتفاظ بها
 ا�ستطعنا �أن نح�سب العوائد الق�صرية واملتو�سطة والطويلة،م2010-2009
ّ الأجل للبنوك القطرية املدرجة يف بور�صة قطر كما هو
ملخ�ص يف اجلدول
.�أدناه
ويك�شف هذا اجلدول �أن متو�سط العائدات الرتاكمية املعدلة بح�سب �سعر
 �إذا نظرناعلى �سبيل املثال.ال�سوق جاءت ب�شكل عام ايجابية على املدى الطويل
، باملقارنة مع ال�سوق ب�شكل عام، يوم ًا90 �إىل عوائد �أ�سهم البنوك على مدى
 فقد، ومع ذلك.٪2.2 ف�إن متو�سط العوائد على �أ�سهم البنوك كانت �أقل بنحو
زادت العوائد تدريجي ًا على املدى الطويل وخالل فرتات االحتفاظ بالأ�سهم
التي ترتاوح بني �سنة وما فوق حيث كانت العوائد �أعلى بن�سبة ترتاوح بني
. باملقارنة مع ال�سوق٪13-9

 خ�صائ�ص عوائد الأ�سهم للقطاع:جدول
امل�صريف

Table: Characteristics of banking sector stock
returns
Period

املدى الق�صري

املدى املتو�سط

 يوم ًا90 حتى

 يوم ًا90�أكرث من
يوما180حتى

Short

Upto 90d

Medium

املدى الطويل

الفرتة

Long

>90d and upto 180d

>180d and upto 1 year

من �سنة
واحدة
حتى �سنتني

يوم ًا حتى180 �أكرث من
�سنة واحدة

Years 1-2

N.banks

7

7

7

7

عدد البنوك

Average

-0.022

0.019

0.087

0.128

املعدل

Std. deviation

0.101

0.160

0.222

0.437

االنحراف املعياري
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23
This is computed as
where ER =
market-adjusted returns, R=the firm’s daily stock price returns; MR=market’s
daily index returns (captured by the Qatar Exchange Index) and t (a to b) = time
frame of 3, 6, 12 and 24 months, beginning with the closing price on the first
working day of 2009..
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ER حيث متثل
 يتم االحت�ساب على هذا النحو23
 عوائدMR عوائد �أ�سعار الأ�سهم اليومية لل�شركة وR العوائد املعدلة بح�سب �سعر ال�سوق وتعني

24  و12 ،6 ،3 الإطار الزمني لـt (a to b (م�ؤ�شر ال�سوق يومي ًا (بح�سب م�ؤ�شر بور�صة قطر) و
.م2009  ابتداء من �سعر الإغالق يف �أول يوم عمل من عام،�شهر ًا
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ا�ستقرار القطاع امل�صريف

Stability
Overall, the banking sector exhibited stability and
resiliency in the face of global uncertainties. To
investigate this further, a cross-sectional analysis is
undertaken which examines the possible vulnerabilities
in the banking sector and assess the impact of
exceptional but plausible events on the prudential and
financial position of the banks. It may be mentioned that
as part of the earlier announcement by the authorities
to support the banking sector, equity purchases in
the banking sector were undertaken during 2010 and
2011 (Box 3-9).

تمَ ّكن القطاع امل�صريف مت ّكن ب�شكل عام من احلفاظ على اال�ستقرار
، وللتحقق من هذا الأمر ب�شكل �أكرب.واملرونة يف مواجهة التقلبات العاملية
�أجرينا حتلي ًال �شمل عدة قطاعات لدرا�سة نقاط ال�ضعف املحتملة يف
القطاع امل�صريف وتقييم �أثر الأحداث اال�ستثنائية املحتملة على الو�ضع
 وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه كجزء من الإعالن.املايل والتحوطي للبنوك
 �أجريت عمليات �شراء،امل�سبق من جانب ال�سلطات لدعم القطاع امل�صريف
.)9-3 م (�إطار2011م و2010 �أ�سهم يف القطاع امل�صريف خالل عام

 دعم القطاع امل�صريف:9-3�إطار

Box 3.9: Support to the banking sector
The support to the banking sector in Qatar by the
authorities comprised of three elements: purchase
of equity stake in select Qatari listed banks of 1020%, purchase of domestic investment portfolio in
Qatar Exchange that national banks wished to sell
and purchase of loans and real estate investments by
national banks. The details are provided in the table.

ال�سنه

Year

 �شراء:متثل دعم ال�سلطات للقطاع امل�صريف يف دولة قطر يف ثالثة عنا�صر هي
 من ر�ؤو�س �أموال بع�ض البنوك القطرية املدرجة٪20-10 ح�صة ترتاوح بني
يف بور�صة قطر و�شراء املحافظ اال�ستثمارية املحلية املدرجة يف بور�صة قطر
 بالإ�ضافة �إىل �شراء حمفظة القرو�ض،والتي رغبت البنوك الوطنية يف بيعها
 ترد التفا�صيل املتعلقة بهذا.واال�ستثمارات العقارية اخلا�صة بالبنوك الوطن ّية
.ال�ش�أن يف اجلدول التايل

الن�سبة �إىل الناجت �شراء حمفظة القرو�ض واال�ستثمارات العقارية �شراء حمفظة اال�ستثمارات املحلية �شراء الأ�سهم
Equity purPurchase of domestic
Purchase of real estate investment and املحلي الإجمايل
chase

investment portfolio

loans

Percent to GDP

2009

2.8

6.5

14.4

6.7

2010

2.8

..

..

0.6

2011

5.6

..

..

1.0

Amount in QR billion
2011 GDP as estimated by IMF (2011)

The total equity injections in the banking sector have
been QR 11.2 billion. The overall support to the banking
sector has been of the order of QR 32.1 billion.
References
International Monetary Fund (2011). Qatar – Article
IV 2010 Consultation Staff Report. No 64. IMF:
Washington DC.
Qatar Statistics Authority. GDP by economic activity for
2009 and 2010. Available at <www.qsa. gov.qa>

A general assessment of the banking sector stability is
conducted by constructing a banking stability map and
a corresponding banking stability index. The map is
constructed based on five indices which encapsulate
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مليار ريال قطري
.)2011(  كما مت تقديره من قبل �صندوق النقد الدويل2011 الناجت املحلي الإجمايل لعام

 مليار11.2 وقد و�صل �إجمايل الزيادة يف ر�أ�س مال القطاع امل�صريف �إىل
 مليار ريال32,1  كما و�صل الدعم ال�شامل للقطاع امل�صريف �إىل.ريال قطري
.قطري
املراجع
. م�شاورات املادة الرابعة اخلا�صة بدولة قطر.)م2011( �صندوق النقد الدويل
. وا�شنطن العا�صمة: �صندوق النقد الدويل.64 تقرير فريق امل�شاورات رقم
م2009  الناجت املحلي الإجمايل ح�سب الن�شاط االقت�صادي لعام.جهاز الإح�صاء
www.qsa. gov.qa  متوفر على املوقع الإلكرتوين.م2010و

مت �إجراء تقييم �شامل ال�ستقرار القطاع امل�صريف عن طريق بناء خارطة
 وقد مت و�ضع.ا�ستقرار البنوك وا�ستخدام م�ؤ�شر اال�ستقرار امل�صريف
اخلارطة على �أ�سا�س خم�س م�ؤ�شرات تو�ضح اال�ستقرار العام يف القطاع

2010تقرير اال�ستقرار املايل

تطورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

the overall stability of the banking sector viz., fragility,
profitability, inefficiency, liquidity and soundness.24 The
index is a relative measure in the sense that a low (resp.,
high) value means the risk in that dimension is low (resp.,
high) during the period as compared to other periods
considered for the construction of the stability map.
Therefore, an increase in the value of the index in any
particular dimension indicates an increase in risk in that
dimension for that period as compared to other periods.
The banking stability map indicates that dimensionally,
risks to soundness, fragility and inefficiency increased
as at end December 2010 as compared to December
2009, whereas risks due to liquidity and profitability
declined (Chart 3-11).

24.وال�سالمة

امل�صريف وهي ال�ضعف والربحية وعدم الكفاءة وال�سيولة
) مبعنى �أن القيمة املنخف�ضة (�أو املرتفعة،ويعترب امل�ؤ�شر مقيا�س ًا ن�سبي ًا
تدل على �أن معدل اخلطر يف ذلك البعد منخف�ض (�أو مرتفع) خالل هذه
الفرتة باملقارنة مع الفرتات الأخرى التي مت �أخذها يف االعتبار لو�ضع
 لذلك ت�شري الزيادة يف قيمة امل�ؤ�شر يف ما يخت�ص.خارطة اال�ستقرار
ب�أي بعد من الأبعاد �إىل زيادة معدل اخلطر يف ذلك البعد يف تلك الفرتة
 وت�شري خارطة ا�ستقرار البنوك �إىل ارتفاع.باملقارنة مع الفرتات الأخرى
املخاطر الناجتة عن ال�سالمة وال�ضعف وعدم الكفاءة خالل دي�سمرب
 يف حني تراجعت املخاطر،م2011 م باملقارنة مع دي�سمرب عام2010 عام
.)11-3  (ر�سم بياين.الناجتة عن ال�سيولة والربحية

)م2010-2008(  خارطة ا�ستقرار البنوك:11-3 ر�سم بياين

Chart 3-11: Banking stability map (2008-10)
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A monthly series of the Banking Stability Index (BSI)
constructed based on the above five sub-indices appears
to indicate that the overall risks, as measured by the
index, declined during 2010 even though it shows an
uptrend during the last quarter of the year. (Chart 3-12).

ت�شري ال�سل�سلة ال�شهرية مل�ؤ�شر ا�ستقرار البنوك والتي مت بنا�ؤها على
�أ�سا�س امل�ؤ�شرات الفرعية اخلم�سة ال�سابقة �إىل انخفا�ض املخاطر الكلية
م على الرغم من ارتفاعها خالل الربع الأخري من العام2010 خالل عام
.)12-3 (ر�سم بياين

Chart 3-12: Monthly banking stability index
(2009-2010)

م�ؤ�شر اال�ستقرار ال�شهري للقطاع امل�صريف
)م2010-2009(
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24
Qatar Central Bank (2009). Financial Stability Review provides the details.
Available at <www.qcb.gov. qa>
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 ميكن االطالع على التفا�صيل اخلا�صة بهذا ال�ش�أن يف تقرير.)م2009 (  م�صرف قطر املركزي24
www.qcb.gov. qa اال�ستقرار املايل املتو ّفر على املوقع الإلكرتوين
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To facilitate a detailed analysis and to capture the
different risks and vulnerabilities of the banking sector,
a set of financial stability indicators have been examined
(Table 3-5). The table indicates that the banking sector
improved its capital position supported by the continued
equity injection from the governement. Given the increase
in capital, a decline in leverage ratio indicate the banking
sector’s shift towards low-risk assets in their asset mix.
With the current high level of core capital, it is envisaged
that most of the banks in Qatar will be well-placed to
adopt the Basel III standards (Box 3-10). Even though
the delinquency rates inched up, the cushion available to
the banking sector as measured by Tier-I capital to NPLs
improved, owing to higher numerator. Needless to say,
even after the increase in delinquacy rate, these numbers
are lower than those prevailing in most other economies
in the region (See Chapter 1). Controlled growth in
operating expense alongside high profitability ratios has
led to improvements in efficiency, as reflected in lower
cost-to-income ratios. Contextually, it may be mentioned
that cost-to-income ratios in Qatar are among the lowest
globally (Chart 3-13). With incremental deposits in excess
of incremental loans, the liquidity position has improved.
Concencentration ratios moderated, while credit to
real easte increased indicating a possible revival being
underway in the real estate sector.

ومن �أجل ت�سهيل التو�صل �إىل حتليل مف�صل ور�صد خمتلف املخاطر
 متت درا�سة جمموعة من،ونقاط ال�ضعف اخلا�صة بالقطاع امل�صريف
 وي�شري اجلدول �إىل حت�سن.)5-3 م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل (جدول
و�ضع ر�أ�س املال يف القطاع امل�صريف مدعوم ًا بالزيادة امل�ستمرة يف ر�ؤو�س
 انخف�ضت، ويف �ضوء الزيادة يف ر�أ�س املال.الأموال من قبل احلكومة
ن�سبة االقرتا�ض مما ي�شري �إىل التح ّول نحو الأ�صول املنخف�ضة املخاطر
 ومع ارتفاع امل�ستوى احلايل.يف مزيج الأ�صول اخلا�ص بالقطاع امل�صريف
 فمن املت�صور �أن ت�صبح معظم البنوك يف قطر يف،لر�أ�س املال الأ�سا�سي
 وعلى الرغم من ارتفاع.)10-3  (�إطار3 و�ضع جيد لتبني معايري بازل
معدالت الديون املت�أخرة ال�سداد �إال �أن م�ستوى الأمان يف القطاع امل�صريف
مقا�س ًا بن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي �إىل القرو�ض املتعرثة قد �أظهر حت�سن ًا
 وجتدر الإ�شارة �إىل.بف�ضل ارتفاع م�ستوى ر�أ�س املال يف القطاع امل�صريف
 �إال �أن هذه الأرقام،�أنه بغ�ض النظر عن الزيادة يف معدل الديون املت�أخرة
قد جاءت �أقل من الأرقام التي �سجلتها معظم االقت�صادات الأخرى يف
 وقد �أدى النمو املدرو�س يف م�صاريف.)املنطقة (انظر الف�صل الأول
 بالإ�ضافة �إىل ن�سب الربحية العالية �إىل حت�سني الكفاءة كما،الت�شغيل
يت�ضح من انخفا�ض ن�سبة التكلفة �إىل الدخل والتي ُتعد يف دولة قطر من
 كما �شهد.)13-3 بني �أدنى املعدالت على ال�صعيد العاملي (ر�سم بياين
القطاع امل�صريف حت�سن ًا يف و�ضع ال�سيولة مع جتاوز حجم الزيادة يف
، وبينما �شهدت ن�سب الرتكز انخفا�ض ًا.الودائع حلجم الزيادة يف القرو�ض
زاد االئتمان املمنوح لقطاع العقارات مما يدل على انتعا�ش حمتمل يف
.القطاع العقاري

Table 3-5: Financial stability indicators (Percent)

) م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل (بالن�سبة املئوية:5-3 جدول

Indicator

2008

2009

2010

امل�ؤ�شر

Capital adequacy ratio (CAR)

15.5

15.7

16.1

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

Tier-I capital/ Asset

12.0

11.5

11.1

 ر�أ�س املال الأ�سا�سي/ الأ�صول

Non-performing loans (NPLs)/Total loans

1.2

1.7

2.0

 �إجمايل القرو�ض/ القرو�ض املتعرثة

Net NPLs to Tier-I capital

1.0

1.3

1.5

�صايف القرو�ض املتعرثة �إىل ر�أ�س املال الأ�سا�سي

Return on Average Asset (RoAA)

2.9

2.5

2.6

العائد على متو�سط الأ�صول

Net Interest Margin (NIM)

2.5

2.7

2.9

�صايف هام�ش الفائدة

Cost Income Ratio (CIR)

23.4

22.0

21.7

ن�سبة التكلفة �إىل الدخل

Funding Volatility Ratio (FVR)

64.4

59.6

50.8

معدل التقلبات يف التمويل

Loan to Deposit Ratio (LDR)

114.2

109.6

102.5

Asset (< 3 Months)/ Liability (< 3 Months)

76.3

72.5

75.7

Net open position in foreign currency/ Tier-I
capital

13.0

-3.3

-6.8

Consumption loans/ Private sector loans

35.4

30.0

29.7

ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع
 املطلوبات/ ) �شهور3 الأ�صول ( �أقل من
) �شهور3 ( �أقل من
 ر�أ�س املال/�صايف املراكز املفتوحة بالعمالت الأجنبية
الأ�سا�سي
 قرو�ض القطاع اخلا�ص/ القرو�ض اال�ستهالكية

Real estate loans/ Private sector loans

20.8

22.8

26.7

 قرو�ض القطاع اخلا�ص/ القرو�ض العقارية
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Chart 3-13: Cost-to-income ratios of banks
in 2009
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Box 3-10: Basel III framework

3  بازل:10-3 �إطار

In December 2010, the Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) issued the Basel III rules, which
presents the details of global regulatory standards
on bank capital adequacy and liquidity. The major
highlights of the document are as follows:

م قواعد وثيقة بازل2010 �أ�صدرت جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف يف دي�سمرب
 التي ت�شمل التفا�صيل اخلا�صة باملعايري التنظيمية العاملية ب�ش�أن كفاية ر�أ�س3
ّ .املال وال�سيولة
:تتلخ�ص النقاط الرئي�سية البارزة للوثيقة يف ما يلي

• Minimum common equity: The minimum common
equity requirement (with more stricter norms) has been
increased from 2% to 4.5%

 مت زيادة احلد الأدنى من الأ�سهم العاد ّية:• احلد الأدنى من الأ�سهم العادية
.٪4.5  �إىل٪2 (مع قواعد �أكرث �صرامة) من

• Stricter definition of common equity: Capital
instruments that do not fit into the criteria for inclusion
in common equity Tier I will be xcluded from common
equity Tier I as of 1 January, 2013
• Capital conservation buffer: In addition, a “capital
conservation buffer” above the regulatory minimum
requirement is calibrated at 2.5% of the common
equity. Banks are allowed to draw on the buffer during
stress periods. However, as the regulatory capital
approaches the minimum requirement, they should
apply greater constraints on the earning distribution
(like discretionary bonuses, high dividends. etc.)

 مت ا�ستبعاد الأدوات الر�أ�سمالية التي:• تعريف �أكرث �صرامة للأ�سهم العادية
ال تن�سجم مع معايري الإدراج يف فئة ر�أ�س املال الأ�سا�سي من الأ�سهم العادية من
.م2013  يناير1 هذه الفئة وذلك اعتبار ًا من

•
Counter-cyclical capital buffer: A countercyclical buffer within the range of 0.5 to 2.5% of the
common equity would be introduced as an extension
of conservation buffer
• Introduction of non risk-based leverage ratio:
Parallel run of a tier-I leverage ratio (3.0%) which will
commence from January 1, 2013

 مت اقرتاح االحتفاظ:• احتياطي ر�أ�س املال ملواجهة التقلبات الدورية
٪ 2.5  �إىل0.5 باحتياطي من ر�أ�س املال ملواجهة التقلبات الدورية يرتاوح بني
.من الأ�سهم العادية ي�ضاف �إىل احتياطي حفظ ر�أ�س املال

Qatar Central Bank is carefully exploring the ways and
means by which the new set of rules as envisaged in the
Basel III document can be smoothly implimented. An
internal committee has been constituted to study the
macro- and micro-level implications for implementation
of Basel III proposals. Simultaneously, local national

ويدر�س م�صرف قطر املركزي بعناية ال�سبل والو�سائل التي ميكن من خاللها
تطبيق املجموعة اجلديدة من القواعد ب�شكل �سل�س على النحو املقرتح يف وثيقة
 وقد ّمت ت�شكيل جلنة داخلية لدرا�سة.3 بازل
الآثار الكلية واجلزئية املرتتبة على تنفيذ املقرتحات الواردة يف
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 عالوة على متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال:• احتياطي حفظ ر�أ�س املال
 من الأ�سهم العادية٪2.5 الأ�سا�سي يتعني على البنوك تكوين احتياطي بقيمة
 ويف حالة اقرتاب ر�أ�س املال.ميكن للبنوك ال�سحب منه يف الأوقات ال�صعبة
 ُيفر�ض على البنك قيود �أكرث �صرامة ب�ش�أن توزيع،الأ�سا�سي من احلد الأدنى
الأرباح (كتلك املتعلقة باملكاف�آت املتاحة للت�ص ّرف وتوزيع �أرباح �أ�سهم عالية
.)وغريها

) من ر�أ�س٪3.0( • اقرتاح ن�سبة اقرتا�ض غري قائمة على املخاطر بن�سبة
.م2013 يناير1 املال الأ�سا�سي ابتداء من
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banks would be advised to study the proposal and
submit their feedback. The feedback and standards
would be discussed by the central bank with the
internal committee of local national banks prior to their
implementation.

 طلب امل�صرف من البنوك الوطنية املحلية درا�سة، ويف الوقت نف�سه.الوثيقة
 و�سوف تُناق�ش ردود الفعل واملعايري من قبل.املقرتح وتقدمي تعليقاتها عليها
امل�صرف املركزي واللجنة الداخلية املكونة من البنوك الوطنية املحلية قبل
.تنفيذها

References
Bank for International Settlements (2010). Basel III: A
global regulatory framework for more resilient banks
and banking systems. BIS: Basel.

املراجع
 الإطار التنظيمي العاملي لنظام:3  بازل.)م2010( بنك الت�سويات الدويل
 بازل: بنك الت�سويات الدويل.م�صريف �أكرث مرونة

An alternative variable to examine bank distress could be
based on the coverage ratio. Although minimum levels
of capital can serve as a cushion against economic
shocks, in case the value of bank assets decline relative
to its liabilities, the capital can be easily exhausted. In
this connection, a composite indicator can be based on
the ratio of equity capital plus loan reserves minus nonperforming loans scaled by total assets.25 Such ratio
has been employed in previous research and appears
to have performed quite favorably in predicting actual
banking crises. Using balance sheet information for
2010, we compute the coverage ratio for the Qatari
banking sector. The results are set out in Table 3.6.

تعترب ن�سبة التغطية و�سيلة بديلة ميكن اال�ستناد عليها لدرا�سة تعرث
 فعلى الرغم من �أن احلد الأدنى من م�ستويات ر�أ�س املال ميكن.البنوك
 �إال �أن انخفا�ض قيمة،�أن توفر احلماية �ضد ال�صدمات االقت�صادية
موجودات البنك بالن�سبة �إىل اخل�صوم من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستنفاذ
 ميكن اال�ستعانة مب�ؤ�شر مركب ي�ستند، ولهذا.ر�أ�س مال البنك ب�سهولة
�إىل ح�ساب ن�سبة ر�أ�س املال م�ضاف ًا �إليه احتياطيات القرو�ض وخم�صوم ًا
 وقد ا�ستخدمت هذه الن�سبة25.منه القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل الأ�صول
.يف البحوث ال�سابقة و�أظهرت جناح ًا يف توقع الأزمات امل�صرفية الفعلية
 قمنا بح�ساب ن�سبة،م2010 وبا�ستخدام بيانات امليزانية العمومية لعام
)6-3(  ويبني اجلدول.التغطية اخلا�صة بالقطاع امل�صريف القطري
.التو�صل �إليها
ّ النتائج التي ّمت

Table 3-6: Coverage ratio of banks in 2010
(Amount in QR billion)

م2010  ن�سبة التغطية للبنوك يف عام:6-3 جدول
)(مليار ريال قطري

جميع
البنوك

البنوك
الإ�سالمية

البنوك
التجارية

البنوك
الأجنبية

Provisions at the beginning of the year

4.31

0.56

2.88

0.87

Provisions during the year
(including foreign currency translations)

2.58

0.19

2.02

0.37

Recoveries and write-offs

0.82

0.08

0.72

0.03

Provisions at the end of the year

6.07

0.67

4.18

1.21

Coverage ratio

12.2

16.8

11.3

8.6

All banks

Islamic

Commercial Foreign

املخ�ص�صات يف بداية العام
املخ�ص�صات خالل العام
)(مبا يف ذلك عمليات النقد الأجنبي
الديون امل�سرتدة والديون املعدومة
املخ�ص�صات يف نهاية العام
ن�سبة التغطية

Banks in Qatar are found to have a high coverage ratio,
with the highest being for Islamic banks. On general,
banks appear to be well-provisioned to avoid any
unforeseen impact on their equity capital arising from a
sudden deterioration in their asset quality.

يتّ�ضح من اجلدول متتّع البنوك يف دولة قطر بن�سبة تغطية عالية مع
.تفوق البنوك الإ�سالم ّية التي �أظهرت الن�سبة الأعلى من حيث التغطية
 تبدو جميع البنوك جمهزة جيد ًا لتفادي �أي ت�أثري غري متوقع،وب�شكل عام
على ر�أ�س املال قد ين�ش�أ عن تدهور مفاجئ يف جودة الأ�صول اخلا�صة
.بالبنوك

25
The advantage of the coverage ratio is that it allows for simultaneous
monitoring of two important variables: the level of non-performing loans (NPLs)
and equity capital. It, therefore, allows differentiation between banks which
may have similar levels of NPLs, but different levels of equity capital and loan
reserves. See, for instance, B. Gonzalez-Hermosillo (1999). Determinants of exante banking system distress: A micro-macro empirical exploration. IMF Working
Paper No. 33. IMF: Washington DC.

: تكمن امليزة يف ن�سبة التغطية يف �أ ّنها ت�سمح بر�صد اثنني من املتغيرّ ات املهمة يف �آن واحد هما25
ن�سبة القرو�ض املتعثرّ ة ور�أ�س املال امل�ساهم به؛ وبذلك فهي تف�سح املجال للتفرقة بني البنوك التي
قد يكون لديها نف�س امل�ستوى من ن�سبة القرو�ض املتعثرّ ة ولكن م�ستويات خمتلفة من ر�أ�س املال
.)م1999(  غونزالي�س هريمو�سيلو. �أنظر على �سبيل املثال ب.امل�ساهم به واحتياطيات القرو�ض
 ورقة. درا�سة جتريبية من املنظور الك ّلي واجلزئي:املحددات التي تنبئ بالتعرث يف القطاع امل�صريف
. وا�شنطن العا�صمة. ل�صندوق النقد الدويل33 عمل رقم
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In order to complement the regular assessments of
financial stability concerns based on balance sheet
data and other relevant statistical information, a ‘Risk
Perception Survey’ was conducted to ascertain the
views of commercial banks regarding the system-wide
risks and prospects for financial stability in Qatar. The
summary results are provided in Box 3.11.
Box 3-11: Risk perception survey
The survey was conducted among all the 17 banks
licensed and supervised by Qatar Central Bank.
A set of 12 major macroeconomic risks, which could
have a negative impact on the Qatari economy were
identified, and banks were advised to rank these risks
in increasing order of severity. In addition, views were
also elicited from banks on whether these risks have
increased, decreased or have remained unchanged
during the current year (2011) vis-à-vis last year (2010).
The survey also examined the views of the banking
sector on individual risks like credit, liquidity, market and
operational risk during the three year time period, 201012. The key findings of the survey are summarized
below and the results are set out in decreasing order
of participants perceiving the risk to be one of the three
major risks during the current year.
• Overall, concerns about asset quality remain the
paramount concern for bankers. Importantly as well, the
relative importance of non-economic and liquidity risks
appears to have increased, while erstwhile credit risk
concerns, such as downturn in real estate prices and
credit slowdown have declined in importance.
• Deterioration of credit quality is considered as major
risk and expected to remain as the major risk in the
coming year.
• Decline in real estate prices, which was a major
concern in 2010, seems to have abated in severity
during the current year and expected to remain likewise
in the year ahead.
• Other non-economic risks, including political unrests,
is considered to be one among the major risks during
the current year as well as in the year to come.
• Focusing specifically on credit risk, risk from real
estate contractors and developers are considered to be
the major risk, followed by risk from consumption loans.
Overall, the outlook for 2012 suggests the credit risk
would remain unaltered.
• Regarding liquidity risk, banks perceive withdrawal
pressures from wholesale depositors and tightness in
the interbank market to be the major risks they have to
face during the current year as well as the next year.
• Regarding market risk, equity market declines in other
GCC countries followed by decline in property prices
are considered to be the major risks.
• Overall, there is no substantive change in banks’
perception of operational risk.
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ومن �أجل �إمتام التقييم املنتظم للمخاوف اخلا�صة باال�ستقرار املايل
ا�ستناد ًا �إىل بيانات امليزانية العمومية وغريها من املعلومات الإح�صائية
 مت �إجراء "م�سح �إدراك املخاطر" للتحقق من وجهات نظر،ذات ال�صلة
البنوك التجارية يف ما يتعلق باملخاطر على م�ستوى النظام ككل وتوقعات
ّ .اال�ستقرار املايل يف دولة قطر
.11-3 وتتلخ�ص النتائج يف الإطار
 م�سح �إدراك املخاطر:11-3 �إطار
مت �إجراء امل�سح على جميع البنوك املرخ�صة من قبل م�صرف قطر املركزي
. بنك ًا17 والتي يبلغ عددها
 خطر ًا من خماطر االقت�صاد الكلي12 وقد مت حتديد جمموعة مكونة من
 ومن ثم ُطلب من.الرئي�سية التي ميكن �أن ت�ؤ ّثر �سلب ًا على االقت�صاد القطري
 بالإ�ضافة �إىل �إبداء ر�أيها،البنوك ت�صنيف هذه املخاطر من حيث اخلطورة
حول ما �إذا كانت هذه املخاطر قد زادت �أو انخف�ضت �أو بقيت دون تغيري خالل
 كما �شملت الدرا�سة.م2010م مقارنة مع العام املا�ضي2011 العام احلايل
كذلك �آراء القطاع امل�صريف يف ما يتعلق باملخاطر اخلا�صة باالئتمان وال�سيولة
م �إىل2010 وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية خالل فرتة الثالث �سنوات من عام
 ويرد �أدناه ملخ�ص النتائج الرئي�سية للم�سح بالرتتيب التنازيل.م2012 عام
.لأهم ثالث خماطر رئي�سية خالل العام احلايل كما ارت�أتها البنوك امل�شاركة

• ظلت ب�شكل عام املخاوف اخلا�صة بجودة الأ�صول �أهم م�صادر القلق
 ويف حني زادت الأهمية الن�سبية للمخاطر غري االقت�صادية.بالن�سبة للم�صرفيني
 انخف�ضت املخاوف ال�سابقة ب�ش�أن االئتمان مثل الرتاجع يف،وخماطر ال�سيولة
.�أ�سعار العقارات وتباط�ؤ االئتمان
• يعترب تدهور جودة االئتمان خطر ًا رئي�سي ًا من املتوقع �أن يبقى قائم ًا حتى
.العام املقبل
 والذي �شكل م�صدر قلق كبري يف،• بدا االنخفا�ض يف �أ�سعار العقارات
 �أقل خطورة خالل العام احلايل ومن املتوقع �أن يظل كذلك يف،م2010 عام
.ال�سنة املقبلة
 مبا يف ذلك اال�ضطرابات،• ت�شكل املخاطر الأخرى غري االقت�صادية
 وكذلك يف ال�سنة، �إحدى املخاطر الرئي�سية خالل العام احلايل،ال�سيا�سية
.القادمة
 فقد �شكلت املخاطر اخلا�صة باملقاولني،• �أما يف ما يتعلق مبخاطر االئتمان
 تلتها املخاطر اخلا�صة بالقرو�ض،واملطورين العقاريني اخلطر الأكرب
م ب�شكل عام �إىل بقاء خماطر2012  وت�شري التوقعات لعام.اال�ستهالكية
.االئتمان دون تغيري
 ت�شكل �ضغوطات �سحب الودائع من قبل،• ويف ما يتعلق مبخاطر ال�سيولة
كبار املودعني والت�شديد يف �سوق ما بني البنوك �أهم املخاطر التي يتعني على
.البنوك مواجهتها خالل العام احلايل والعام املقبل
 فقد �شكل االنخفا�ض يف �أ�سواق الأ�سهم،• �أما يف ما يتعلق مبخاطر ال�سوق
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وما حلقه من انخفا�ض يف �أ�سعار العقارات
.�أهم املخاطر يف هذا الإطار
• مل يكن هناك ب�شكل عام �أي تغيري جوهري بالن�سبة للمخاطر

.الت�شغيلية
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*العام املا�ضي

*العام احلايل

*العام املقبل

Last Year*
(2010)

Current
Year* (2011)

Next year*
(2012)

Risk Category

نوع املخاطرة

Credit risk

تدهور يف جودة االئتمان

Deterioration in credit quality

52.9

47.1

47.1

خماطر االئتمان

Macro risk

 االختالالت العاملية/ ال�ضعف االقت�صادي

41.2

41.2

41.2

املخاطر الكلية

Macro risk

املخاطر الأخرى غري االقت�صادية (اال�ضطرابات
)ال�سيا�سية والق�ضايا البيئية الخ

17.6

41.2

41.2

املخاطر الكلية

Liquidity risk

م�شاكل التمويل وال�سيولة

Funding and liquidity problems

17.6

35.3

35.3

خماطر ال�سيولة

Macro risk

التغريات يف �أ�سعار النفط
Oil price changes

29.4

35.3

35.3

املخاطر الكلية

Credit risk

االنخفا�ض يف �أ�سعار العقارات

Decline in real estate prices

47.1

29.4

29.4

خماطر االئتمان

Credit Risk

التباط�ؤ يف منو االئتمان يف القطاع اخلا�ص

Slowdown in private sector credit growth

29.4

17.6

17.6

خماطر االئتمان

Market risk

االنخفا�ض يف �أ�سواق الأ�سهم

Decline in equity markets

29.4

17.6

17.6

خماطر ال�سوق

التغيرّ ات التنظيمية واملحا�سبية

Regulatory and accounting changes

23.5

17.6

17.6

املخاطر الت�شغيلية

زيادة املناف�سة

Increase in competition

0.0

11.8

11.8

خماطر ال�سيولة

Operational
risk

تعطيل البنية التحتية

Infrastructure disruption

11.8

5.9

5.9

املخاطر الت�شغيلية

Operational
risk

الزيادة يف التكلفة الت�شغيلية

0.0

0.0

0.0

املخاطر الت�شغيلية

Operational
risk
Liquidity risk

Type of risk

Economic weakening/ global imbalances

Other non-economic risks (political
unrest, environmental issues etc.)

Increase in operational cost

*Percentage of respondents citing the given risk among three major
risks in that year.

Risks in banking
Banking is, in the final analysis, an exercise in risk
management and therefore, any analysis of banking
needs to investigate the set of risks impinging on the
sector. Our subsequent discussion focuses on some of
the major risks in banking, viz., credit risk, liquidity risk,
market risks, such as interest and exchange rates as
also concentration, cross-border and network risk.
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)م2010(

)م2011(

)م2010(

فئة املخاطر

* الن�سبة املئوية لت�صنيف امل�شاركني فى اال�ستطالع ملخاطر من بني �أهم ثالث خماطر فى العام

املخاطر يف القطاع امل�صريف
،يعد حتليل القطاع امل�صريف جزء ًا من عملية �إدارة املخاطر
وبالتايل ف�إن �أي حتليل للقطاع امل�صريف يتطلب درا�سة جمموعة
 وتركز مناق�شتنا الالحقة على.املخاطر التي ت�ؤثر على هذا القطاع
بع�ض املخاطر الرئي�سية التي تواجه القطاع امل�صريف ومنها خماطر
االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق مثل �أ�سعار الفائدة
.و�أ�سعار ال�صرف والرتكز واملخاطر اخلارجية
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خماطر االئتمان

Credit risk

ي�شكل �ضمان النمو القوي للميزانية العمومية واملحافظة على جودة
 حيث �أن النمو ال�سريع يف،الأ�صول حتدي ًا م�ستمر ًا للقطاع امل�صريف
امليزانية العمومية يزيد من احتمال ارتفاع ن�سب تعرث القرو�ض خالل
.فرتات االنكما�ش االقت�صادي �إن مل تكن الإدارة مت�أنية

The asset quality of the banking sector so far has had
limited impairment, although there has been robust
credit growth during the past several years in Qatar.
Even though the non-performing loans (NPLs) shows an
increase in incremental terms, the NPLs-to-total loan ratio
stood at around 2% in 2010, a marginal increase over
previous year’s numbers. With provisioning in excess of
85% of the NPLs and high coverage ratios, most of the
risk appears to be well-contained.

تظل م�شكلة تدهور جودة الأ�صول يف القطاع امل�صريف يف قطر يف �إطار
حمدود على الرغم من النمو القوي يف االئتمان خالل ال�سنوات القليلة
 وعلى الرغم من االرتفاع يف حجم القرو�ض املتعرثة �إال �أن ن�سبة.املا�ضية
 يف عام٪2 القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض بقيت عند م�ستوى
. بزيادة هام�شية بالن�سبة للأرقام التي �سجلتها العام املا�ضي،م2010
 من حجم القرو�ض املتعرثة٪85 وي�شري وجود خم�ص�صات تزيد عن
. �إىل االحتواء اجليد للمخاطر،بالإ�ضافة �إىل ن�سب تغطية عالية

A cross-sectional analysis of NPLs points to the fact that
a major portion of the NPLs stems from the credit to
‘consumption sector’, even though its share reduced
during the year (Chart 3-14). In order to assess the
credit risk that the banking sector might be exposed to,
we have stressed the bank balance sheet and calibrated
the impact on the banking sector’s capital position and
profitability for a potential increase in the NPL (Box 3-12).
Since credit risk can emanate from the off- balance sheet
exposures as well, the analysis also takes on board a
stress condition on these exposures.

ي�شري حتليل القرو�ض املتعرثة �إىل �أن جزء ًا كبري ًا من القرو�ض املتعرثة
 على الرغم من انخفا�ض،"ين�ش�أ عن االئتمان املمنوح لـ "قطاع اال�ستهالك
 ومن �أجل تقييم خماطر االئتمان.)14-3 ح�صته خالل العام (ر�سم بياين
 قمنا بالرتكيز على امليزانية،التي ميكن �أن يتعر�ض لها القطاع امل�صريف
العمومية للبنوك وت�أثري الزيادة املحتملة يف القرو�ض املتعرثة على و�ضع
 ومبا �أنّ خماطر.)12-3 ر�أ�س مال القطاع امل�صريف وربحيته (�إطار
،االئتمان ميكن �أن تن�ش�أ عن االلتزامات خارج نطاق امليزانية العمومية
.ي�أخذ التحليل يف االعتبار ال�ضغط على هذه االلتزامات

Chart 3-14: Sectoral distribution of NPLs

 التوزيع القطاعي للقرو�ض املتعرثة:14-3ر�سم بياين

*+,-+./"

Ensuring a strong balance sheet growth and maintaining
asset quality is always a challenge for the banking sector.
Rapid balance sheet growth, increases the likelihood of
a rise in loan defaults during the downturn in economic
activities, if not carefully managed.

Three scenarios were considered for the stress test: (a)
an increase in NPLs; (b) devolvement of indirect facilities;
and, (c) a high drawdown from loan commitments. These
stress test also involved the following assumptions:
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Box 3-12: Credit risk stress test

Consumption

Real estate &
contractors

Industry &
general trade
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0+-1!2"
0+-1#!"

 اختبار ال�ضغط على خماطر االئتمان:12-3 �إطار
 (�أ) زيادة يف:مت الأخذ يف االعتبار ثالثة �سيناريوهات الختبار ال�ضغط هي
القرو�ض املتعرثة (ب) منح الت�سهيالت غري املبا�شرة (ج) �سحوبات عالية من
: وت�ضمنت هذه االختبارات �أي�ض ًا الفر�ضيات التالية.التزامات القرو�ض
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1. Certain percentage of performing loans becomes
non-performing. The assumed percentage varies
across economic sectors with the highest being for the
consumption sector (10%) followed by real estate and
contractors (5%).
2. Banks make a provision of 75% on the additional
NPLs
3. The risk weight assigned to devolved indirect facilities
as well as the drawdown committed credit facilities is
100%

تطورات القطاع امل�صريف

 تختلف الن�سبة. حت ّول ن�سبة مع ّينة من القرو�ض املنتجة �إىل قرو�ض متعرثة.1
املفرت�ضة بني خمتلف القطاعات االقت�صادية مع افرتا�ض ن�سبة التعرث الأعلى
.)٪ 5(  يليه قطاع العقارات واملقاولني،)٪ 10( يف قطاع اال�ستهالك
 بالن�سبة �إىل القرو�ض املتعرثة٪75  قيام البنوك بحجز خم�ص�صات تعادل.2
.الإ�ضافية
 للت�سهيالت غري املبا�شرة واجلزء امل�ستغل من٪100 يكون وزن املخاطر.3
.الت�سهيالت االئتمانية املعتمدة

The impact of the stress on the capital adequacy ratio
(CAR) of domestic banks26 shows that for none of the
banks, the capital adequacy ratio declines below the
QCB prescribed minimum level of 10%. However, the
CAR ratios reduced substantially for some of the banks
with a maximum reduction of 4.2 percent points and a
minimum reduction of 0.9 percent points.
The impact of the stress on the profitability of the
banking sector indicate considerable reduction in RoA;
a reduction of around 2.1 percent points after the
assumed stress conditions

ُيظهر اختبار ال�ضغط عدم ت�أثر ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لأي من البنوك املحلية
) املقرر من قبل٪10(  حيث مل تقل هذه الن�سبة لأي بنك عن احلد الأدنى26
م�صرف قطر املركزي على الرغم من ت�أثر بع�ض البنوك ب�صورة �أكرب عن
 كحد �أعلى٪4.2 غريها حيث تراوح االنخفا�ض يف ن�سبة كفاية ر�أ�س املال بني
. كحد �أدنى٪0.9 و

Credit risk assessment is also carried out under the
approach of ‘Stressing to breaking point’, This approach
examines the effect of the incremental increase in the
stress conditions and its impact on one or more of the
financial soundness indicator of the banking sector such
as its capital position and profitability (Box 3-13).

كما ّمت �أي�ض ًا تقييم خماطر االئتمان يف �إطار املنهج املعروف بـ "ال�ضغط
 ويدر�س هذا املنهج �أثر الزيادة التدريجية يف ظروف."عند نقطة التعادل
ال�ضغط وت�أثريها على واحد �أو �أكرث من م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية للقطاع
.)13-3 امل�صريف مثل و�ضع ر�أ�س املال والربحية (�إطار

Box 3-13: Stressing to breaking point
Stress test often talks about “what if” conditions and
calibrate the extent of effect due to this ‘if conditions’
or the assumed shocks to one or more of the financial
soundness indicator of the banking sector such as
capital adequacy ratio (CAR), return on assets (RoA),
etc. The approach of stressing to breaking point deals
with the behavior of the target financial soundness
indicator (for example, CAR) as the severity of the stress
is increased. The credit risk assessment under the
approach of ‘stressing to breaking point’ assumes that
a certain percentage of the loan portfolio comprising
of real estate, consumption and loans to contractors
becomes non-performing and banks make a provision
of 75% on the additional NPLs recorded.
This approach examines at which level of NPLs, the
CAR breaches the QCB stipulated minimum figure of
10%. The analysis shows that, for Islamic banks, the
minimum QCB norms for CAR are breached only when
the NPLs from the combined portfolio reaches 21%.

26
The foreign banks operating in Qatar are not considered, since they are not
subject to CAR maintenance locally
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وينعك�س ت�أثري اختبار ال�ضغط على ربحية القطاع امل�صريف من خالل االنخفا�ض
 نقطة مئوية بعد2.1 الكبري يف معدل العائد على الأ�صول حيت انخف�ض بنحو
.الأخذ يف االعتبار االحتماالت املفرت�ضة يف اختبار ال�ضغط

 ال�ضغط عند نقطة التعادل:13-3 �إطار
يناق�ش اختبار ال�ضغط عادة قاعدة "ماذا لو" امل�شروطة ويحدد مدى الت�أثري
الناجت عن هذه القاعدة امل�شروطة �أو ال�صدمات املفرت�ضة التي ت�صيب واحد ًا
�أو �أكرث من م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية للقطاع امل�صريف مثل معدل كفاية ر�أ�س
 ويعالج منهج "ال�ضغط عند نقطة التعادل.املال والعائد على الأ�صول وغريها
 معدل كفاية ر�أ�س:" �سلوك م�ؤ�شر ال�سالمة املالية امل�ستهدف (على �سبيل املثال
 ويفرت�ض تقييم خماطر االئتمان يف �إطار.املال) حيث تزداد حدة ال�ضغط
منهج "ال�ضغط عند نقطة التعادل" حتول ن�سبة معينة من حمفظة القرو�ض
للقطاع العقاري والقطاع اال�ستهالكي واالئتمان املمنوح للمقاولني �إىل قرو�ض
 بالن�سبة �إىل القرو�ض٪75 متعرثة وقيام البنوك بحجز خم�ص�صات تعادل
.املتعرثة الإ�ضافية
ويدر�س هذا النهج عند �أي م�ستوى من القرو�ض املتعرثة ينخف�ض معدل كفاية
.) املحدد من قبل م�صرف قطر املركزي٪10 ( ر�أ�س املال عن احلد الأدنى

 مل يتم �أخذ البنوك الأجنبية العاملة يف قطر يف االعتبار لأنها ال تخ�ضع للمتطلبات املحلية26
اخلا�صة مبعدل كفاية ر�أ�س املال
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In case of commercial banks, it breaches the limit only
when the NPLs from the combined loan portfolio exceed
25%. However, for three commercial banks, the CAR
goes below the minimum prescribed level when their
NPLs reach 12%.
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 مت تخطي احلد الأدنى، بالن�سبة �إىل البنوك الإ�سالمية،ويو�ضح التحليل �أنه
املقرر من قبل م�صرف قطر املركزي فقط عندما و�صلت ن�سبة القرو�ض
 �أما بالن�سبة �إىل البنوك.٪21 املتعرثة يف حمفظة االئتمان الإجمالية �إىل
 فقد مت تخطي احلد الأدنى عندما و�صلت ن�سبة القرو�ض املتعرثة �إىل،التجارية
 من حمفظة االئتمان الإجمالية با�ستثناء ثالثة بنوك جتارية حيث٪25 �أكرث من
انخف�ض معدل كفاية ر�أ�س املال عن احلد الأدنى املقرر عندما و�صلت ن�سبة
.٪12 القرو�ض املتعرثة لديها �إىل
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The above analysis suggest that, given their high levels of
capital, the banking sector seems to be well-cushioned
from adverse shocks, even though profitability issues may
arise for some of the banks, in case their asset quality
deteriorates. With credit growth expected to strengthen
in the coming years, the banking sector need to improve
its credit management strategies so that the delinquency
rate remains in check. Judged thus, the recent guidelines
by the Qatar Central Bank to banks regarding credit
facilities against salary assignments can be considered
as a proactive move towards improving the asset quality
in the banking sector and prevent a deterioration of in
the quality of personal loans on banking book.27

Liquidity and funding risk
The issue of liquidity risks has come into prominence
especially after the financial crisis. Taking cognizance of
the importance of liquidity in buttressing and maintaining
market confidence, regulators have come up with a
new set of measures to deal with this issue. The Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS) for instance,
has issued a consultative document on ‘International
framework for liquidity risk measurement, standards
and monitoring’. The final document along with new
measures on capital standards were issues as a rule text
(Basel III) in December 2010 (Box: 3-14: Framework for
liquidity risk measurement).
27
In April 2011, Qatar Central Bank (QCB) issued a circular which delineates
the terms and conditions for credit facilities against salary, separately for Qatari
citizens and expatriates.
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 بالنظر �إىل امل�ستويات املرتفعة لر�أ�س مال،ي�شري التحليل ال�سابق �إىل �إنه
 يبدو القطاع امل�صريف حمم ّي ًا ب�صورة جيدة من �أي �صدمات،البنوك
 على الرغم مما قد ين�ش�أ من م�سائل متعلقة بالربحية بالن�سبة �إىل،�سلبية
 ومع النمو القوي.بع�ض البنوك يف حال تدهور جودة الأ�صول اخلا�صة بها
 يتعني على القطاع امل�صريف حت�سني،املتوقع لالئتمان يف ال�سنوات املقبلة
 بحيث يبقى معدل العجز عن ال�سداد حتت،ا�سرتاتيجيات �إدارة االئتمان
 ميكن اعتبار التوجيهات التي �صدرت م�ؤخر ًا عن، وبالتايل.ال�سيطرة
م�صرف قطر املركزي للبنوك ب�ش�أن الت�سهيالت االئتمانية ب�ضمان الراتب
خطوة ا�ستباقية تهدف �إىل حت�سني جودة الأ�صول يف القطاع امل�صريف ومنع
27.حدوث �أي تدهور يف جودة القرو�ض ال�شخ�صية يف ال�سجل امل�صريف

ال�سيولة و خماطر التمويل
احتلت م�س�ألة خماطر ال�سيولة مركز ال�صدارة خ�صو�ص ًا بعد الأزمة
 �أتت، ويف �ضوء �أهمية ال�سيولة يف تعميق وتعزيز الثقة يف ال�سوق.املالية
ال�سلطات التنظيم ّية مبجموعة جديدة من التدابري للتعامل مع هذه امل�س�ألة
حيث �أ�صدرت جلنة بازل للرقابة امل�صرف ّية وثيقة ا�ست�شارية حول "الإطار
 ومتثل." واملعايري اخلا�صة بها ومتابعتها،الدويل لقيا�س خماطر ال�سيولة
 بالإ�ضافة �إىل التدابري اجلديدة املتعلقة مبعايري،هذه الوثيقة اخلتامية
 �إطار:14-3 م (�إطار2010 ) يف دي�سمرب3  ن�ص معيار (بازل،ر�أ�س املال
.)قيا�س خماطر ال�سيولة

م تعميم ًا يحدد فيه الأحكام وال�شروط اخلا�صة2011  �أ�صدر م�صرف قطر املركزي يف �أبريل27
.بالت�سهيالت االئتمانية املمنوحة ب�ضمان الراتب للمواطنني القطريني واملغرتبني ب�شكل منف�صل
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Box 3-14: Framework for liquidity risk
measurement

تطورات القطاع امل�صريف

 �إطار قيا�س خماطر ال�سيولة:14-3 �إطار

In order to ensure global banks have sufficient highquality liquid assets to withstand a stressed scenario,
the Basel Committee has developed two standards for
liquidity risk supervision.

من �أجل �ضمان احتفاظ البنوك العاملية بن�سبة كافية من الأ�صول ال�سائلة
 و�ضعت جلنة بازل معيارين،ذات اجلودة العالية ملواجهة ال�ضغوطات املحتملة
:للإ�شراف على خماطر ال�سيولة

1. The Liquidity Coverage Ratio (LCR), which addresses
the sufficiency of a stock of high quality liquid assets to
meet short-term liquidity needs under a specified acute
stress scenario.

 ن�سبة تغطية ال�سيولة التي تتناول كفاية الر�صيد من الأ�صول ال�سائلة العالية.1
اجلودة لتلبية احتياجات ال�سيولة الق�صرية الأجل يف ظل اختبارات �ضغط
.معينة

2. The Net Stable Funding Ratio (NSFR), which is aimed
to address long-term structural liquidity mismatches in
the bank balance sheet

 ن�سبة ا�ستقرار التمويل ال�صايف التي تهدف �إىل معاجلة التباينات الهيكلية.2
.الطويلة الأجل لل�سيولة يف امليزانية العمومية للبنك

LCR ensures, at a minimum, the stock of liquid assets
should enable the bank to survive until day 30 of the
proposed stress scenario. The standards require, the
stock of liquid assets should be at least equal the
estimated net cash outflows for a 30-days period.
The net cash outflows are estimated by assuming the
following major criteria:
• run-off of a proportion of retail deposits;
• a loss of unsecured wholesale funding capacity and
reductions of potential sources of secured funding on a
term basis;

ت�ضمن ن�سبة تغطية ال�سيولة تو ّفر حد �أدنى من الأ�صول ال�سائلة التي مت ّكن
البنك من ال�صمود حتى اليوم الثالثني يف ظل الظروف املفرت�ضة يف اختبارات
 وتتطلب املعايري �أن يكون الر�صيد من الأ�صول ال�سائلة م�ساوي ًا على.ال�ضغط
 وتُقدر التدفقات. يوم ًا30 الأقل ل�صايف التدفقات النقدية املقدرة لفرتة
:النقدية ال�صافية بافرتا�ض املعايري الرئي�سية التالية

• loss of secured, short-term financing transactions for
all except high quality liquid assets;
• unscheduled draws on all of the institution’s committed
but unused credit and liquidity facilities
NSFR, on the other hand, is designed to complement
the LCR as well as to promote medium- and long-term
funding of the assets of banking institutions. The major
characteristics of NSFR are:
• it establishes a minimum acceptable amount of
stable funding based on the liquidity characteristics of
the banking institution’s assets and activities over a one
year horizon.
• it aims to limit over-reliance on wholesale funding
during times of buoyant market liquidity and encourage
better assessment of liquidity risk across all on and offbalance sheet items.
Qatar Central Bank has already begun initiatives in this
regard, directing banks to identify the funded liabilities
which can be considered as stable funds based on their
ongoing relationships with customers and the historical
movements in the corresponding deposit accounts.
In addition, at present, QCB employs a Liquidity ratio,
which is akin to the proposed Liquidity Coverage Ratio.

99 Financial Stability Review 2010

• فقدان ن�سبة من ودائع التجزئة؛
• فقدان البنك لقدرته على الو�صول �إىل م�صادر التمويل الكبرية احلجم
غري امل�ضمونة بالإ�ضافة �إىل االنخفا�ض يف امل�صادر املحتملة املتاحة للبنك
للح�صول على متويل �آجل ب�ضمانات؛
• فقدان جميع تعامالت التمويل امل�ضمونة والق�صرية الأجل ما عدا الأ�صول
ال�سائلة العالية اجلودة؛
• حدوث �سحوبات غري مقررة على الت�سهيالت املعتمدة غري امل�ستخدمة
.وغريها من الت�سهيالت املو ّفرة لل�سيولة املمنوحة للم�ؤ�س�سات
 اعتمدت ن�سبة ا�ستقرار التمويل ال�صايف لتكملة ن�سبة،من ناحية �أخرى
تغطية ال�سيولة ودعم التمويل املتو�سط والطويل الأجل للأ�صول يف امل�ؤ�س�سات
 وتتمثل اخل�صائ�ص الرئي�سية لن�سبة ا�ستقرار التمويل ال�صايف يف.امل�صرفية
:ما يلي
• حتدّد احلد الأدنى املقبول للتمويل امل�ستقر القائم على اخل�صائ�ص
املتعلقة بال�سيولة بالن�سبة �إىل �أ�صول امل�ؤ�س�سة امل�صرفية و�أن�شطتها على مدى
.�سنة واحدة
• تهدف �إىل احلد من االعتماد املفرط على م�صادر التمويل الكبرية
احلجم يف �أوقات توافر ال�سيولة يف ال�سوق وت�شجيع تقييم �أف�ضل ملخاطر ال�سيولة
.بالن�سبة �إىل جميع البنود داخل وخارج امليزانية العمومية
وقد بد�أ م�صرف قطر املركزي باتخاذ مبادرات يف هذا ال�صدد من خالل توجيه
البنوك لتحديد االلتزامات املمولة التي ميكن �أن تعترب م�صادر متويل م�ستقرة
يف �ضوء طبيعة العالقة القائمة بني البنوك والعمالء والتغريات العامة يف
 ي�ستخدم امل�صرف املركزي، بالإ�ضافة �إىل ذلك.ح�سابات الودائع ذات ال�صلة
.يف الوقت احلا�ضر ن�سبة �سيولة قريبة من ن�سبة تغطية ال�سيولة املقرتحة
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An assessment of liquidity risk in the banking sector is
conducted, based on a set of financial stability indicators,
supplemented by a forward looking stress test. As
discussed in the earlier section, the banking sector at
present continues to enjoy abundant liquidity during
2010, as testified by the financial stability indicators (Table
3-7). Narrow liquidity (which includes cash or near cash
instruments) to total bank asset as at end December 2010
almost doubled over end-December 2009 figures. The
other measures of liquidity also showed an improvement
during the year. For example, broad liquidity, which
included QCB CDs and government bonds over and
above narrow liquidity also improved (Chart 3-15). Similar
was the case with medium-term liquidity (which defines
the ratio of assets with maturity less than 3 months to
liabilities less than 3 months).
Apparently, stable or revolving nature of deposits in
the short-term buckets minimizes withdrawal risk.
Nonetheless, asset liability mismatch in the maturity
buckets, especially at the shorter end, is one of the
concerns for the banking sector.

ويجري تقييم خماطر ال�سيولة يف القطاع امل�صريف على �أ�سا�س جمموعة
 وال.من م�ؤ�شرات اال�ستقرار املايل تك ّملها اختبارات ال�ضغط اال�ست�شرافية
 بوفرة، كما ذكرنا �سابق ًا،يزال القطاع امل�صريف يتمتع يف الوقت احلا�ضر
 كما هو مبني من خالل م�ؤ�شرات اال�ستقرار،م2010 يف ال�سيولة خالل عام
) فقد ت�ضاعفت تقريب ًا ن�سبة ال�سيولة مبفهومها ال�ضيق7-3 املايل (جدول
(والتي تت�ضمن النقد �أو الأدوات �شبه النقد ّية) �إىل �إجمايل الأ�صول
 كما.م2009 م مقارنة مع دي�سمرب2010 امل�صرفية يف نهاية دي�سمرب
 فقد حت�سنت على.�أظهرت املقايي�س الأخرى لل�سيولة حت�سن ًا خالل ال�سنة
�سبيل املثال ال�سيولة مبفهومها الوا�سع والتي ت�شمل �شهادات الإيداع لدى
امل�صرف وال�سندات احلكومية بالإ�ضافة �إىل ال�سيولة مبفهومها ال�ض ّيق
 وقد كان احلال مماث ًال بالن�سبة �إىل ال�سيولة على.)15-3 (ر�سم بياين
3 املدى املتو�سط (والتي ُتعرف بن�سبة املوجودات امل�ستحقة خالل �أقل من
.) �أ�شهر3 �شهور �إىل اخل�صوم امل�ستحقة خالل �أقل من
وت�ؤدي الطبيعة امل�ستقرة واملتجددة للودائع الق�صرية الأجل �إىل احلد من
 وخ�صو�ص ًا، �إال �إن التباين بني �آجال الأ�صول وااللتزامات،خماطر ال�سحب
. يبقى �أحد م�صادر القلق يف القطاع امل�صريف،يف املدى الق�صري

)٪(  م�ؤ�شرات ال�سيولة:7-3 جدول

 اجتاهات ال�سيولة للبنوك:15-3 ر�سم بياين

Table 3-7: Liquidity indicators (%)

Chart 3-15: Trends in bank liquidity
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In order to quantify the liquidity risk, the customer funding
gap (credit minus deposit to credit in each time bucket)
is examined (Table 3-8). Funding gap in the mediumterm of the maturity ladder seems to have reduced
considerably, while the gap in the long-end remains at
the same level. The shorter end of the maturity bucket
continues to be in surplus mode, with overnight surplus
funds having almost doubled. Accordingly, although the
probability of withdrawal risk appears to be higher, it is
well-contained by the high level of liquid assets.

>-?.#!"
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 يتم فح�ص الفجوة التمويل ّية للعمالء،من �أجل قيا�س خماطر ال�سيولة
.)8-3 (االئتمان ناق�ص الودائع �إىل االئتمان لكل فرتة زمنية) (جدول
ويت�ضح من اجلدول انخفا�ض الفجوة التمويلية يف املدى املتو�سط ب�شكل
 وبقا�ؤها عند نف�س امل�ستوى يف املدى الطويل يف حني متيزت الفرتة،كبري
الزمنية الق�صرية الأجل بوجود فائ�ض مع ت�ضاعف فائ�ض الأموال للفرتة
 على خالف ما يبدو من ارتفاع، وتبع ًا لذلك."الزمنية "لليلة الواحدة
عال من املوجودات ال�سائلة
ٍ  �إال �أن وجود م�ستوى،احتمال خماطر ال�سحب
.ي�شري �إىل االحتواء اجليد لهذه املخاطر
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)٪( الفجوة التمويلية الربع �سنوية:8-3جدول

Table 3-8: Quarterly funding gap (%)

Maturity bucket

Dec-09

Mar-10

Jun-10

Sep-10

Dec-10

فرتة اال�ستحقاق

Overnight

-311.6

-460.3

-415.7

-451.0

-524.9

ليلة واحدة

Less than 1 month (M)

-29.8

-71.3

-43.0

-8.8

-5.2

�أقل من �شهر واحد

Greater than 1M and upto 3M

-123.3

-128.8

-38.6

-126.2

-113.5

 �شهور3 �شهر �إىل

Greater than 3M and upto 6M

8.8

42.4

11.0

-35.0

-27.3

 �شهور6  �شهور �إىل3

Greater than 6M and upto 12M

63.9

39.4

-35.1

5.8

1.8

 �شهر ًا12  �شهور �إىل6

Greater than 12M and upto 2 years

81.0

85.6

79.0

68.0

25.4

�سنة واحدة �إىل �سنتني

Above 2 years

99.7

98.5

99.8

99.6

99.6

�أكرث من �سنتني

In order to supplement the above analysis, a liquidity
scenario test is conducted to assess the impact of a
plausible liquidity stress owing to stress on withdrawal
and roll-over of funded liabilities (Box 3-15). The stress
test indicates only a limited impact to the banking sector
due to the assumed risk. Due to lack of adequate
instruments to manage liquidity, Islamic banks appear
to be experiencing liquidity strains in the worst-case
scenario, but are well-placed to overcome the risk by
utilizing all the liquidity support available.

 مت �إجراء اختبار �ضغط لل�سيولة،من �أجل تعزيز التحليل الوارد �أعاله
بهدف تقييم الأثر املحتمل على ال�سيولة الناجت عن ال�ضغوطات املتمثلة يف
 وي�شري االختبار.)15-3 ال�سحب املبكر وجتديد االلتزامات املم ّولة (�إطار
 وب�سبب.�إىل ت�أثر القطاع امل�صريف ب�شكل حمدود يف ظل املخاطر املفرت�ضة
 قد تواجه البنوك الإ�سالمية،عدم توافر الأدوات الكافية لإدارة ال�سيولة
 �إال �أنه ميكنها التغلب على،�ضغوطات يف ال�سيولة يف ظل �أ�سو�أ االفرتا�ضات
.هذه املخاطر عن طريق ا�ستخدام كافة �أدوات دعم ال�سيولة املتاحة

Box 3-15:
Risk of roll-over and premature
withdrawal - Implications for bank liquidity

–  خماطر �إعادة الإقرا�ض وال�سحب املبكر: 15-3 �إطار
الآثار املرتتبة على ال�سيولة امل�صرفية

The liquidity of the banking sector is subject to a stress
condition for a time span of a month by assuming that
a certain percentage of customer deposits and foreign
interbank funds due for renewal during the course of
a month are not rolled over. In addition, a percentage
of time deposit (1 month to 1 year) is withdrawn by
depositors during the month. The possible liquidity
shortfall is linked to GDP. The results are summarized
as under. 28

يتم �إخ�ضاع ال�سيولة يف القطاع امل�صريف حلالة من ال�ضغط لفرتة زمنية مدتها �شهر ًا
واحد ًا من خالل افرتا�ض �أن ن�سبة معينة من ودائع العمالء والأموال بني البنوك
 بالإ�ضافة �إىل �أنه مت،الأجنبية امل�ستحقة للتجديد خالل �شهر واحد مل يتم جتديدها
�سحب ن�سبة من الودائع لأجل التي ت�ستحق خالل �شهر �إىل �سنة واحدة من قبل املودعني
 ويف ما.خالل ال�شهر وقد مت ربط النق�ص املحتمل يف ال�سيولة بالناجت املحلي الإجمايل
28 .يلي تلخي�ص للنتائج

28
The three major assumptions underlying the stress test are as follows. First,
a high percentage of customer deposits with maturity up to 1 month is not rolled
over during the month (stress period). The percentage of deposit not rolled
over varies across the categories of depositors (e.g., non-resident, private,
government, etc). Second, a certain percentage of deposits with maturity (1-3
months, 3-6 months, and 6 months to 1 year) are withdrawn during the month
with a decrease in the intensity of withdrawal as the maturity duration increases.
Third, a certain percentage of interbank funds with maturity up to 1 month
placed by banks and financial institution outside Qatar with domestic banks are
not rolled over during the month.

 �أن ن�سبة كبرية من ودائع العمالء امل�ستحقة، �أو ًال: ت�شمل االفرتا�ضات الثالثة الرئي�سية ما يلي28
 وتتفاوت ن�سبة الودائع غري.)خالل �شهر واحد ال يتم جتديدها خالل ال�شهر (مرحلة ال�ضغط
، ثاني ًا.) وغريها من الفئات، احلكومي، ال�شخ�صي،املجددة ح�سب فئات املودعني (مثل غري املقيم
 �شهور3 ، �شهور3  وامل�ستحقة خالل (�شهر واحد �إىل،يتم �سحب ن�سبة معينة من الودائع خالل ال�شهر
. �شهور �إىل �سنة واحدة) مع انخفا�ض كثافة ال�سحب ك ّلما زادت فرتة اال�ستحقاق6 و، �شهور6 �إىل
 والتي �أودعتها، �أن ن�سبة معينة من الأموال بني البنوك ذات �أجل ا�ستحقاق مدته �شهر واحد،ثالث ًا
.البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية لدى بنوك حملية موجودة خارج دولة قطر ال يتم جتديدها خالل ال�شهر
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البنوك الأجنبية البنوك التجارية البنوك الإ�سالمية
Foreign

Commercial

Islamic

1

0

3

0.00

0.00

1.71

1

0

3

0.00

0.00

1.07

0

0

1

0.00

0.00

0.18

0

0

0

0.00

0.00

0.00

الفر�ضية الأوىل :ال�سيولة متاحة فقط من الودائع النقدية لدى امل�صرف املركزي.
الفر�ضية الثانية :بالإ�ضافة �إىل الفر�ضية الأوىل ،تتوفر ال�سيولة للبنوك من خالل عمليات �إعادة
ال�شراء.
الفر�ضية الثالثة :بالإ�ضافة �إىل الفر�ضية الثانية ،تتوفر ال�سيولة من خالل �صايف ال�سحوبات
للأ�صول املحلية بني البنوك.
الفر�ضية الرابعة :بالإ�ضافة �إىل الفر�ضية الثالثة ،تتوفر ال�سيولة من خالل الأ�صول بني البنوك
عرب احلدود (حتى �شهر واحد) مع ن�سبة خ�صم .٪25

خماطر ال�سوق (�أ�سعار الفائدة)

عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of banks short of liquidity

النق�ص يف ال�سيولة
(الن�سبة املئوية �إىل الناجت املحلي الإجمايل لعام 2010م)

الفر�ضية
الأوىل

Scenario 1

)Shortfall in liquidity (% to 2010 GDP

عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of banks short of liquidity

النق�ص يف ال�سيولة
(الن�سبة املئوية �إىل الناجت املحلي الإجمايل لعام 2010م)

الفر�ضية
الثانية

Scenario 2

)Shortfall in liquidity (% to 2010 GDP

عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of banks short of liquidity

النق�ص يف ال�سيولة
(الن�سبة املئوية �إىل الناجت املحلي الإجمايل لعام 2010م)

الفر�ضية
الثالثة

Scenario 3

)Shortfall in liquidity (% to 2010 GDP

عدد البنوك التي تعاين من نق�ص يف ال�سيولة
Number of banks short of liquidity

النق�ص يف ال�سيولة
(الن�سبة املئوية �إىل الناجت املحلي الإجمايل لعام 2010م)

الفر�ضية
الرابعة

Scenario 4

)Shortfall in liquidity (% to 2010 GDP

Scenario 1: Liquidity available only from cash balances with the central
bank
Scenario 2: In addition to scenario 1, liquidity is available to the banks
through Repo operations
Scenario 3: In addition to scenario 2, liquidity is available through net
domestic interbank asset withdrawals
Scenario 4: In addition to scenario 3, liquidity available through crossborder interbank asset (up to 1 month) with a 25% haircut

)Market risk (Interest rate

حتتفظ البنوك يف دولة قطر عادة بن�سبة كبرية من اخل�صوم الق�صرية
الأجل مقارنة مع اخل�صوم الطويلة الأجل .وتبع ًا لذلك ت�ؤثر الزيادة
يف �أ�سعار الفائدة يف الأجل الق�صري ت�أثري ًا �سلبي ًا على ربحية القطاع
امل�صريف ،حيث يعاد ت�سعري اخل�صوم مبعدل �أ�سرع من الأ�صول .وت�شري
املبادرة الأخرية التي اتخذها م�صرف قطر املركزي بخف�ض �سعر الفائدة
�إىل تي�سري �أو�ضاع �أ�سعار الفائدة يف املدى املتو�سط 29.وعلى العك�س من
ذلك ،قد ي�ؤدي �ضيق �سوق الودائع وزيادة حدّة املناف�سة �إىل زيادة �أ�سعار
الفائدة مما ي�ؤ ّثر على الربح ّية.

Banks in Qatar typically long on short-term liabilities
while short on long-term liabilities. Accordingly an
increase in interest rate at the shorter end might
negatively affect the profitability of the sector, since
liabilities become re-priced at a rate typically faster
than assets. The recent initiative by QCB by reducing
the interest rate indicates a softening of the rates over
the medium term.29 On the contrary, considering the
tight deposit market, an increase in competition may
leads to an increase in interest rate thereby affecting
the profitability.

 29قام م�صرف قطر املركزي بتخفي�ض �سعر الفائدة على ودائع �سوق النقد القطري على دفعتني
بن�سبة  1يف املائة ،الدفعة الأوىل يف � 11أغ�سط�س 2010م والدفعة الثانية يف � 5أبريل 2011م حيث مت
خف�ض �سعر الفائدة مبقدار �إ�ضايف بن�سبة  50نقطة �أ�سا�س.

29
QCB reduced the interest rate on QMR deposits by 1 percent in two tranches,
first on August 11, 2010 and subsequently on April 5, 2011. On April 5, 2011,
the interest rate on the QMR loan facility was also reduced by 50 basis point

 102تقرير اال�ستقرار املايل2010

Financial Stability Review 2010

تطورات القطاع امل�صريف

Banking Sector Developments

With deposit growth in excess of credit growth during
2010, the average cost of deposits has declined
significantly, well in excess of the return on credit,
ensuring that banks are able to maintain comfortable
returns, which in fact, has been increasing over the past
few years (Table 3-9).

انخف�ض متو�سط تكلفة الودائع ب�شكل ملحوظ متجاوز ًا بكثري العائد على
 مما،م2010 االئتمان مع منو الودائع ب�شكل �أكرب من منو االئتمان خالل عام
،ي�ضمن قدرة البنوك على احلفاظ على العائدات عند م�ستويات م�ستقرة
. �أظهرت تزايد ًا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،والتي يف الواقع

Table 3-9: Spread on customer interest rate (%)

)٪(  الفرق يف �أ�سعار الفائدة:9-3 جدول

ال�سنة

تكلفة الودائع

العائد على االئتمان

الفرق

Year

Cost of deposit

Return on credit

Spread

2008

3.17

7.12

3.95

2009

3.56

7.26

3.7

2010

2.63

6.71

4.08

In order to investigate the impact of an adverse
movement in interest rates, Earnings at Risk (EAR)
exercise has been conducted .30 For a 100 basis
points increase in interest rates, at the aggregate level,
net interest income (NII) of banks was found to decline
by QR 1.4 billion at end-December 2010. Since the
banking system exhibits ‘negative’ gap at the shorterend, the rise in interest rate leads to a rise in interest
expense that outpaces the rise in interest income,
which explains this result.

Market risk (Equity price)

 ّمت �إجراء حتليل،ومن �أجل درا�سة ت�أثري احلركة ال�سلب ّية يف �أ�سعار الفائدة
 نقطة �أ�سا�س100  ف�أمام كل زيادة مبقدار30.للأرباح املعر�ضة للمخاطر
 لوحظ تراجع يف �صافى الدخل من،يف �أ�سعار الفائدة على امل�ستوى الكلي
 وحيث.م2010 مليار ريال قطري يف نهاية دي�سمرب1,4 الفائدة بقيمة
 ي�ؤدي االرتفاع،يظهر القطاع امل�صريف فجوة "�سالبة" يف املدى الق�صري
يف �أ�سعار الفائدة �إىل ارتفاع الفوائد املدفوعة مبقدار يفوق االرتفاع يف
. الأمر الذي يف�سر هذه النتيجة،الدخل من الفوائد

)خماطر ال�سوق (�أ�سعار الأ�سهم

The balance sheet structure of banks in Qatar indicates
that the banking sector has limited exposure to
market risk. Overall, banks’ total investments stood
at around QR 84 billion (15% of total asset at end
December 2010). Out of this amount, around 50%
of the investments are in bonds/ certificate issued by
Government/QCB, leaving only 50% susceptible to
interest rate movements. Moreover, the short-term
investments (investments with residual maturity up to 1
year) including investments in equity markets are below
10% of total investments. This also lowers the risks
(volatility) arising from sudden movements in market
variables (Chart 3-16). Accordingly, an assumed stress
of 75% decline in the equity market is found to have
a negligible direct impact on the capital position of
domestic banks.

ي�شري هيكل امليزان ّية العموم ّية للبنوك يف دولة قطر �إىل �أن تعر�ض القطاع
 فقد بلغت ا�ستثمارات البنوك الإجمالية.امل�صريف ملخاطر ال�سوق حمدودة
 من جمموع الأ�صول يف نهاية٪15(  مليار ريال قطري84 ب�شكل عام نحو
 ا�ستثمارات يف ال�سندات احلكومية٪50  منها حوايل،)م2010 دي�سمرب
٪50  مما يجعل،و�شهادات الإيداع التي ي�صدرها م�صرف قطر املركزي
.فقط من قيمة حمفظة اال�ستثمارات عر�ضة لتقلبات �أ�سعار الفائدة
 متثل اال�ستثمارات الق�صرية الأجل (اال�ستثمارات،عالوة على ذلك
امل�ستحقة خالل �سنة واحدة) مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف �أ�سواق الأ�سهم
 ما من �ش�أنه �أي�ض ًا �أن يقلل املخاطر، من جمموع اال�ستثمارات٪10 �أقل من
(التقلبات) الناجتة عن التغريات املفاجئة يف متغريات ال�سوق (ر�سم
 يف٪75  يكون لالنخفا�ض املفرت�ض بن�سبة، وتبع ًا لذلك.)16-3 بياين
�سوق الأ�سهم ت�أثري ًا مبا�شر ًا �ضئي ًال على و�ضع ر�أ�س املال اخلا�ص بالبنوك
.املحلية

30
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.

) تقي�س الأرباح املعر�ضة للمخاطر والتي تقدم ر�ؤية ق�صرية الأجل (ت�صل عاد ًة �إىل �سنة واحدة30
.ملخاطر �أ�سعار الفائدة مدى تغيرّ �صايف الدخل يف حال التغيرّ ال�سلبي يف �أ�سعار الفائدة
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 التغريات ال�شهرية يف املحفظة اال�ستثمارية:16-3 ر�سم بياين
للقطاع امل�صريف
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Chart 3-16: Monthly changes in banking
sector investment
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Market risk (exchange rate)

)خماطر ال�سوق (�سعر ال�صرف

Market risk arising from exchange rate volatilities
appears to be limited for the banking sector owing to
the fact that an overwhelming portion (above 75%) of
its foreign currency assets/liabilities is denominated in
USD.31 Nonetheless, during 2010, the long position
on FC assets for the banking sector increased over
2009 indicating a marginal increase in exchange rate
risk in case of a QR appreciation against other nonUSD currencies. In view of that, the absolute value of
the net open position32 to Tier-I capital increased. This
ratio identifies banking sector’s exposure to exchange
rate risk in relation to capital. It measures the mismatch
between foreign currency asset and liability position
to assess the potential vulnerability of the banking
sector capital to exchange rate movements. The ratio
indicates that, around 6% of the banking sector capital
will be affected in case of any adverse exchange rate
movement. Considering the possible upturn in the global
interest rate scenario along with a depreciation of the
USD against other major currencies, an appreciation
of the Qatari Riyal in the near-term does not appear
likely. The currency composition of the foreign currency
asset indicates the overwhelming dominance of the
USD (over 75%) as against non-USD currencies such
as the Euro (7.6%) and GBP (2.5%). The distribution of
assets and liabilities in these three currencies shows
‘credit’ and ‘assets with foreign banks’ have the major
share in the asset composition, whereas ‘deposit from
customers’ and ‘liabilities to foreign banks’ took the
major share in their foreign currency liability mix in the
current year (Chart 3-17 A and B).

كما كانت ملخاطر ال�سوق النا�شئة عن تقلبات �سعر ال�صرف ت�أثريات
)٪75 حمدودة على القطاع امل�صريف وذلك لأن اجلزء الأكرب (ما يزيد عن
31.اخل�صوم بالعمالت الأجنبية مق ّومة بالدوالر الأمريكي/من الأ�صول
غري �أن و�ضع الأ�صول بالعمالت الأجنبية يف القطاع امل�صريف خالل عام
م ي�شري �إىل زيادة طفيفة يف خماطر �سعر2009 م باملقارنة مع عام2010
ال�صرف يف حالة ارتفاع قيمة الريال القطري مقابل العمالت الأخرى
 زادت القيمة املطلقة ل�صايف، ويف �ضوء ذلك.غري الدوالر الأمريكي
 وحتدد هذه الن�سبة مدى. �إىل ر�أ�س املال الأ�سا�سي32املراكز املفتوحة
تعر�ض القطاع امل�صريف ملخاطر �سعر ال�صرف بالن�سبة �إىل ر�أ�س املال كما
تقي�س التباين بني الأ�صول بالعمالت الأجنبية وو�ضع اخل�صوم من �أجل
تقييم مكامن ال�ضعف املحتملة يف ما يتعلق بر�أ�سمال القطاع امل�صريف
٪6  وت�شري هذه الن�سبة �إىل �أن حوايل.جتاه �أي تغريات يف �أ�سعار ال�صرف
من ر�أ�سمال القطاع امل�صريف عر�ضة للت�أثريات الناجمة عن �أي حت ّركات
.�سالبة يف �أ�سعار ال�صرف
وبالنظر �إىل التح�سن املحتمل يف �أ�سعار الفائدة العاملية جنب ًا �إىل جنب
،مع انخفا�ض قيمة الدوالر الأمريكي مقابل العمالت الرئي�سية الأخرى
ف�إنه من غري املرجح يف املدى الق�صري �أن ترتفع قيمة الريال القطري
 وي�شري تكوين العمالت يف حمفظة الأ�صول.مقابل الدوالر الأمريكي
املقومة بالعمالت الأجنبية �إىل الهيمنة الكبرية للدوالر الأمريكي (�أكرث
) واجلنيه٪7.6( ) مقابل العمالت الأجنبية الأخرى مثل اليورو%75 من
 ويظهر توزيع الأ�صول واخل�صوم بني هذه العمالت.)٪2.5( الإ�سرتليني
"الثالث يف العام احلايل �أن "االئتمان والأ�صول لدى البنوك الأجنبية
"ميثالن احل�صة الأكرب يف تكوين هذه الأ�صول يف حني �أن "ودائع العمالء
و"املطلوبات للبنوك الأجنبية" ا�ستحوذت على احل�صة الأكرب يف مزيج
.) �أ و ب17-3 اخل�صوم بالعمالت الأجنبية (ر�سم بياين

31
The exchange rate of the Qatari Riyal is pegged to the US Dollar (USD) at a
rate of USD 1= QR 3.64

 ريال3,64  دوالر �أمريكي لكل1  يرتبط �سعر �صرف الريال القطري بالدوالر الأمريكي مبعدل31
.قطري

32
International Monetary Fund (2010). Broadening financial indicators in the
special data dissemination standard. IMF: Washington DC.

م) "تو�سيع نطاق امل�ؤ�شرات املال ّية يف �ضوء املعيار اخلا�ص2010(  تقرير �صندوق النقد الدويل32
. وا�شنطن العا�صمة: �صندوق النقد الدويل."بن�شر البيانات
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The share of credit provided in foreign currency to total
credit increased by around 3 percentage point as at endDecember 2010 over the previous year due mainly to
the demand in FC credit from big corporate. From a risk
perspective, since most of the credit is provided in USD,
this limits the vulnerability of banks to exchange rate risk.

كما زادت ح�صة االئتمان املمنوح بالعملة الأجنبية �إىل �إجمايل االئتمان
م مقارنة بالعام ال�سابق ويرجع ال�سبب2010 يف نهاية دي�سيمرب٪3 بحوايل
يف ذلك �أ�سا�س ًا �إىل زيادة الطلب علي االئتمان بالعمالت الأجنبية من
 تبقى قابلية البنوك للتعر�ض، ومن منظور املخاطر.قبل ال�شركات الكبرية
ملخاطر �أ�سعار ال�صرف حمدودة نظر ًا لهيمنة الدوالر الأمريكي على
.معظم االئتمان بالعمالت الأجنبية

 تكوين الأ�صول بالعمالت الأجنبية: �أ17-3 ر�سم بياين

 تكوين اخل�صوم بالعمالت الأجنبية: ب17-3 ر�سم بياين
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Concentration risk
Over-extension of credit as well as over-reliance on
deposits from a few corporates/ individuals can leads to
credit/liquidity risks for the banking sector. In that context,
an analysis has been carried out to ascertain the degree
of concentration in the banking sector (Box 3-16).
Box 3-16: Concentration risk
Credit concentration: Concentration risk in all its
forms is a challenge for the banking sector. Experience
shows that concentration in credit portfolio has been
one of the major causes of bank distress. It is, therefore,
important to examine the concentration risk of banking
sector. In order to limit the credit risk from concentration,
QCB has been employing various prudential limits. In
case of customer credit concentration for example, the
maximum credit facility granted to a borrower group of
a single customer is limited to 20% of the bank’s Tier-I
capital.
The data on credit facilities provided to private borrowers
suggest that overall, the top 10 borrowers account for
around a fifth of total credit of the banking sector. The
ratio indicates a high level of concentration which could
engender a weakness in banks’ capital and profitability
position, in case of an unexpected increase in probability
of default.
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خماطر الرتكز
 ف�ض ًال عن االعتماد املفرط على الودائع من،�إن املغاالة يف الإقرا�ض
 الأفراد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خلق خماطر ائتمانية/قبل بع�ض ال�شركات
 قمنا، ويف هذا ال�سياق.وخماطر يف ال�سيولة بالن�سبة �إىل القطاع امل�صريف
ب�إجراء حتليل للتحقق من درجة الرتكز يف القطاع امل�صريف كما هو مبني
.)16-3 يف (�إطار
 خماطر الرتكز:16-3 �إطار
 ت�ش ّكل خماطر الرتكز يف جميع �أ�شكاله حتدي ًا للقطاع:الرتكز يف االئتمان
 وتُظهر التجربة �أن الرتكز يف حمفظة االئتمان ي�شكل �أحد الأ�سباب.امل�صريف
 لذا تع ّد درا�سة خماطر الرت ّكز يف القطاع،الرئي�سية للأزمات يف البنوك
، ومن �أجل احل ّد من خماطر الرتكز يف االئتمان.امل�صريف من �أهم ال�ضروريات
 منها على �سبيل،يقوم م�صرف قطر املركزي با�ستخدام عدة قيود احرتازية
املثال ما يتعلق برتكز االئتمان للعمالء حيث ُيحدد احلد الأق�صى للت�سهيالت
 من ر�أ�س املال٪20 االئتمانية املمنوحة للمجموعة االئتمانية للعميل الواحد بـ
.الأ�سا�سي للبنك
وت�شري البيانات اخلا�صة بالت�سهيالت االئتمان ّية املمنوحة للمقرت�ضني من
القطاع اخلا�ص �إىل �إن ح�سابات املقرت�ضني الع�شر الأوائل متثل نحو خم�س
 وتدل هذه الن�سبة على م�ستوى عال.�إجمايل حجم االئتمان يف القطاع امل�صريف
من الرتكز الأمر الذي قد ُيحدث �ضعف ًا يف ر�أ�س مال البنوك وربحيتها يف حالة
.الزيادة غري املتوقعة يف احتماالت التخلف عن ال�سداد
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Deposit concentration: Concentration of deposits
may entail impending liquidity concerns. Unexpected
withdrawal of deposit by a small number of customers whose deposits account for a substantial portion
of the bank’s total deposit liabilities might impel banks
to seek liquidity support from elsewhere, in case they
are unable to meet the liquidity requirements. The data
on top 10 individual depositors of each bank suggests
that overall, the concentration of deposit is moderate
at well below 10% of total deposits. On the contrary,
deposit from corporate houses (both public and private
sector) accounts for a sizable portion of total deposits.
Judged from that perspective, unforeseen events that
may compel firms to withdraw their deposits from the
banking sector could lead to liquidity pressure for the
banking sector.

Network risk

تطورات القطاع امل�صريف
 ينطوي الرتكز يف الودائع على خماوف متعلقة:الرت ّكز يف ودائع العمالء
بال�سيولة حيث ميثل ال�سحب غري املتوقع للودائع من قبل عدد قليل من العمالء
الذين ت�ش ّكل ودائعهم جزء ًا كبري ًا من التزامات البنك من الودائع �سبب ًا يدفع
البنوك �إىل طلب الدعم يف ما يخت�ص بال�سيولة من جهات �أخرى يف حال عدم
 وت�شري البيانات اخلا�صة ب�أكرب ع�شرة.قدرتها على تلبية متطلبات ال�سيولة
مودعني من الأفراد يف كل بنك �إىل �أن الرتكز يف الودائع يعد معتد ًال حيث
، وعلى العك�س من ذلك. من �إجمايل الودائع٪10 بلغت ن�سبة الرتكز �أقل من
�شكلت ودائع ال�شركات (لكل من القطاعني العام واخلا�ص) جزء ًا كبري ًا من
 قد ت�ؤدي الأحداث غري املتوقعة التي قد، ومن هذا املنطلق.�إجمايل الودائع
تدفع ال�شركات �إىل �سحب ودائعها من القطاع امل�صريف �إىل �إحداث �ضغط على
.ال�سيولة يف القطاع امل�صريف

خماطر ال�شبكة

Individual institutions typically take insufficient
cognizance of the spillover effects of their actions on
other institutions in the financial system. Likewise, they
might pay limited heed to the impact of the actions of
other financial institutions on their own balance sheets.
Judged from this standpoint, network risk represents an
externality for the financial system: while everyone bears
this risk, no individual entity is likely to undertake proactive action to mitigate it. These risks are often dynamic
and likely to change quickly depending on how banks
manage their balance sheets in response to the external
operating environment. Based on the matrix of interbank
exposures for December 2010, we plot the network risk
chart for the banking sector in Qatar (Chart 3-18).

ال تدرك امل� ّؤ�س�سات الفرد ّية عادة �إدراك ًا كافي ًا الآثار غري املبا�شرة
 كما قد تخفق هذه.لأعمالها على امل�ؤ�س�سات الأخرى يف النظام املايل
امل�ؤ�س�سات يف تقييم حجم الآثار املرتتبة على الإجراءات التي تتخذها
 من هذا.كاف
ٍ امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى على ميزانياتها اخلا�صة ب�شكل
 متثل املخاطر بني �شبكة البنوك عامل تهديد خارجي على،املنطلق
املرجح
ّ  من غري، ففي حني يتح ّمل اجلميع هذه املخاطر.النظام املايل
 وغالب ًا ما تكون.�أن يتخذ �أي كيان فردي �إجراءات ا�ستباقية ملواجهتها
هذه املخاطر ديناميكية وميكن �أن تتغري ب�سرعة اعتماد ًا على كيفية �إدارة
 وا�ستناد ًا �إىل معدالت.البنوك مليزانياتها ملواجهة بيئة العمل اخلارجية
 قمنا بتحديد �شبكة،م2010 تعر�ض البنوك للمخاطر خالل �شهر دي�سمرب
.)18-3 املخاطر للقطاع امل�صريف يف قطر ( ر�سم بياين

Chart 3-18: Network of interbank exposures

 �شبكة املخاطر ما بني البنوك:18-3 ر�سم بياين
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Each node represents a bank in Qatar. Larger the
diameter of the circle, the higher the exposure (as a ratio
of its Tier-I capital) of that bank vis-à-vis other banks,
whereas the smaller circles indicate that exposures to
other banks is limited in relation to their Tier-I capital.
The red lines indicate a large exposure (defined as
exposure of 10% or above of the respective bank’s
Tier-I capital), whereas the blue/ dotted lines indicate
small exposures (defined as exposures below 10% of
the respective bank’s tier-I capital). No line among the
nodes indicates no interbank exposures among the
entities.

Cross-border risks

تطورات القطاع امل�صريف

 كلما، وكلما ات�سع قطر الدائرة.متثل كل عقدة �أحد البنوك يف دولة قطر
ازدادت املخاطر (كن�سبة من ر�أ�س املال الأ�سا�سي) بالن�سبة للبنك مقابل
 بينما ت�شري الدوائر ال�صغرية �إىل �أن التعر�ض للمخاطر،البنوك الأخرى
بالن�سبة �إىل البنوك الأخرى حمدود بالن�سبة لر�أ�س املال الأ�سا�سي لهذه
 �أو �أكرث من٪10  وت�شري اخلطوط احلمراء �إىل تعر�ض كبري ( �أي.البنوك
اخلط املتقطع �إىل تعر�ض/ر�أ�سمال البنك) يف حني ي�شري اخلط الأزرق
 وي�شري عدم وجود �أي خط.) من ر�أ�سمال البنك٪10 قليل (�أي �أقل من
.بني العقد �إىل عدم التعر�ض للمخاطر بني البنوك

تراجع املخاطر عرب احلدود

In the aftermath of the global financial meltdown and
subsequently the banking and sovereign debt problems
in the Euro area and more recently, the Dubai World
episode has brought into sharp focus the issue of bank’s
cross-border activities, and in particular, the asset side
of local banks vis-à-vis rest of the world. Typically, banks
cater to cross-border activities either through physical
presence abroad (by setting up a branch/subsidiary /
representative office) or by conducting cross-border
transactions through their domestic bank branches.
Out of 10 local banks, only two banks have crossborder branch presence; all the remaining ones conduct
cross-border activities through their branches in Qatar.
Asset creation of the foreign branches of local banks
is considered to be mostly funded by the resources
obtained abroad, whereas the domestic branches
depend mostly on domestic resources. Accordingly,
any decline in the value of the asset created in a foreign
country by the domestic branches will have direct impact
on the domestic financial system.

�أدت الأزمة املالية العاملية وما تالها من م�شكالت خا�صة بالديون ال�سيادية
 بالإ�ضافة �إىل �أزمة �شركة دبي العاملية �إىل زيادة الرتكيز على،يف �أوروبا
يخت�ص ب�أ�صول البنوك املحلية
 وال�س ّيما يف ما،�أن�شطة البنوك اخلارجية
ّ
 وغالب ًا ما متار�س البنوك الأن�شطة امل�صرفية.بالن�سبة �إىل بقية دول العامل
اخلارجية �سواء من خالل تواجدها الفعلي يف اخلارج (من خالل ت�أ�سي�س
مكتب متثيلي) �أو من خالل تنفيذ �صفقات خارجية من/�شركة تابعة/فرع
 بنكان فقط لديهما، بنوك حملية10  ومن �أ�صل.خالل فروعها املحلية
 بينما تدير بقية البنوك �أن�شطتها اخلارجية من خالل،فروع ًا يف اخلارج
 ويتم متويل الأ�صول اخلا�صة بالفروع الأجنبية للبنوك.فروعها يف قطر
 بينما،املحلية غالب ًا من خالل موارد يتم احل�صول عليها من اخلارج
 ف�إن، وبالتايل.تعتمد الفروع املحلية يف معظم الأحيان على املوارد املحلية
�أي انخفا�ض يف قيمة الأ�صول التي يتم ت�أ�سي�سها يف دولة �أجنبية من خالل
.الفروع املحلية �سوف ي�ؤ ّثر ب�شكل مبا�شر على النظام املايل املحلي

The data suggest that the local banks in Qatar have
considerably reduced their asset side exposure to the
rest of the world in the post-crisis period. Accordingly,
the total cross-border asset of local banks, which was
around 25% of their total asset as at end 2008, has
since declined to around 17% by end-December 2010
(Table 3-10). The majority of the assets are in the form
of assets with foreign financial institutions, which are
typically short-term in nature. Cross-border credit and
long-term investments (investment above 1 year and
equity investments) accounted for a major chunk of the
rest of the assets, while short-term investments, which
are more susceptible to equity market fluctuations, are
marginal.

ت�شري البيانات �إىل �أن البنوك املحلية يف قطر قد خف�ضت كثري ًا يف فرتة
 ووفق ًا.ما بعد الأزمة من تعر�ضها للمخاطر اخلا�صة بالأ�صول يف اخلارج
 والتي قدرت، انخف�ض �إجمايل الأ�صول اخلارجية للبنوك املحلية،لذلك
 يف٪17  �إىل حوايل،م2008  من �إجمايل الأ�صول يف نهاية عام٪25 بنحو
 كما �أن معظم الأ�صول املحتفظ.)10-3 م (جدول2010 نهاية دي�سمرب
بها تكون يف �شكل �أر�صدة لدى امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية وهي تعد �أ�صو ًال
 وي�شكل االئتمان اخلارجي واال�ستثمارات.ق�صرية الأجل يف طبيعتها
الطويلة الأجل (اال�ستثمارات التي تزيد عن �سنة واال�ستثمارات يف
 بينما ظلت اال�ستثمارات الق�صرية،الأ�سهم) ق�سم ًا كبري ًا من بقية الأ�صول
.الأجل التي تعترب �أكرث عر�ضة لتقلبات �سوق الأ�سهم يف �إطار �ضيق
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Table 3-9: Cross-border assets of
domestic banks

 الأ�صول اخلارجية للبنوك املحلية:10-3 جدول

دي�سمرب

December
2008

ال�سنه
Year

دي�سمرب

)٪( النمو

دي�سمرب

December
2009

Growth (%)

م مقارنة2010 (دي�سمرب
)م2009 مع دي�سمرب

December
2010

(Dec-10 over Dec-09)

�إجمايل الأ�صول عرب احلدود
)(باملليار ريال القطري

93.3

Total cross-border asset (QR billion)

83.4

88.1

)٪( احل�صة �إىل �إجمايل �أ�صول القطاع البنكي

Share to total banking sector asset (%)

�إجمايل الأ�صول عرب احلدود

25.2

19.2

16.8

5.6

االئتمان عرب احلدود

5.9

4.3

3.9

10.8

الأ�صول لدى البنوك الأجنبية

12.1

9.0

7.4

-0.3

)اال�ستثمارات (الق�صرية �إىل املتو�سطة الأجل

0.4

0.2

0.2

36.7

)اال�ستثمارات (الطويلة الأجل

6.8

5.8

5.2

10.0

Total cross-border assets
Cross-border credit
Assets with foreign banks
(Investments (Short- to medium-term
Investments (Long-term)

Almost half of the cross-border assets (including the
assets of the foreign branches of two local banks) are
in European countries, while a quarter of the assets
are in the GCC region (Chart 3-19A). A cross-sectional
analysis of cross-border assets shows that the majority
of the assets (above 65%) in Europe are in the form of
interbank transaction (Chart 3-19B), while the banks
have a good mix of assets in the GCC countries.

ويوجد حوايل ن�صف الأ�صول اخلارجية (مبا يف ذلك �أ�صول الفروع
 بينما يوجد ما يعادل ربع،الأجنبية لبنكني حمليني) يف الدول الأوروبية
.)�أ19-3 الأ�صول يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي (ر�سم بياين
ويو�ضح التحليل القطاعي للأ�صول اخلارجية �أن معظم الأ�صول اخلارجية
) يف �أوروبا تكون يف �شكل عمليات بني البنوك (ر�سم بياين٪65 (�أكرث من
 بينما متتلك البنوك مزيج ًا جيد ًا من الأ�صول يف منطقة دول،)ب19-3
.جمل�س التعاون اخلليجي

)٪(  توزيع الأ�صول اخلارجية ح�سب الدولة:�أ19-3 ر�سم بياين

 توزيع الأ�صول اخلارجية ح�سب الدولة والفئة:ب19-3 ر�سم بياين

Chart 3-19A: Country-wise distribution of
cross-border asset (%)

Chart 3-19B: Country and asset class-wise
distribution of cross- border assets
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In order to estimate the potential losses in case of an
extreme financial distress situation, the cross-border
assets of local banks are subjected to a stress condition33
by assuming vulnerabilities in the credit, investments and
the assets with foreign banks. Assuming a requirement
of 75% provisioning for the observed loss, it is estimated
that a significant portion of 2010 profit of the banking
sector will be at stake.

Concluding remarks

تطورات القطاع امل�صريف

ومن �أجل تقييم اخل�سائر املحتملة يف حال حدوث ا�ضطرابات مالية
 على الأ�صول اخلارجية للبنوك املحلية33 يتم �إجراء اختبار �ضغط،حادة
من خالل افرتا�ض مواطن �ضعف حمتملة تتعلق باالئتمان واال�ستثمارات
 وبافرتا�ض توافر خم�ص�صات مبا يعادل.والأ�صول لدى البنوك الأجنبية
 تكون ن�سبة كبرية من �أرباح القطاع امل�صريف، من حجم اخل�سارة٪75
.م عر�ضة للخطر2010لعام

املالحظات اخلتامية

Favorable economic conditions coupled with pro-active
government support appear to have strengthened
the resilience and profitability of the banking sector in
Qatar. Amidst lingering global and regional concerns,
the banking sector has remained well-capitalized and
profitable, with comfortable asset quality. Sufficient
liquidity, coupled with strong capital position has allowed
banks to expand their balance sheet to post a strong
profit growth.

�أدّت الظروف االقت�صاد ّية اجليدة والدعم احلكومي اال�ستباقي �إىل تعزيز
 وعلى الرغم من م�شاعر.مرونة وربحية القطاع امل�صريف يف دولة قطر
 بقي القطاع،ال�شك وعدم اليقني على ال�صعيدين العاملي والإقليمي
 بالإ�ضافة �إىل امل�ستوى،امل�صريف يتمتّع بالر�سملة اجل ّيدة والربح ّية العالية
 كما متكنت البنوك بف�ضل ال�سيولة الكافية.امل�ستقر يف جودة الأ�صول
والو�ضع القوي لر�أ�س املال من تو�سيع �أن�شطة ميزانياتها العمومية مما
.�سمح بتحقيق منو قوي يف الأرباح

On the cross-border front, the external exposures of
domestic banks are presently not substantial. Further, the
external financing is well-diversified as well. Accordingly,
it is envisaged that any vulnerabilities arising out of these
exposures can be well-contained.

 فيع ّد تعر�ض البنوك املحلية للمخاطر،�أما يف ما يتعلق بالأ�صول اخلارجية
، كما ُيعد التنوع يف جماالت التمويل اخلارجية جيد ًا.اخلارجية منخف�ض ًا
مما ي�شري �إىل �إمكانية االحتواء اجليد ملواطن ال�ضعف التي قد تنجم عن
.هذه املخاطر

The challenge of maintaining favourable asset quality
remains an important concern for banks. The current
growth momentum is expected to keep the quality of
bank assets in good shape. Added to this, the recent
initiatives by the central bank to prevent any build-up of
non-performing loans from the personal loan segment,
especially those backed by salary assignment, are
expected to keep banks’ balance sheets healthy. That
said, any sharp and sudden changes in the operating
environment can raise the likelihood of loan defaults and
impinge adversely on banks’ asset quality.

ويكمن التحدي الأهم �أمام البنوك يف احلفاظ على م�ستوى مالئم من
 ومن املتوقع �أن حتافظ وترية النمو احلالية على جودة،جودة الأ�صول
 كما من املتوقع �أن ت�ؤدي املبادرات.الأ�صول اخلا�صة بالبنوك يف حالة جيدة
الأخرية التي اتخذها امل�صرف املركزي للحد من تراكم الديون املتعرثة
 �إىل، وال�سيما املمنوحة مقابل الراتب،اخلا�صة بقطاع القرو�ض ال�شخ�صية
 ميكن لأية، ومع ذلك.املحافظة على �سالمة امليزانيات العمومية للبنوك
تغريات حادة ومفاجئة يف بيئة العمل رفع احتماالت التق�صري يف �سداد
.القرو�ض مما ي�ؤثر �سلب ًا على جودة الأ�صول اخلا�صة بالبنوك

Looking ahead, favourable economic conditions
augmented by the World Handball Championship in
2015 and subsequently, the FIFA World Cup 2022
bid appear to provide ample opportunities to the
banking sector to register strong credit growth. Banks’
dependence on wholesale funds appears to have low
at present. However, as credit growth picks up and
competition for deposit intensifies, banks would need to
explore imaginative ways to fund their liability mix in a
cost-effective manner, while remaining profitable.

وت�ساهم الظروف االقت�صادية اجليدة وجناح دولة قطر يف ا�ست�ضافة
م وبطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم2015 بطولة ك�أ�س العامل لكرة اليد عام
م يف توفري فر�ص هائلة للقطاع امل�صريف لت�سجيل منو قوي يف2022 عام
 ويبدو حالي ًا �أن اعتماد البنوك على التمويل من العمليات الكبرية.االئتمان
 ويف ظل النمو يف االئتمان وتزايد املناف�سة يف، ومع ذلك.قد انخف�ض
 حتتاج البنوك �إىل البحث عن �أ�ساليب مبتكرة لتمويل مزيج،جذب الودائع
. مع احلفاظ على الربح ّية،اخل�صوم ب�أ�سلوب فعال من حيث التكلفة

Given the size of the domestic market, the risk of
concentration – both on deposit and credit sides –
remains a lingering concern for banks. Regulatory
stipulations are in place for containing over-extension
of credit. Although banks’ dependence on wholesale

 بالن�سبة، تبقى خماطر الرتكز،ومع �أخذ حجم ال�سوق املحلي يف االعتبار
. م�صدر قلق دائم بالن�سبة �إىل البنوك،للودائع واالئتمان على حد �سواء
.وقد مت �صياغة �إجراءات تنظيمية من �أجل احتواء �أي مغاالة يف الإقرا�ض
،وبالرغم من �أن اعتماد البنوك على التمويل من العمليات الكبرية لي�س كبري ًا

33
Assuming 15% of cross border credit turns non-performing, 10% of interbank
asset become illiquid and a 20% value loss in the investment assets

 من الأ�صول بني البنوك٪10  من االئتمان اخلارجي حتول �إىل ديون متعرثة و٪15  بافرتا�ض �أن33
. خ�سائر يف قيمة الأ�صول امل�ستثمرة٪20 �أ�صبحت غري �سائلة و
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funds is not significant, it is important for them to further
increase the component of retail deposits in their liability
mix and thereby lower their dependence on wholesale
funds.

�إال �أنه من املهم بالن�سبة للبنوك �أن تزيد ن�سبة ودائع التجزئة يف مزيج
.اخل�صوم وذلك من �أجل تقليل االعتماد على التمويل من العمليات الكبرية

The operations of domestic banks assume relevance in
this context. As it stands at present, their operations are
typically concentrated in the domestic market. Importantly
as well, their profitability exhibits high dependence on
interest income. In any effort to diversify their revenue
streams, banks have been seeking to expand overseas.
The overall geographic asset diversification of domestic
banks is not very significant at present, although in recent
times, banks have been seeking to expand overseas
in any effort to diversify their activities and revenues
away from the domestic market. Banks would need to
develop a thorough understanding of the dynamics of
operations in foreign markets so as to better appreciate
the measured and non-measured risks arising from the
operating environment in those markets.

 كما ُتظهر ربح ّيتها.ترت ّكز عمليات البنوك املحل ّية غالب ًا يف ال�سوق املح ّلي
 وت�سعى البنوك املحلية يف حماولة.اعتماد ًا كبري ًا على الدخل من الفائدة
 وعلى الرغم. �إىل التو�سع يف عملياتها يف اخلارج،لتنويع م�صادر الدخل
من حماوالت ال�سعي امل�ستمرة من قبل البنوك للتو�سع يف حجم �أن�شطتها
 ال يبدو،اخلارجية بعيد ًا عن ال�سوق املحلي بغر�ض تعزيز م�صادر الدخل
 كما حتتاج البنوك.التنوع اجلغرايف الكلي للأ�صول يف البنوك املحلية كبري ًا
�إىل تطوير نطاق فهمها لديناميكيات العمليات يف الأ�سواق الأجنبية حتى
ت�ستطيع تقدير املخاطر التي ميكن قيا�سها وتلك التي ال ميكن قيا�سها
.والناجمة عن بيئة العمل يف هذه الأ�سواق ب�شكل �أف�ضل
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املقدّمة

INTRODUCTION
The broader financial sector in Qatar comprises of
a development bank and other non-bank financial
institutions, such as finance and investment companies,
exchange houses and the insurance sector. The total
assets34 of this segment at end-December 2010 was
roughly QR 25 billion (around QR 20 billion in 2009),
comprising 4.5% of total banking sector assets.

 وعدد ًا من،ي�ضم القطاع املايل الأو�سع نطاق ًا يف قطر بنك ًا للتنمية
، مثل �شركات التمويل واال�ستثمار،امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى غري البنكية
34  وقد بلغ �إجمايل �أ�صول. بالإ�ضافة �إىل قطاع الت�أمني،وحمال ال�صرافة
 مليار ريال قطري (نحو25 م نحو2010 هذا القطاع يف نهاية دي�سمرب
 من �إجمايل٪4.5  وهو ما ميثل، )م2009  مليار ريال قطري يف عام20
.�أ�صول قطاع البنوك

بنك قطر للتنمية

Qatar Development Bank (QDB)

 بغر�ض تنمية ودعم ومتويل،م1997 مت �إن�شاء بنك قطر للتنمية عام
م مت تو�سيع دائرة ن�شاط2006  واعتبار ًا من عام،امل�شروعات ال�صناعية
البنك لت�شمل �إىل جانب القطاع ال�صناعي قطاعات �أخرى منها ال�سياحة
 ووفق ًا للبيانات املبدئية.والزراعة والرثوة ال�سمكية والرثوة احليوانية
٪23  حقق بنك قطر للتنمية منو ًا بن�سبة،م2010للميزانية العمومية لعام
 وت�شكل حقوق امل�ساهمني احل�صة الغالبة من م�صادر.تقريب ًا �أثناء العام
 وعلى.٪80  حيث بلغت ح�صتها يف �إجمايل االلتزامات �أكرث من،التمويل
 تعترب الودائع من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية �أهم،�صعيد اال�ستخدامات
35.)1-4 عن�صر من عنا�صر املوجودات (ر�سم بياين

Chart 4-1: Major sources and uses of funds of
QDB (percent to total asset)

 م�صادر وا�ستخدامات الأموال الرئي�سية لدى بنك:1-4 ر�سم بياين
)قطر للتنمية (الن�سبة لإجمايل الأ�صول

,-./-01"

Established in 1997 with a view for development,
promotion and financing of industrial projects, its scope
was expanded in 2006 to include areas such as tourism,
agriculture, fisheries and livestock. Based on provisional
balance sheet data for 2010, it is observed that QDB’s
balance sheet experienced a growth of roughly 23%
during the year. Equity dominates the funding source
with it share in total liabilities being over 80%. On the
uses side, assets in the form of deposits due from banks/
financial institutions remain by far the most important
component (Chart 4-1).35
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Qatar Development Bank recently launched Tasdeer
which offers export credit guarantee products designed to
protect Qatari exporters from the risk of non-payment. The
salient features of the scheme are highlighted in Box 4-1.

$!#!"

D.-E41"<?/4:45-6"

2F?.-F8:E-.6"-G341H"

,.8I464806"

�أطلق بنك قطر للتنمية م�ؤخر ًا خدمة ت�صدير التي تقدم حلو ًال مالية
وتغطية ت�أمينية و�ضمانات حلماية امل�صدرين القطريني من خماطر عدم
.)1-4  وتت�ضح مميزات اخلدمة يف (�إطار.ال�سداد

34
Comprising of exchange houses, finance and investment companies, listed
insurance companies and Qatar Development Bank.

 و�شركات الت�أمني املدرجة يف البور�صة، تت�ألف من حمالت ال�صرافة و�شركات التمويل واال�ستثمار34
.وبنك قطر للتنمية

35
The “Provisions” number has been multiplied by 10 to ensure its readability
in the chart.

 ل�ضمان �سهولة قراءة الر�سم البياين10 مت �ضرب قيمة املخ�ص�صات يف35
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Box 4-1: Qatar Export Development Agency
(Tasdeer)

) وكالة قطر لتنمية ال�صادرات (ت�صدير:1-4 �إطار

Qatar Export Development Agency (Tasdeer) was
launched in January 2011. In effect, the idea behind the
scheme is to support Qatari companies to increase their
export activity through providing access to financial and
advisory products and services. The agency aims to
achieve this vision through four measures:

 بهدف،م2011 مت �إطالق وكالة قطر لتنمية ال�صادرات (ت�صدير) يف يناير
تعزيز النمو والقدرات الت�صديرية لدى ال�شركات القطرية من خالل توفري
ح�صولها على منتجات وخدمات مالية وا�ست�شارية مبا ميكنها من الو�صول
 وتهدف الوكالة �إىل حتقيق هذه الر�ؤية من خالل �أربعة.للأ�سواق العاملية
:معايري

• Offer a broad range of insurance and finance products
and advisory services;

• تقدمي جمموعة وا�سعة من منتجات وخدمات الت�أمني والتمويل
.واال�ست�شارات
 بغ�ض النظر عن حجم معامالتهم �أو،• خدمة جميع امل�صدرين القطريني
.القطاع �أو العائد
.• متكني امل�صدرين القطرين من املناف�سة يف الأ�سواق العاملية

• Serve all Qatari exporters, regardless of their deal
size, sector or turnover;
• Enable Qatari exporters to compete in international
markets;
• Create awareness of export products

.• خلق الوعي مبنتجات الت�صدير

Presently, the agency offers two export credit guarantee
products: pre-shipment and post-shipment risk cover.
The former protects the exporter against the loss of
production costs (direct and indirect) incurred, resulting
from the cancellation of an order before goods are
shipped. The latter, on the other hand, protects against
the risk of an overseas buyer defaulting on payment
for goods received on credit. In both cases, the types
of risks covered, as well as the time horizon and the
premiums are specified. For example, the post-shipment
risk cover is intended for transactions with repayment
terms not exceeding 24 months, mainly for cover of the
supply of consumer goods, raw materials, semi-finished
goods or spare parts. Over time, there are plans to
extend these offerings

،وتقدم الوكالة حالي ًا نوعني من منتجات �ضمانات الت�صدير الآجلة وهما
 حيث توفر الأوىل،تغطية خماطر ما قبل ال�شحن وخماطر ما بعد ال�شحن
للم�صدر احلماية من خ�سارة تكاليف الإنتاج (املبا�شر وغري املبا�شر) والتي
 بينما حتمي الأخرية امل�صدر،تنتج عن �إلغاء طلب ال�شحن قبل �شحن الب�ضائع
من خماطر تخلف امل�ستوردين يف اخلارج عن �سداد م�ستحقات الب�ضائع
 تحُ دد ال�ضمانات املمنوحة �أنواع املخاطر، ويف كلتا احلالتني.امل�ستلمة مقدم ًا
، فعلى �سبيل املثال. و�أي�ض ًا املُدد الزمنية و�أق�ساط الت�أمني،التي يتم تغطيتها
ت�شمل التغطية الت�أمينية ملخاطر ما بعد ال�شحن ال�صفقات التي ال تتعدى
 وت�شمل ب�شكل �أ�سا�سي �صفقات توريد الب�ضائع، �شهر ًا24 �شروط ال�سداد فيها
 وتوجد حالي ًا، واملواد اخلام والب�ضائع �شبه املنتهية �أو قطع الغيار،اال�ستهالكية
.خطط لتو�سيع نطاق هذه العرو�ض

Besides, with a view to ease the possible obstacles
impeding the growth of the Small and Medium
Enterprises (SMEs) sector, QDB has launched the Al
Dhameen scheme. The major highlights of the scheme
are presented in Box 4-2.

 وبغر�ض تذليل العقبات املحتملة التي تعيق منو قطاع،بالإ�ضافة �إىل ذلك
 �أطلق بنك قطر للتنمية برنامج،ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
.) مميزات هذا الربنامج2-4  ويو�ضح (�إطار.ال�ضمني

Box 4-2: Al Dhameen scheme
Al Dhameen scheme is a loan assurance program for
SMEs. Eligibility for the programme relates to existing
SMEs (defined as those registered for at least three
years at the time of application) with annual revenue
turnover not exceeding QR 40 million and new SMEs (or,
start ups) with at least 13% equity stake in investment/
venture. For existing SMEs, the program guarantees up
to 75% of outstanding principal subject to a cap of QR 8
million. For new SMEs, 85% of the outstanding principal
subject to a cap of QR 10 million is guaranteed. All
sectors are eligible for finance except for agriculture,
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 برنامج ال�ضمني:2-4 �إطار
يهدف برنامج ال�ضمني �إىل �ضمان القرو�ض املمنوحة لل�شركات ال�صغرية
 وي�شمل الربنامج ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة القائمة (وهي.واملتو�سطة
 �سنوات يف وقت طلب القر�ض) وال يزيد3 ال�شركات امل�سجلة ملدة ال تقل عن
 وال�شركات ال�صغرية، مليون ريال قطري40 معدل العائد ال�سنوي لها عن
واملتو�سطة اجلديدة �أو النا�شئة والتي ال تقل فيها ح�صة العميل يف ر�أ�س مال
 ي�ضمن، وبالن�سبة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة القائمة.٪13امل�شروع عن
، مليون ريال قطري8  من ر�أ�س املال بحد �أق�صى٪75 برنامج ال�ضمني لغاية
٪85  ي�ضمن الربنامج لغاية،وبالن�سبة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة اجلديدة
 وتعترب جميع القطاعات. مليون ريال قطري10 من ر�أ�س املال وبحد �أق�صى
م�ؤهلة لال�ستفادة من الربنامج با�ستثناء قطاعات

2010 تقرير اال�ستقرار املايل114

Developments in the Broader Financial Sector

تطورات القطاع املايل على نطاق �أو�سع

livestock, and fisheries, non-oil mining and quarrying,
wholesale and retail trade, financial and insurance
activities, real estate activities (both commercial
and residential), government backed/public sector
companies, personal/ household services. The funding
tenor, for both new and existing SMEs, has been fixed
at 5 years for long-term and 1 year for short-term funds.
Several leading banks in Qatar have already entered into
an agreement with QDB as part of this scheme.

 والتعدين وا�ستغالل املحاجر، وم�صايد الأ�سماك، والرثوة احليوانية،الزراعة
، والأن�شطة املالية و�أن�شطة الت�أمني، وجتارة اجلملة والتجزئة،غري النفطية
 و�شركات القطاع،)والأن�شطة العقارية (التجارية وال�سكنية على حد �سواء
/ و�شركات اخلدمات ال�شخ�صية،العام �أو ال�شركات املدعومة من قبل الدولة
 وت�صل ُمدد التمويل لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة اجلديدة.اخلدمات املنزلية
والقائمة �إىل خم�س �سنوات بالن�سبة للتمويل الطويل الأجل وعام واحد بالن�سبة
 وقد عقدت عدة بنوك كربى يف قطر اتفاقيات مع بنك.للتمويل الق�صري الأجل
.قطر للتنمية من �أجل دعم خطة الربنامج

The scheme offers several benefits for SMEs. First, by
guaranteeing a substantial part of the financial backing
extended by banks participating in the program, it
seeks to provide them with access to financing at
affordable interest rates. Second, it enables them to
establish a credit history with the banks so as to allow
for sustainable funding in the future. Finally, the program
intends to encourage banks in Qatar to expand their
lending to the SME sector, especially to those SMEs
that hold promise, but might not be in a position to
leverage assets or furnish accounting records to secure
these loans.

، من بينها �أو ًال.ويقدم الربنامج عدة مميزات لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
ت�سهيل فر�ص ح�صول امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة على متويل ب�أ�سعار فائدة
يف متناول اجلميع من خالل �ضمان جزء كبري من التمويل الذي تقدمه البنوك
 م�ساعدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة، ثاني ًا.التجارية امل�شاركة يف الربنامج
يف �إن�شاء تاريخ لالئتمان مع البنوك لل�سماح بت�سهيالت ائتمانية يف امل�ستقبل من
 يهدف الربنامج �إىل ت�شجيع البنوك يف قطر على، و�أخري ًا.دون �ضمانات كبرية
،تو�سيع نطاق �أن�شطة الإقرا�ض لي�شمل قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
 والتي قد ال تكون يف و�ضع ي�سمح لها باالقرتا�ض،خا�ص ًة ال�شركات الواعدة منها
.�أو تقدمي �سجالت حما�سبية ل�ضمان احل�صول على قرو�ض

Finance houses

�شركات التمويل

The business of finance companies comprise of granting
consumption loans for different categories of customers,
whether individuals, institutions or companies. These
companies are forbidden from receiving deposits.

تقوم �شركات التمويل مبنح القرو�ض اال�ستهالكية لفئات خمتلفة من
 ويحظر على هذه. مبا يف ذلك الأفراد وامل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات،العمالء
.ال�شركات تلقي الودائع

As at end-December 2010, three such institutions were
licensed by the Qatar Central Bank were providing
financial intermediary service.36 Commensurate with
their business profile, the lending is concentrated in the
form of consumption loans (car purchases, mortgages
and other consumables).

 م�ؤ�س�سات مرخ�صة من قبل3  كانت هناك،م2010 وحتى نهاية دي�سمرب
 ومتا�شي ًا36.م�صرف قطر املركزي تقوم بتوفري خدمات الو�ساطة املالية
 ترتكز �أن�شطة الإقرا�ض يف جمال،مع طبيعة عمل هذه امل�ؤ�س�سات
القرو�ض اال�ستهالكية (متويل �شراء �سيارات وقرو�ض �سكنية ومتويل مواد
.)ا�ستهالكية �أخرى

The balance sheet of these companies reveal that,
as at end-2010, shareholders equity and borrowings
from banks and financial institutions together comprise
around 80% of funding sources out of a total balance
sheet size of QR 5.1 billion. Loans dominate the uses
side, accounting for nearly three-fourths of total assets;
the share of investments is roughly 9% of total assets
(Chart 4-2).

تظهر امليزانية العمومية لهذه ال�شركات والتي بلغت يف نهاية دي�سمرب
 �أن حقوق امل�ساهمني والقرو�ض من، مليار ريال قطري5.1 م2010
. من م�صادر التمويل٪80 البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ي�شكالن مع ًا �أكرث من
٪75 وت�سيطر القرو�ض على جانب اال�ستخدامات �إذ تبلغ ن�سبتها حوايل
 تقريب ًا من٪9  بينما تبلغ ح�صة اال�ستثمارات نحو،من �إجمايل الأ�صول
.)2-4 �إجمايل الأ�صول (ر�سم بياين

36
Information on a newly licensed finance house, which begin operations in late
2009, is being obtained in 2010. As a result, the numbers for 2009 and 2010
may not be strictly comparable.

 الذي بد�أ مبمار�سة ن�شاطه يف �أواخر، مت احل�صول على معلومات عن بيت التمويل املرخ�ص حديث ًا36
م قد ال تكون2010م و2009  ف�إن الأرقام اخلا�صة بعامي، نتيجة لذلك.م2010  يف عام،م2009 عام
.قابلة للمقارنة
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Chart 4-2: Major balance sheet items of finance
houses

 البنود الرئي�سية للميزانية العمومية ل�شركات:2-4 ر�سم بياين
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One relevant concern for these companies has been
their delinquent loans, which at end-December 2010,
accounted for over 15% of their total loans.

ت�شكل القرو�ض املت�أخرة ال�سداد م�صدر قلق لهذه ال�شركات حيث بلغت يف
. من �إجمايل القرو�ض٪15 م �أكرث من2010 نهاية دي�سمرب

Interest income on customer loans represents the main
source of income for these institutions. As at end December
2010, this constituted over 80% of their total income.
Likewise, interest expenses constituted nearly 55% of
their total expenses, whereas the share of administrative
expense was about 42%. Finance companies whose
business model is to provide low collateral retail
loans, keeps a high spread so as to balance the risk
from delinquent loans. Accordingly, it is observed that,
the spread – difference between interest income and
interest expense – was 5.5% at end-December 2010.
Performance wise, these institutions reported a combined
profit of QR 163.2 million, although their return on assets
was similar to 2009 figures (Table 4-1).

ميثل الدخل من الفائدة على قرو�ض العمالء امل�صدر الرئي�سي للدخل
 �شكل الدخل من الفائدة،م2010  وبحلول نهاية دي�سمرب.لهذه ال�شركات
 وباملثل ف�إن الفائدة املدفوعة متثل. من �إجمايل الدخل٪80 �أكرث من
 بينما ت�شكل ح�صة امل�صروفات، من �إجمايل امل�صروفات٪55 حوايل
 هذا وحتتفظ �شركات التمويل التي تعتمد �أ�سا�س ًا.٪42 الإدارية حوايل
على منح قرو�ض التجزئة ب�ضمانات منخف�ضة بهام�ش كبري بغر�ض موازنة
 وهذا ما يف�سر هام�ش.املخاطر الناجمة من القرو�ض املت�أخرة ال�سداد
م بني الدخل من الفائدة2010  يف نهاية دي�سمرب٪5,5 الفرق الذي بلغ
 بلغت الأرباح املجمعة لهذه، ويف ما يتعلق بالأداء.والفائدة املدفوعة
 بالرغم من بقاء العائد على الأ�صول عند، مليون ريال163,2 ال�شركات
.)1-4 م (جدول2009 نف�س امل�ستوى املحقق يف عام

Table 4-1: A snapshot of finance houses

 �صورة خمت�صرة ل�شركات التمويل:1-4 جدول

2010

2009

Number of institutions

3

2

Total asset (QR billion)

5.11

3.20

(مليار ريال لقطري) �إجمايل الأ�صول

Total loans (QR billion)

3.60

2.05

)�إجمايل القرو�ض(مليار ريال لقطري

Total equity (QR billion)

1.98

1.30

Return on Asset (percent)

3.19

2.90

The finance houses are facing the challenges of lowcost funding in an increasingly competitive environment.
Thus far, they have been relying on banks and
financial institutions to meet their resource needs.
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عدد ال�شركات

�إجمايل حقوق امل�ساهمني (مليار ريال
)قطري
)العائد على الأ�صول (ن�سبة مئوية

 تواجه �شركات التمويل حتديات يف ما يتعلق،ويف ظل بيئة تناف�سية عالية
 ويف مواجهة ذلك تلج�أ �شركات.ب�إيجاد م�صادر متويل منخف�ضة التكلفة
التمويل �إىل البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية لتلبية احتياجاتها من م�صادر
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However, with the global interest rate looking up, banks
might face challenges of raising low-cost funds, which
in turn could exert pressure on the credit lines of these
entities. The present size of their loan book, which on
average is roughly 70% of assets, has been keeping
their revenue streams going. The weak performance
of their loan portfolio could affect the serviceability
of loans, impelling them to raise their provisions and
consequently, put strains on their profitability.

 تواجه البنوك، غري �أنه يف �ضوء ارتفاع معدل الفائدة العاملي.التمويل
حتديات ب�ش�أن جمع م�صادر متويل منخف�ض التكلفة والذي بدوره قد ي�ضع
 وي�سهم احلجم.�ضغوط ًا على خطوط االئتمان املتاحة ل�شركات التمويل
 من حجم٪70 احلايل ملحفظة القرو�ض والذي ي�شكل يف املتو�سط حوايل
 غري �أن الأداء. يف احلفاظ على تدفقات م�ستمرة من العائدات،الأ�صول
 مما،ال�ضعيف ملحفظة القرو�ض من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �إنتاجية القرو�ض
ي�ضطر هذه ال�شركات �إىل زيادة خم�ص�صات القرو�ض الأمر الذي ي�ضع
.�ضغوط ًا على الأرباح

�شركات اال�ستثمار

Investment companies
A total of 3 investment companies are presently
operating in Qatar. These companies offer a wide range
of services ranging from portfolio management and real
estate investments to brokerage and advisory services.
Their customer base includes not only individuals, but
also government and semi-governmental institutions
as well as corporates.

 وتقدم هذه ال�شركات.تعمل يف دولة قطر حالي ًا ثالث �شركات ا�ستثمار
جمموعة وا�سعة من اخلدمات متتد من �إدارة املحافظ واال�ستثمارات
 وتتعدى قاعدة.العقارية �إىل خدمات الو�ساطة واخلدمات اال�ست�شارية
العمالء لهذه ال�شركات الأفراد لت�شمل امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه
.احلكومية وال�شركات

Assets held by the investment companies amounted
to QR 617 million (QR 704 million in 2009). Over 90
percent of assets are in local currency, which implies
limited market risk. In line with their business profile,
the largest asset base of these companies is the
‘investment’ held (both “Available for Sale” and “Held to
Maturity” categories) at a similar rate as held last year. It
remained at around 50% as compared to 70% to 2008
as these companies continue to prefer to stay toward
more liquid assets, such as cash (25% of assets in
2009 to around 31% in 2010) (Chart 4-3). Since these
companies function as a portfolio manager and not an
investor of own balance sheet assets, their off-balance
sheet item; ‘managed assets’, appears to be higher
than their on-balance sheet items. The entities manage
about QR 1.2 billion of customer funds, out of nearly
half comprises of managed portfolio.

 مليون ريال قطري617 بلغ حجم الأ�صول التي متتلكها �شركات اال�ستثمار
 وت�شكل الأ�صول بالعملة املحلية ما يزيد.)م2009  مليون ريال يف704(
 وهو ما يعني حمدودية خماطر ال�سوق بالن�سبة لهذه، من الأ�صول٪90 عن
" متثل "اال�ستثمارات، ونظر ًا لطبيعة عمل �شركات اال�ستثمار.ال�شركات
 �أو املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق) �أكرب،(�سواء املتاحة منها للبيع
 وقد بقيت عند نف�س امل�ستوى مقارنة مع العام املا�ضي،قاعدة للأ�صول
م حيث ا�ستمرت هذه2008  يف عام٪70  مقارنة مع٪50 حيث بلغت حوايل
 من الأ�صول٪25( ال�شركات يف امليل نحو الأ�صول الأكرث �سيولة مثل النقدية
.)3-4 م) (ر�سم بياين2010  يف٪31 م مقارنة مع حوايل2009 يف عام
وحيث تعمل هذه ال�شركات ب�صفتها مدير ملحفظة الأ�صول امل�ستثمرة ولي�س
 �أي "الأ�صول، ف�إن البنود خارج امليزانية،كم�ستثمر مالك لتلك للأ�صول
 وتدير هذه ال�شركات. تكون �أعلى من البنود داخل امليزانية،"املدارة
 حوايل الن�صف منها يف، مليار ريال قطري من �أموال العمالء1.2 حوايل
.�شكل حمافظ ا�ستثمارية مدارة من قبل هذه ال�شركات

Chart 4-3: Asset composition of investment
companies

 تكوين الأ�صول يف �شركات:3-4 ر�سم بياين
اال�ستثمار
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The composition of their liabilities is not as diverse as
the asset side because the business model of these
companies is generally based on investing their own
capital. Equity comprises the overwhelming portion of
liabilities at over 85% in 2010; the remaining comprise
of provisions and other non-current liabilities. Their debt
levels and especially, bank debt is very minimal.

على خالف الأ�صول ف�إن خ�صوم تلك ال�شركات غري متنوعة نظر ًا لأنها
تعتمد ب�صفة عامة على حقوق امللكية التي متثل الن�سبة الأكرب من اخل�صوم
 بينما متثل املخ�ص�صات واخل�صوم الأخرى،م2010  يف٪85 مبا يزيد عن
 وت�شكل الديون وخا�صة الديون البنكية ن�سبة.غري املتداولة الن�سبة املتبقية
.�ضئيلة للغاية

The profitability of the investment companies was better
than in 2009. As compared to a combined loss in 2009,
the investment companies registered a profit of QR 40
million in 2010 which helped them to post sizeable
RoA of 6.5%. A closer look at their income profile
indicates that income is fairly diversified and coming
from different pools (Chart 4-4). Income from fees and
commission, the major source of their revenue stream
improved during the year, could possibly attributed to
the pickup in the equity market and a corresponding
increase in the fund managed by these companies.

،م2009 �أظهرت �شركات اال�ستثمار ربحية �أف�ضل هذا العام مقارنة بالعام
م2010  مليون ريال قطري عام40 حيث ح ّققت هذه ال�شركات ربح ًا بلغ
 مما �ساهم،م2009 مقارنة مع اخل�سارة املجمعة التي تكبدتها يف عام
 وبالنظر.٪6.5 يف حتقيق ن�سبة كبرية من العائد على الأ�صول بلغت
 ف�إن �شركات اال�ستثمار تتمتع بتنوع ن�سبي حيث تتعدد،�إىل بيانات الدخل
 وقد �أظهر الدخل من الر�سوم.)4-4 جماالت تدفق الإيرادات (ر�سم بياين
 وهو امل�صدر الرئي�سي للعائدات لدى �شركات اال�ستثمار حت�سن ًا،والعموالت
 الأمر الذي ميكن �أن يعزى �إىل انتعا�ش �سوق الأ�سهم وزيادة،�أثناء العام
.مماثلة يف ال�صناديق اال�ستثمارية املدارة من قبل هذه ال�شركات

Chart 4-4: Share of income from different
sources in 2010

 ح�صة الدخل من امل�صادر:4-4 ر�سم بياين
م2010 املختلفة يف
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Outside of the cash held by these companies, the selfmanaged fund and the customer client investments
have been placed in different regions and industries.
More specifically, with regard to Available for Sale
investments (which constitute about 80% of the
investments), the chart provides an idea as to the
pattern of the funded investment (Chart 4-5). The chart
shows that “finance, insurance and real estate” is by
far the most invested to industry with over 50% of the
funds placed in these segments. In terms of regions
likewise, nearly 80% of the funds are placed in Qatar
and other Middle East countries. The amounts placed
in Qatar could be reflective of the preference for this
market due to its performance relative to international
counterparts. In terms of instruments, nearly 90% of
the amounts are placed in shares.
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 يتم توظيف ا�ستثمارات،وبعيد ًا عن النقدية التي متتلكها هذه ال�شركات
 فبالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة.العمالء يف مناطق و�صناعات خمتلفة
 يقدم الر�سم البياين،) من اال�ستثمارات٪80  (التي متثل حوايل،للبيع
 ويت�ضح من.)5-4 فكرة حول منط اال�ستثمارات املمولة (ر�سم بياين
 من اال�ستثمارات يرتكز يف قطاعات٪50 الر�سم البياين �أن ما يزيد عن
٪80  يتم توظيف حوايل، وبالن�سبة للمناطق.التمويل والت�أمني والعقارات
 ويعك�س حجم املبالغ.من الأموال يف قطر ودول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط
امل�ستثمرة يف دولة قطر �أف�ضلية هذا ال�سوق من حيث الأداء مقارنة مع
 من٪90  ف�إن حوايل، ويف ما يتعلق بالأدوات اال�ستثمارية.الأ�سواق الدولية
.املبالغ يتم توظيفها يف الأ�سهم
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 اال�ستثمار من خالل �شركات اال�ستثمار عرب:5-4 ر�سم بياين
م2010 املناطق والقطاعات يف

Chart 4-5: Investment by investment houses
across regions and sectors in 2010
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Exchange houses play an important role in Qatar. In
particular, they help in meeting the local needs for
foreign currencies and precious metals. By way of
example, foreign currencies needed for purposes
of tourism, education and personal transfers by
expatriate workers are among the services provided by
these companies. This service takes various forms. It
could be in the form of cash transfers or in the form of
travellers’ cheques or drafts drawn on correspondents
abroad, whether these are commercial banks, foreign
exchange companies or external branches of these
companies or by using modern technology for money
transfer.

 فهي ت�ساعد ب�شكل خا�ص.تلعب �شركات ال�صرافة دور ًا مهم ًا يف دولة قطر
.على تلبية االحتياجات املحلية من العمالت الأجنبية واملعادن الثمينة
وت�شكل العمالت الأجنبية الالزمة لأغرا�ض ال�سياحة والتعليم والتحويالت
ال�شخ�صية من قبل العمالة الوافدة على �سبيل املثال جزء ًا من اخلدمات
 وت�أخذ هذه اخلدمة �أ�شكا ًال خمتلفة فقد تكون.التي تقدمها هذه ال�شركات
يف �شكل حتويالت نقدية �أو يف �شكل �شيكات �س ّياحية م�سحوبة على ح�ساب
بنوك مرا�سلة يف اخلارج قد تكون بنوك ًا جتارية �أو �شركات �صرافة �أو
فروع ًا خارجية لهذه ال�شركات �أو من خالل ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية
.احلديثة يف حتويل الأموال

As at end 2010, 20 exchange houses were operating
in the State of Qatar with assets equal to QR 815
million.37 The top 10 exchange houses accounts for
85% of the total assets of all exchange houses, taken
together. The balance sheet of the exchange houses
reveals that capital and reserves accounts for 60%
of their funding sources. On the asset side, cash and
balances with banks and other exchangers accounted
for nearly 70% of their assets (Table 4-2).

 بلغ عدد �شركات ال�صرافة العاملة يف دولة،م2010 وبحلول نهاية عام
 هذا37. مليون ريال قطري815  تبلغ قيمة �أ�صولها، �شركة �صرافة20قطر
 من �إجمايل �أ�صول �شركات٪85  �شركات �صرافة حوايل10 وت�شكل �أهم
 كما تظهر امليزانية العمومية ل�شركات ال�صرافة �أن ر�أ�س املال.ال�صرافة
، ومن جانب الأ�صول. من م�صادر التمويل٪60 واالحتياطيات ي�شكالن
ت�شكل النقدية والأر�صدة لدى البنوك و�شركات ال�صرافة الأخرى حوايل
.)2-4  من الأ�صول (جدول٪70

37
The end-December number on one exchange house was not available. The
latest available figures for that exchange house have been used instead.

 مل تكن القيمة يف نهاية دي�سمرب لأحد �شركات ال�صرافة متاحة لذا مت ا�ستخدام �آخر رقم متاح37
لهذه ال�شركة بد ًال منها
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 الأ�صول واخل�صوم ل�شركات: 2-4 جدول
م2010 ال�صرافة يف

Table 4-2: Assets and liabilities of exchange
houses in 2010

�أ�صول

Assets

ن�سبة للإجمايل

Percent to total

خ�صوم

Liabilities

ن�سبة للإجمايل

Percent to total

النقد واملعادن

27.0

امل�ستحق للبنوك

5.7

اال�ستثمارات يف قطر

0.8

امل�ستحق ل�شركات ال�صرافة

10.9

�أر�صدة لدى البنوك

35.0

امل�ستحق للفروع اخلارجية

0.0

�أر�صدة لدى �شركات ال�صرافة

6.4

 التحويالت الواجب دفعها/ ال�شيكات

1.1

الأر�صدة لدى الفروع اخلارجية

0.0

املخ�ص�صات

3.4

ال�شيكات امل�شرتاة

0.0

خ�صوم �أخرى

20.3

�صايف الأ�صول الثابتة

5.9

ر�أ�س املال واالحتياطي

58.6

�أ�صول �أخرى

24.9

Cash and metals
Investments in Qatar
Balances with banks
Balances with exchangers
Balances with off-shore branches
Purchased cheques
Net fixed assets
Other assets

Due to banks

Due to exchangers

Due to off-shore branches
Cheques/ remittances to be paid
Provisions

Other liabilities
Capital and reserves

Due to the nature their business, exchange houses
appear to pose limited threats to financial stability. The
largest amount due by any exchange house to the
banking sector was roughly 30% of the total amount
due by all exchange houses. However, out of the total
assets of exchange houses at end-December 2010,
only 6% of the amount was due to banks. Hence,
although there is some element of concentration
risks, given the magnitudes involved, the possible
repercussions of their failure on the banking sector
appears limited.

نظر ًا لطبيعة عمل �شركات ال�صرافة ف�إنه يبدو �أنها ت�شكل تهديد ًا حمدود ًا
لال�ستقرار املايل حيث �أن �أكرب مبلغ م�ستحق من قبل �أي من �شركات
 من جمموع املبلغ امل�ستحق من٪30 ال�صرافة للقطاع امل�صريف ميثل حوايل
،م2010  ف�إنه يف نهاية دي�سمرب، ومع ذلك.قبل جميع �شركات ال�صرافة
 فقط من �إجمايل موجودات �شركات٪6 كان املبلغ امل�ستحق للبنوك ميثل
 على الرغم من �أن هناك بع�ض العنا�صر املرتبطة، وبالتايل.ال�صرافة
 �إال �أن احتمال ف�شلها وت�أثري ذلك على القطاع امل�صريف،مبخاطر الرتكز
.يبدو حمدود ًا

In 2010, the total outgoing remittance by the exchange
houses amounted to QR 33 billion, equal to 7.1% of
2010 GDP. This represented an increase of roughly 3%
over previous year’s numbers. We arrange the regions/
countries in decreasing order of outgoing and incoming
remittances in 2010. In terms of outgoing remittances,
roughly half were to Asian countries as compared to
around 43% in 2009; the share of GCC countries has
remained unchanged at about 20%. Interestingly, the
top 5 regions/ countries accounted for three-fifths of
total remittances (Chart 4-6 A). On the other hand, 70%
of incoming remittances, both in 2009 and 2010, were
from GCC countries, and the top 5 regions/ countries
accounted for 90% (or more) of total remittances in
both years (Chart 4-6 B).38

و�صل �إجمايل التحويالت ال�صادرة عن طريق �شركات ال�صرافة يف
 من الناجت٪7.1  �أي ما يعادل، مليار ريال قطري33 م �إىل2010 عام
 وي�شري. عن ال�سنة املا�ضية٪3  بزيادة قدرها،م2010 املحلي الإجمايل يف
الرتتيب التنازيل للتحويالت ال�صادرة والواردة من حيث املناطق يف عام
 �إىل �أن ما يقارب الن�صف من التحويالت ال�صادرة اجتهت �إىل،م2010
 يف حني بقيت ح�صة،م2009  يف عام٪43 الدول الآ�سيوية مقارنة مع
.٪20 دول جمل�س التعاون اخلليجي من التحويالت دون تغيري عند نحو
 املناطق اخلم�س التي ت�صدرت/كما بلغت التحويالت �إىل �أعلى الدول
 ومن.) �أ6-4 الالئحة ثالثة �أخما�س من �إجمايل التحويالت (ر�سم بياين
م من2010م و2009  بلغت التحويالت الواردة يف عامي،ناحية �أخرى
 املناطق اخلم�س/ ومثلت �أعلى الدول،٪70 دول جمل�س التعاون اخلليجي
 (�أو �أكرث) من �إجمايل التحويالت يف العامني٪90 التي ت�صدرت الالئحة
38.) ب6-4  (ر�سم بياين.املذكورين

38
Europe and North America = Canada, France, Germany, Spain, UK and
USA; GCC = Kuwait, Oman, Saudi Arabia and UAE; Asia = Bangladesh, India,
Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka and Thailand

 �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية (كندا وفرن�سا و�أملانيا وا�سبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة38
الأمريكية)؛ دول جمل�س التعاون اخلليجي (الكويت و�سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية ودولة
الإمارات العربية املتحدة)؛ و�آ�سيا (بنغالد�ش والهند واندوني�سيا ونيبال وباك�ستان والفلبني و�سريالنكا
)وتايلند
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 التحويالت ال�صادرة من �شركات ال�صرافة: �أ6-4 ر�سم بياين

Chart 4-6A. Outgoing remittances by exchange
houses

 التحويالت الواردة �شركات ال�صرافة:  ب6-4 ر�سم بياين

Chart 4-6B. Incoming remittances by exchange
houses
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The total foreign currency sales and purchases by the
exchange houses during 2010 approximated QR 23
billion, or around 5% of 2010 GDP. In terms of amounts
involved, the top 5 exchange houses accounted for
66% of total sales and 63% of purchases. As many
as four exchange houses were in the top 5 in terms of
both sales and purchases.
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و�صل �إجمايل عمليات البيع وال�شراء بالعمالت الأجنبية من قبل �شركات
 �أو حوايل، مليار ريال قطري23  م �إىل حوايل2010 ال�صرافة خالل عام
، وبالن�سبة للمبالغ املعنية.م2010  من الناجت املحلي الإجمايل عام٪5
 من٪63 من �إجمايل املبيعات و٪66 احتلت �أعلى خم�س �شركات �صرافة
 واحتلت �أربع �شركات �صرافة مراكز ال�صدارة يف قائمة.عمليات ال�شراء
.�أعلى خم�س �شركات �صرافة من حيث عمليات البيع وال�شراء

قطاع الت�أمني

The insurance sector in Qatar is presently regulated
by the Ministry of Business and Trade. There are 9
insurance companies operating in Qatar, of which 5 are
national companies and 4 are agencies (or branches)
of Arab or foreign companies. In addition, around 11
insurance/reinsurance companies are regulated by the
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)
are also catering to the insurances/reinsurance needs
of the state of Qatar. These insurance companies
offer various classes of insurance coverage such as
insurance against accidents and fire, marine and land
insurance, health insurance and others.

يتم الإ�شراف على قطاع الت�أمني يف دولة قطر من قبل وزارة الأعمال
 من بينها خم�س، �شركات ت�أمني تعمل يف دولة قطر9  وتوجد. والتجارة
.�شركات وطنية و�أربع وكاالت (�أو فروع) ل�شركات عربية �أو �أجنبية
 �شركة ت�أمني و�إعادة ت�أمني11  توجد هناك حوايل،بالإ�ضافة �إىل ذلك
يتم الإ�شراف عليها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقوم بتلبية
 وتقدم �شركات الت�أمني.احتياجات الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف دولة قطر
فئات متعددة من الغطاء الت�أميني مثل الت�أمني �ضد احلوادث واحلرائق
.والت�أمني البحري والربي والت�أمني ال�صحي وغريها

The five listed insurance companies are primarily
involved in the non-life segments such as property,
casualty, marine, engineering, motor and medical
insurance. Their total assets in 2010 stood at QR 14.4
billion, equivalent to 3.1% of 2010 GDP. This was 16.7%
higher than the previous year’s numbers. The market is
concentrated, with the largest company accounting for
60% of gross premium income and the two largest for
over 75%. On the liability side, the amount of claims
outstanding increased by over 50% vis-a-vis 2009
indicating an increase in possible outflow in the near
-term. A corresponding increase (around 63%) in the
re-insurance asset, however appears to cover most of
this expected outflows. Total gross premium in 2010
amounted to QR 3.51 billion, or less than 1% of 2010
GDP. Even though the total asset showed an

ت�شارك �شركات الت�أمني اخلم�سة املدرجة ب�شكل �أ�سا�سي يف القطاعات
العامة مثل ت�أمني املمتلكات والت�أمني �ضد الكوارث والت�أمني البحري
 قد بلغ �إجمايل.والت�أمني الهند�سي وت�أمني ال�سيارات والت�أمني ال�صحي
 من٪3.1  �أي ما يعادل، مليار ريال قطري14.4 م نحو2010 �أ�صولها يف
 مقارنة٪16.7  وبن�سبة زيادة بلغت،م2010 �إجمايل الناجت املحلي عام
 ويعترب ال�سوق مر ّكز ًا حيث ت�صل ح�صة �أكرب �شركة.مع العام املا�ضي
 من �إجمايل الدخل من �أق�ساط الت�أمني كما ت�صل ح�صة �أكرب٪60 �إىل
 ازدادت مبالغ، وبالن�سبة �إىل اخل�صوم.٪75 �شركتني �إىل ما يزيد عن
م مما2009  مقارنة مع عام٪50 املطالبات امل�ستحقة بن�سبة جتاوزت
 على،ي�شري �إىل زيادة حمتملة يف التدفق اخلارجي يف املدى الق�صري
 والتي،) يف �أ�صول �إعادة الت�أمني٪63 الرغم من الزيادة املماثلة (حوايل
 وقد بلغ �إجمايل الأق�ساط يف.ت�ضمن تغطية معظم هذه التدفقات املتوقعة
 من �إجمايل الناجت٪1  مليار ريال قطري �أو �أقل من3,51 م نحو2010 عام
٪17  وبالرغم من ارتفاع �إجمايل الأ�صول بنحو.م2010 املحلي عام
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increase of around 17% (Chart 4-7)39, income
generating assets grew only marginally by around 2%
during the year. Along with asset growth, the equity
capital also increased by 15%.

 �إال �أن الأ�صول املدرة للدخل قد زادت ب�شكل طفيف39،)7-4 (ر�سم بياين
 ارتفع ر�أ�س املال، ويف مقابل الزيادة يف الأ�صول. خالل العام٪2 بنحو
.٪15 بن�سبة

Revival in the securities market during 2010, allowed
the insurance companies to change their investment
strategy. Consequently, the share of the ‘investment
in securities’ among income generating assets grew
considerably while the share of ‘cash asset’ declined.
In that sense, even though the companies might have
faced an increase in market risk, the net investment
income increased substantially during the year. Along
with the increase in net investment income, the
increase in net premium income helped the insurance
companies to post a positive growth in profit(8.4%) as
compared to a negative growth in 2009.

م ل�شركات الت�أمني2010 �سمح االنتعا�ش يف �سوق الأوراق املالية �أثناء عام
 زادت ح�صة "اال�ستثمار يف، وبالتايل.بتغيري ا�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية
 بينما انخف�ضت،الأوراق املالية" �ضمن الأ�صول املنتجة للدخل ب�شكل كبري
 وعلى الرغم مما واجهته، وعلى هذا ال�صعيد."ح�صة "الأ�صول النقدية
 �إال �أن �صايف دخل اال�ستثمار،هذه ال�شركات من زيادة يف خماطر ال�سوق
 ف�إن، ومع الزيادة يف �صايف دخل اال�ستثمار.قد ازداد كثري ًا خالل العام
الزيادة يف الدخل من �صايف �أق�ساط الت�أمني قد �ساعد �شركات الت�أمني
) مقارن ًة مع النمو٪8.4( على حتقيق معدل منو �إيجابي يف الأرباح
.م2009 ال�سالب يف عام

Chart 4-7: Growth in balance sheet of the
insurance sector (2010 over 2009)
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The financial soundness assessment of the insurance
sector is conducted through an evaluation of a series
of indicators which measures the financial health and
vulnerabilities of the sector (Table 4-4).

يتم �إجراء التقييم املايل لقطاع الت�أمني من خالل تقييم جمموعة من
امل�ؤ�شرات التي تقي�س ال�صحة املالية ومواطن ال�ضعف يف القطاع (جدول
.)4-4

Ratio of equity to the total assets of the insurance
companies, a proxy for their capitalization, has
remained at similar levels as in 2009. Although net
profits improved, the higher growth in equity led to a
marginal decline in Return on Equity. Coupled with a
decline in their cash position, the higher outstanding
claims meant that insurance companies’ liquidity
position, as measured by outstanding claims to cash,
worsened during the year. Given the increase in gross
premium, the increase in the ratio net premium to gross
premium indicates an increase in appetite to hold the
insurance risk.

 والتي،ظلت ن�سبة حقوق امللكية �إىل �إجمايل الأ�صول يف �شركات الت�أمني
 عند نف�س امل�ستويات التي �سادت يف،تعد م�ؤ�شر ًا لر�سملة �شركات الت�أمني
 �إال �أن النمو الأعلى يف، وبالرغم من حت�سن �صايف الأرباح.م2009 عام
 ومع.حقوق امللكية �أدى �إىل انخفا�ض طفيف يف العائد على حقوق امللكية
 ف�إن ارتفاع حجم املطالبات القائمة �أدى،االنخفا�ض يف و�ضع النقدية
 واملقا�سة بن�سبة،�إىل تدهور و�ضع ال�سيولة يف �شركات الت�أمني خالل العام
، ومع الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني.املطالبات القائمة �إىل النقدية
ف�إن الزيادة يف ن�سبة �صايف �أق�ساط الت�أمني �إىل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
.ت�شري �إىل زيادة الرغبة يف حتمل خماطر الت�أمني

39
Based on the balance sheet information of 5 listed insurance companies
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Table 4-4: Financial soundness indicators for the
insurance sector (percent)

 م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية لقطاع:4-4 جدول
)الت�أمني (ن�سبة مئوية

December
2009

December
2010

Equity/ Total asset

51.6

50.6

Total investment income/ Total investment
asset

22.3

12.3

Profit/ Shareholders equity (RoE)

13.4

12.7

Outstanding claims/ Cash or cash equivalent

72.7

157.6

Net premium/ Gross premium

45.4

46.3

Net claims/ Net premium

53.2

51.6

Financial soundness indicator

Corporate and household sectors

م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية
 �إجمايل الأ�صول/ حقوق امللكية
 �إجمايل/�إجمايل الدخل من اال�ستثمارات
الأ�صول اال�ستثمارية
حقوق امللكية( العائد على حقوق/الأرباح
)امللكية
 النقد �أو ما يعادل النقد/املطالبات القائمة
 �إجمايل الأق�ساط/�صايف الأق�ساط
 �صايف الأق�ساط/�صايف املطالبات

قطاع ال�شركات والقطاع العائلي

The quality of assets and performance of the financial
sector is intricately linked to the borrowers’ repayment
capacity. The non-financial sector is therefore the
counterpart of the financial sector and therefore, it
becomes necessary for central bank to monitor the
financial strength of corporate borrowers.

ترتبط جودة الأ�صول والأداء يف القطاع املايل ارتباط ًا كبري ًا بقدرة
 ولذلك يعترب القطاع غري املايل نظري القطاع.املقرت�ضني على ال�سداد
 ي�صبح من الالزم على امل�صرف املركزي مراقبة القوة، وبذلك،املايل
.املالية لل�شركات املقرت�ضة

The total assets of top 20 listed (industry and services)
companies40 was roughly USD 92 billion, equal to
72.3% percent of 2010 GDP and around 60% of bank
assets), with total debt (long-term and short-term) of
roughly USD 30 billion. The leverage ratio, defined as
the ratio of total interest-bearing loans and borrowings
to total assets was 32% in 2010 as compared to 45%
in 2009, indicative of a deleveraging on the part of the
corporate sector. Profitability has also been comfortable
with net profit to total asset ratio being 5.2% at end
2010.

 ( يف قطاع ال�صناعة واخلدمات) ما40  �شركة20 بلغ جمموع �أ�صول �أهم
 من الناجت املحلي٪72.3  �أي ما يعادل، مليار دوالر �أمريكي92 يقارب
 كما بلغ جمموع. من �أ�صول البنوك٪60  وحوايل،م2010 الإجمايل يف عام
، مليار دوالر �أمريكي30 الديون (الطويلة والق�صرية الأجل) حوايل
 والتي تعرف ب�أنها ن�سبة �إجمايل القرو�ض املتحملة،وبلغت ن�سبة الإقرا�ض
٪45 م مقارنة مع2010  عام٪32 للفوائد واملديونيات �إىل �إجمايل الأ�صول
توجه قطاع ال�شركات نحو تقلي�ص ن�سبة
ّ  وي�شري هذا �إىل.م2009 يف عام
ً
 و�أظهرت الربحية �أي�ض ًا م�ستوى جيدا حيث بلغت ن�سبة �صايف.االقرتا�ض
.م2010  يف نهاية عام٪5.2 الربح �إىل �إجمايل الأ�صول

Corporate earnings of listed entities (except banking
and insurance) continued to witness an increase during
the past few years, growing at a compound rate of 17%
during 2005-10 to reach QR 16.7 billion in 2010 as
compared to QR 6.5 billion in 2005. The 28% decline
in earnings in the current year was mainly due to a nonrecurring fair value loss booked by one entity as a result
of revaluation of investment properties and projects
under development owned by the company. In terms
of profit shares, the industrial sector constituted 42% of
the net profits in 2010 as compared to 56% in 2005.

ا�ستمرت �أرباح ال�شركات املدرجة (عدا البنوك والت�أمني) يف الزيادة �أثناء
 �أثناء الفرتة٪17  حيث منت مبعدل مركب بن�سبة،ال�سنوات القليلة املا�ضية
م مقارنة2010  مليار ريال يف16.7 م لت�صل �إىل2010 م حتى2005 من
 يف الأرباح٪28  ويعود االنخفا�ض بن�سبة.م2005  مليار ريال يف6.5 مع
يف العام احلايل �أ�سا�س ًا �إىل اخل�سائر غري املتكررة يف القيمة العادلة
من قبل �شركة واحدة والناجتة عن �إعادة تقييم اال�ستثمارات العقارية
، وبالن�سبة للح�صة من الأرباح.وامل�شروعات قيد الإن�شاء اململوكة لل�شركة
م مقارن ًة2010  عام٪42 �شكلت ح�صة القطاع ال�صناعي يف �صايف الأرباح
.م2005  عام٪56 مع

40
This includes 10 (out of the 12) companies which are part of QE-20 index
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 �شركة20 من
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Leaving aside the public sector, which accounts for
a third of total loans, a major part of the remaining
lending is to the real estate (comprising of real estate
and contractors) and household (comprising of
consumption loans) sectors, which at end-December
2010, accounted for roughly 22% and 18% of total
loans, respectively.41 Taken together, total outstanding
loans to these sectors were about 25% of 2010 GDP.
In real terms, consumption loans grew by 9% in 2010,
whereas the growth in real estate loans was over
20%. One mitigating factor is that household loans are
largely extended to those with a salary assignment. It is
instructive in this context to examine the nature of retail
portfolio in other GCC countries (Box 4-3).

 ت�شكل القرو�ض،وبا�ستبعاد القطاع العام الذي ي�شكل ثلث �إجمايل القرو�ض
 والقطاع،)املمنوحة �إىل القطاع العقاري (وي�شمل العقارات واملقاوالت
 جزء ًَا رئي�سي ًا من القرو�ض حيث،)العائلي (وي�شمل القرو�ض اال�ستهالكية
 من �إجمايل القرو�ض٪18 و٪22 م حوايل2010 بلغت يف نهاية دي�سمرب
٪25  وقد �ش ّكلت القرو�ض لهذه القطاعات جمتمعة حوايل41.على التوايل
 فقد زادت القرو�ض اال�ستهالكية.م2010 من الناجت املحلي الإجمايل يف
 بينما بلغت الزيادة يف القرو�ض للقطاع العقاري،م2010  يف٪9 بن�سبة
 ومتثل القرو�ض املمنوحة مقابل الراتب اجلزء الأكرب.٪20 ما يزيد عن
 ومن املفيد يف هذا ال�سياق درا�سة.من القرو�ض املمنوحة للقطاع العائلي
طبيعة حمفظة قرو�ض التجزئة يف الدول الأخرى يف دول جمل�س التعاون
.)3-4 اخلليجي (�إطار

Box 4-3: Retail banking loan portfolio in GCC
countries

 حمفظة قرو�ض التجزئة للبنوك يف دول جمل�س:3-4 �إطار
التعاون اخلليجي

Bahrain: The retail banking portfolio in Bahrain is highly
exposed to construction and real estate (33% of total
loans) and the household sector (23%). In 2008, 20%
of total household loans were for real estate. However,
with household loans being secured by salary, the risk
of default remains limited.

 ت�شكل قرو�ض البناء والقرو�ض العقارية يف البحرين اجلزء الأكرب:البحرين
 بينما ت�شكل القرو�ض،) من �إجمايل القرو�ض٪33( يف حمفظة قرو�ض التجزئة
 �شكلت القرو�ض العقارية،م2008  ويف عام.)٪23( املمنوحة للقطاع العائلي
 ونظر ًا لأن القرو�ض للقطاع العائلي. من �إجمايل القرو�ض للقطاع العائلي٪20
. ف�إن خماطر عدم ال�سداد تظل يف �إطار حمدود،تمُ نح ب�ضمان الراتب

Kuwait: The banking portfolio is highly exposed to the
real estate and construction sector, which accounts
for nearly 50% of total loans. With regard to household
loans, they are mainly composed of loans facilitating
equity margin purchases (36% of total household
lending in 2008).

 ت�شكل القرو�ض العقارية وقرو�ض البناء اجلزء الأكرب يف حمفظة:الكويت
 وبالن�سبة. من �إجمايل القرو�ض٪50  حيث ت�صل �إىل حوايل،القرو�ض للبنوك
 فهي تتكون �أ�سا�س ًا من القرو�ض املتاحة لتمويل عمليات،لقرو�ض القطاع العائلي
.)م2008  من �إجمايل الإقرا�ض للقطاع العائلي يف٪36( �شراء الأ�سهم

Oman: The banking sector is highly exposed to the
household sector, which accounts for 40% of total
loans. Additionally, a high proportion of the corporate
loan portfolio is in a handful of large exposures.

 ت�شكل القرو�ض للقطاع العائلي اجلزء الأكرب يف حمفظة القرو�ض:عمان
 ترتكز، بالإ�ضافة �إىل ذلك. من �إجمايل القرو�ض٪40  حيث ت�صل �إىل،للبنوك
.ن�سبة كبرية من قرو�ض ال�شركات يف عدد قليل من ال�شركات

Saudi Arabia: The loan portfolio is well-diversified, with
respect to corporate and household loans. Real estate
loans are marginal at less than 10% of total loans.

 تتمتع حمفظة القرو�ض يف ما يتعلق بقرو�ض:اململكة العربية ال�سعودية
 ومتثل القرو�ض.ال�شركات والقرو�ض للقطاع العائلي بدرجة جيدة من التنوع
. من �إجمايل القرو�ض٪10 العقارية ن�سبة �ضئيلة تبقى �أقل من

United Arab Emirates: The banking sector has high
exposure to the construction and real estate sector
(25% of total loans, including household mortgages)
and the household sector (20%, excluding household
mortgages). The corporate sector accounts for twothirds of total loans.

 ت�شكل قرو�ض البناء والقرو�ض العقارية اجلزء:الإمارات العربية املتحدة
 مبا يف ذلك، من �إجمايل القرو�ض٪25( الأكرب يف حمفظة القرو�ض للبنوك
 بالإ�ضافة �إىل القرو�ض املمنوحة للقطاع،)القرو�ض العقارية للقطاع العائلي
 وي�شكل الإقرا�ض.) با�ستثناء القرو�ض العقارية للقطاع العائلي٪20( العائلي
.املمنوح لقطاع ال�شركات ثلثي �إجمايل القرو�ض

Taking into consideration the definitional and classification
differences, it is observed that personal loans account
for around 12% of GDP in Saudi Arabia to over 21% in
other GCC countries, such as Kuwait and UAE

 ف�إن القرو�ض،ومع الأخذ يف االعتبار االختالفات التعريفية والت�صنيفية
 من الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة العربية٪12 ال�شخ�صية ت�شكل حوايل
 يف دول �أخرى يف منطقة دول جمل�س٪21 ال�سعودية بينما ت�صل �إىل �أكرث من
.التعاون اخلليجي مثل الكويت والإمارات العربية املتحدة

41
In April 2011, Qatar Central Bank (QCB) issued a circular which lays out the
terms and conditions for credit facilities against salary, separately for Qatari
citizens and residents.
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 �أ�صدر م�صرف قطر املركزي تعميم ًا ي�ضع من خالله �شروط منح الت�سهيالت،م2011  يف �أبريل41
.االئتمانية ب�ضمان الراتب ب�شكل منف�صل لكل من املواطنني القطريني واملقيمني
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 القطاع امل�صريف يف دول جمل�س.)2010(  ن �أولدي، م خمي�س،�أ احل�سن
 ورقة عمل رقم، �صندوق النقد الدويل. الو�صف والتحليل:التعاون اخلليجي
. وا�شنطن العا�صمة،87
.املوقع الإلكرتوين للم�صارف املركزية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
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Equity markets
The equity market in Qatar comprises of the Qatar
Exchange (formerly, Doha Stock Market or DSM). At
present, there are 43 listed companies across four
major segments: banks and financial (8 companies),
insurance (5 companies), services (22 companies) and
industry (7 companies). The total market capitalization
of these companies at end-December 2010 was QR
450 billion, equal to 97% of 2010 GDP. Currently, QElisted companies are required to publish annual audited
financial results as also quarterly results.
GCC stock markets have been in existence for a
long time. The Bahrini stock market was inaugurated
in 1957, with the Initial Public Offering (IPO) of the
National Bank of Bahrain. It was not until 1987 that
the Bahrain Stock Exchange was established by a
government decree, with 29 listed companies. Share
trading started in Kuwait in 1952, when the first public
shareholding company was established. In 1983, the
Kuwait Stock Exchange (KSE) was recognised as an
independent financial institution and more recently,
the Capital Market Authority has been established to
ensure orderly conduct of the market. The Muscat
Securities Market (MSM), established in 1988 and reorganized as an automated trading and settlement
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�أ�سواق الأ�سهم
يت�أ ّلف �سوق الأ�سهم يف قطر من بور�صة قطر (�سوق الدوحة للأوراق املالية
 �شركة مدرجة يف �أربعة43  يوجد هناك، ويف الوقت احلا�ضر.)�سابق ًا
 قطاع،) �شركات8(  قطاع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية:قطاعات رئي�سية هي
7(  وقطاع ال�صناعة،) �شركة22(  قطاع اخلدمات،) �شركات5( الت�أمني
 بلغ �إجمايل قيمة ال�سوق الر�أ�سمالية،م2010  ويف نهاية دي�سمرب.)�شركات
 من الناجت املحلي٪97  مليار ريال قطري �أو ما يعادل450 لهذه ال�شركات
 يتعني على ال�شركات املدرجة، ويف الوقت احلا�ضر.م2010 الإجمايل لعام
يف بور�صة قطر �أن ت�صدر نتائج مالية �سنوية مدققة بالإ�ضافة �إىل النتائج
.الف�صلية
.ُوجدت �أ�سواق البور�صات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي منذ زمن طويل
 مع �أول طرح لالكتتاب العام،م1957 فقد افتتحت بور�صة البحرين يف عام
 ت�أ�س�ست بور�صة البحرين بقرار،م1987  ويف عام.لبنك البحرين الوطني
م بد�أ التداول يف الأ�سهم1952  ويف عام. �شركة مدرجة29 حكومي بعدد
،1983  ويف عام. عندما ت�أ�س�ست �أول �شركة م�ساهمة عامة،يف الكويت
، وحديث ًا،�أُقرت �سوق الكويت للأوراق املالية كم�ؤ�س�سة مالية م�ستقلة
 ويف عام.مت ت�أ�سي�س هيئة �سوق ر�أ�س املال ل�ضمان العمل املنظم لل�سوق
 مت ت�أ�سي�س �سوق م�سقط للأوراق املالية كجهاز حكومي ت�شرف،م1988
م وتزويده1998 عليه الهيئة العامة ل�سوق املال والذي �أُعيد تنظيمه يف عام
 كما بد�أ التداول يف الأ�سهم يف ال�سوق.ب�أنظمة �آلية للتداول والت�سويات
 وظلت �أن�شطة ال�سوق غري منظمة حتى.م1935 املالية ال�سعودية يف عام
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system in 1998, is a governmental entity, regulated by
the Capital markets Authority. Stock trading on the Saudi
Arabian stock exchange began in 1935. Market activities
remained largely unregulated until 1985 when the Saudi
Arabian Monetary Agency (SAMA) exclusively authorised
several domestic commercial banks to act as brokers.
Electronic trading and settlement was implemented
in 1988 and subsequently in 2003, the Saudi Capital
Markets Authority was established to regulate and
develop the markets. A relatively new entrant, the
Abu Dhabi Securities Market was established in 2000
with a broad-based objective to develop the national
economy.

م عندما فو�ضت م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي البنوك التجارية1985 عام
 ومت �إدخال نظم التبادل.املحلية ب�صورة ح�صرية للعمل كو�سطاء
م مت ت�أ�سي�س2003 م وبعد ذلك يف عام1988 والت�سويات الإلكرتونية عام
 ت�أ�س�ست، وحديث ًا.الهيئة ال�سعودية لأ�سواق املال لتنظيم وتطوير ال�سوق
م بهدف تنمية االقت�صاد2000 �سوق �أبو ظبي للأوراق املالية يف عام
.الوطني

Notwithstanding their long history, except Saudi Arabia,
the other markets are typically classified as “frontier”
markets (i.e., a subset of emerging markets that are
relatively small and illiquid). These stock markets have
whoever, allowed an increasing degree of direct and
indirect access to foreign investors (Table 4-5).

�إال �أنها عاد ًة ما ُت�صنف،وعلى الرغم من التاريخ الطويل لهذه البور�صات
 (�أي،على �أنها �أ�سواق "مبتدئة" با�ستثناء �سوق اململكة العربية ال�سعودية
�أ�سواق ت�سبق يف ت�صنيفها الأ�سواق النا�شئة وتعترب �صغرية وغري �سائلة
 ومع ذلك ف�إن هذه الأ�سواق قد �سمحت ب�شكل كبري للم�ستثمرين.)ن�سبي ًا
.)5-4الأجانب ب�إجراء التعامالت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر (جدول

A significant amount of discussion has taken place on
the issue of stock market integration. Such integration
assumes importance for several reasons. First, it
provides opportunities in risk sharing among integrated
markets. Second, it contributes to financial by enhancing
competition and efficiency in resource allocation. Third,
it reduces the cost of capital and price volatility among
integrated markets. Fourth, it induces market discipline
and encourages the adoption of new technology and
payment system to achieve cost effective intermediation
services. And finally, from a macroeconomic standpoint,
it plays an important role in promoting domestic savings
and investment and could positively affect total factor
productivity. On the flip side however, it could amplify
the risk to contagion, as was the case during the Asian
crisis and even more recently, during the global financial
meltdown of 2007-08.

 وتظهر.�أخذ مو�ضوع التكامل بني البور�صات حيز ًا كبري ًا من النقا�ش
 �أنه يوفر فر�ص ًا، �أو ًال،�أهمية مثل هذا التكامل يف عدة �أ�سباب من بينها
 ي�سهم يف املجال املايل، ثاني ًا.للم�شاركة يف املخاطر بني الأ�سواق املتكاملة
 يقلل من تكلفة، ثالث ًا.من خالل تعزيز املناف�سة والكفاءة يف توزيع املوارد
 يحث على، رابع ًا.ر�أ�س املال والتقلبات يف الأ�سعار بني الأ�سواق املتكاملة
ان�ضباط ال�سوق وي�شجع على تبني تقنيات حديثة و�أنظمة مدفوعات من
 ومن وجهة النظر، و�أخري ًا.�ش�أنها حتقيق خدمات الو�ساطة بتكلفة ب�سيطة
 يلعب التكامل بني البور�صات دور ًا هام ًا يف ت�شجيع املدخرات،االقت�صادية
، ومع ذلك.واال�ستثمارات املحلية مما ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على الإنتاجية
 كما كان احلال يف،قد ي�ؤدي تكامل ال�سوق �إىل زيادة خماطر العدوى
 يف ما يتعلق باالنهيار االقت�صادي العاملي لعامي، وم�ؤخر ًا،الأزمة الآ�سيوية
.م2008م و2007

An examination of the extent of integration among the
GCC stock markets using daily data obtained from
Reuters42 for 2001-2010 is set out in Table 4-6. The
average correlation coefficient among the six GCC
markets is 0.838 for 2001-06 and 0.865 for 200710. Therefore if anything, that the extent of integration
among the stock markets, which was already at high
levels have, in fact, increased in the recent period. The
lowest correlation during the first period – between
Bahrain and UAE at 50% and between UAE and Saudi
Arabia at 58% - has both increased to over 85% during
the second period.

 للفرتة42ا�ستناد ًا �إىل البيانات التي مت احل�صول عليها من وكالة رويرتز
 مت درا�سة مدى �إمكانية التكامل بني،م2010م و2001 املمتدة بني
البور�صات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي كما هو مو�ضح يف (جدول
) الذي ي�شري �إىل يت�ضح �أن متو�سط معامل االرتباط بني الأ�سواق6-4
م2001  للفرتة بني0.838 ال�ست يف دول جمل�س التعاون اخلليجي هو
 ف�إن مدى �إمكانية، وبذلك.م2010م و2007  للفرتة بني0.865م و2006و
 قد ازداد يف، والذي كان فعلي ًا عند م�ستويات عالية،التكامل بني البور�صات
 بني البحرين، كما �أن االرتباط الأقل �أثناء الفرتة الأوىل.الفرتة الأخرية
 وبني الإمارات وال�سعودية بن�سبة٪50 والإمارات العربية املتحدة بن�سبة

42
Information for Bahrain is available beginning 2003
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م2003  البيانات اخلا�صة بالبحرين متوفرة من بداية42
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49% in general; 10% for a
single entity; some banks
and insurance companies
are 100% open to foreign
ownership; 100% in general
for GCC nationals

 يف �أ�سهم٪10 و، ب�شكل عام٪49
 يف بع�ض٪100 ،�شركة واحدة
٪100 و�شركات و.البنوك الت�أمني
ملواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي

20,060 (88.4)

49

T+2

Equities/ Debt

�أ�سهم و�أوراق دين

Central Bank of Bahrain

بنك البحرين املركزي

Independent legal entity

49% in general

 ب�شكل عام٪49

113,883 (86.7)

214

T+0

Equities/
Derivatives
(Options)

�أ�سهم وم�شتقات
)(خيارات

Capital Market
Authority

هيئة �سوق ر�أ�س املال

Independent
judicial personality

هيئة قانونية م�ستقلة

�شخ�صية ق�ضائية
م�ستقلة

هيئة قانونية م�ستقلة

Upto 70% with
some restrictions
at company level

 مع بع�ض٪70 حتى
القيود على م�ستوى
ال�شركات

28,309 (42.8)

119

T+3

Equities

�أ�سهم

Capital Market
Authority

هيئة �سوق ر�أ�س املال

Independent
legal entity

1988

Muscat stock
exchange

1983

Kuwait stock
exchange

�سوق م�سقط للأوراق
املالية

�سوق الكويت للأوراق
املالية

عمان

Oman

عمان

Kuwait

1987

Bahrain stock exchange

�سوق البحرين للأوراق املالية

البحرين

Bahrain

25% in general

 ب�شكل عام٪25

123,641 (97.1)

43

T+2

Equities

�أ�سهم

Qatar Financial
Markets Authority

هيئة قطر للأ�سواق
املالية

Independent legal
entity

هيئة قانونية م�ستقلة

1997

بور�صة قطر

Qatar exchange

قطر

Qatar

 ب�شكل عام على الرغم من٪49
القيود املفرو�ضة من قبل بع�ض
 ملواطني دول٪100ال�شركات و
جمل�س التعاون اخلليجي مبوافقة
ال�شركة

77,081(25.5)

64

T+2

Equities/ Debt/ Derivatives
(Commodities)

�أ�سهم و�أوراق دين وم�شتقات
)( �سلع

Securities and
Commodities Authority

هيئة الأ�سواق املالية وال�سلع

Independent legal entity

هيئة قانونية م�ستقلة

2000

Abu Dhabi securities
exchange

�سوق �أبو ظبي للأوراق املالية

Foreigners are allowed to
own upto 49% of publicly
listed companies; it is upto
each company to decide
what proportion they are
prepared to sell to foreigners

 ب�شكل عام ويرجع �إىل٪49
ال�شركة حتديد ن�سبة متلك
الأجانب

54,692 (18.1)

65

T+2

Equity/ Debt

�أ�سهم و�أوراق دين

هيئة الأ�سواق املالية وال�سلع

Securities and Commodities Authority

�شخ�صية ق�ضائية م�ستقلة

Independent judicial personality

2000

�سوق دبي املايل

Dubai financial market

الإمارات العربية املتحدة

United Arab Emirates

25% for GCC nationals,
49% in general although
other foreign investors may different restrictions apply
access market via mutual
to individual companies;
funds managed by Saudi
100% for GCC nationals
banks
with company’s approval

 ملواطني دول جمل�س التعاون٪25
اخلليجي وي�سمح للم�ستثمرين
الأجانب من خالل ال�صناديق
الإ�ستثمارية املدارة من قبل
البنوك ال�سعودية

353,400 (79.6)

146

T+0, T+1

Equities

�أ�سهم

هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية

Saudi Arabian Securities
and Exchange Commission

Joint stock company
owned by government

�شركة م�ساهمة مملوكة من قبل
احلكومة

1985

بور�صة تداول

Tadawul stock exchange

ال�سعودية

Saudi Arabia

Stock market capitalization in USD million; percent to GDP in brackets
Source: Arab Monetary Fund; Standard and Poor’s Global Stock Markets Factbook (2008), IMF and Markaz (Kuwait Financial Centre) and IMF (2011 Regional Economic Outlook)

القيمة ال�سوقية باملليون دوالر �أمريكي والن�سبة للناجت بني القو�سني
)م2011  �صندوق النقد الدويل ومركز الكويت املايل (�آفاق االقت�صاد الإقليمي،م2008  �صندوق النقد العربي؛ تقدير �ستارندرد �آند بورز للأ�سواق املالية العاملية:امل�صدر

Foreign investment
ceiling in listed stocks

�سقوف اال�ستثمارات االجنبية يف
اال�سهم املدرجة

Depth (USD mn; stock
market capitalization / GDP)

العمق (القيمة ال�سوقية كن�سبة من
2010 الناجت املحلي الإجمايل) يف

Breadth (number of listed
companies)

)�سعة ال�سوق (عدد ال�شركات املدرجة
2010 يف

Settlement period

فرتة الت�سوية

Products offered

املنتجات املعرو�ضة

Regulator

املنظم

Structure

الهيكل

Year established

عام الت�أ�سي�س

Name

اال�سم

�سوق ر�أ�س املال

Capital market

 ملحة عن �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية:5-4 جدول

Table 4.5: A profile of GCC stock markets
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During the second period, seven out of the twelve
coefficients have exhibited an increase, while the
remaining has declined. The test of equality of correlation
coefficients indicates that all of these differences are
statistically significant at the 0.01 level.43
Table 4-6: Integration among GCC equity
markets

2006 – 2001 :1 الفرتة
Period 1:
2001 – 2006

البحرين

Bahrain

الكويت

Kuwait

عمان

Oman

 كما �أظهرت الفرتة. �أثناء الفرتة الثانية٪85  قد ازداد ليتجاوز،٪58
 بينما �أظهرت،الثانية زيادة �سبعة من �أ�صل اثني ع�شر معامل ارتباط
 وي�شري اختبار التعادل يف معامالت.اخلم�س الباقية منها انخفا�ض ًا
االرتباط �إىل �أن جميع هذه االختالفات ذات �أهمية �إح�صائية عند م�ستوى
43 .0.01
 التكامل بني �أ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون:6-4جدول
اخلليجي
Saudi
Arabia

Qatar

Bahrain
Kuwait

0.956

Oman

0.962

0.980

Qatar

0.901

0.962

0.934

Saudi Arabia

0.905

0.957

0.931

0.961

United Arab Emirates

0.495

0.684

0.698

0.668

Period 2: 2007 – 2010
Bahrain
Kuwait

0.979

Oman

0.752

0.805

Qatar

0.749

0.809

0.965

Saudi Arabia

0.840

0.857

0.806

0.821

United Arab Emirates

0.912

0.936

0.936

0.917

Differences in correlation coefficients (Period 2 – Period 1)

ال�سعودية

قطر

United
Arab
Emirates

البحرين
الكويت
عمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات
0.583
2010 - 2007 :2 الفرتة
البحرين
الكويت
عمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات
0.885
)1  – الفرتة2 االختالفات يف معامالت االرتباط (الفرتة
البحرين
الكويت

Bahrain
Kuwait

0.023
(-13.08)***

Oman

-0.210
(33.02)***

-0.175
(40.72)***

Qatar

-0.152
(16.97)***

-0.153
(29.36)***

0.031
(-11.27)***

Saudi Arabia

-0.065
(9.26)***

-0.100
(21.55)***

-0.125
(18.97)***

-0.140
(27.74)***

0.417
(-32.33)***

0.252
(-29.46)***

0.238
(-28.44)***

0.249
(-25.88)***

United Arab Emirates

الإمارات

عمان

*** indicates an increase/ decrease in correlation coefficient in the
second period that is statistically significant at 1% level

قطر
ال�سعودية
0.302
(-24.86)***

الإمارات

 النق�صان يف معامل االرتباط يف الفرتة الثانية و التي كانت ذات داللة/ *** ي�شري �إىل الزيادة
٪ 1 �إح�صائية عند م�ستوى

Non-resident interest in the domestic stock market can
be considered as a measure of economic openness.
Even though capital restrictions like caps and taxes
control the non-resident interest in the equity market,
they improve their presence through increased volume

قد يعترب اهتمام امل�ستثمرين غري املقيمني يف الدولة ب�سوق البور�صة املحلية
 وبالرغم من �أن القيود على اال�ستثمار مثل.معيار ًا لالنفتاح االقت�صادي
ال�ضرائب والقيود على حركة ر�ؤو�س الأموال ت�ؤثر على اهتمام امل�ستثمرين
 �إال �أنهم ح�سنوا من وجودهم يف �سوق،غري املقيمني يف �سوق الأ�سهم

43
J. Bley and K. Heng Chen (2006). Gulf Cooperation Council (GCC) stock
markets: The dawn of a new era. Global Finance Journal 17, 75-91.

 جريدة. فجر عهد جديد: بور�صات جمل�س التعاون اخلليجي.)م2006(  هينغ �شن. بلي و ك. ج43
.91-75 ،17 جلوبال فاينن�س
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of transactions in a fast growing economy. Data on
the percentage value of trade conducted by the nonresident44 in Qatar exchange indicates, they have
increased their activities in the Qatar stock market during
2010 over last year (Table 4-7).

 وت�شري.الأ�سهم من خالل زيادة حجم املعامالت يف اقت�صاد �سريع النمو
البيانات اخلا�صة بقيمة ن�سبة التجارة التي تتم من خالل ن�شاطات
 الدولة يف بور�صة قطر �إىل �أنهم قد زادوا44 امل�ستثمرين غري املقيمني يف
م مقارنة مع العام املا�ضي2010 من ن�شاطاتهم يف بور�صة قطر �أثناء عام
.)7-4 (جدول

Table 4-7 : Share of non-resident activities in the
Qatar Exchange

 ح�صة �أن�شطة امل�ستثمرين غري املقيمني يف الدولة يف:7-4 جدول
بور�صة قطر

البيع

ال�شراء

Buy

الأفراد

Individuals

Sell

امل�ؤ�س�سات

Institutions

الإجمايل
Total

الأفراد

Individuals

امل�ؤ�س�سات

الإجمايل

Institutions

Total

الن�سبة لإجمايل قيمة التجارة

Percentage to total value of trade
2009

18.4

17.5

35.9

18.2

15.8

34.0

2010

15.5

24.1

39.6

15.4

20.8

36.2

Source : Qatar Exchange website

. موقع بور�صة قطر الإلكرتوين:امل�صدر
45. قمنا بح�ساب ن�سبة هيو هيوبل،من �أجل ر�صد عمق ومرونة �سوق الأ�سهم

To monitor the depth and resilience of the equity market,
we have computed the Hui-Heubel ratio (HHR).45 The
smaller the price change relative to a given volume of
transactions (i.e., the lower the indicator), the deeper
and more resilient the market is. In other words, higher
values of the ratio indicate lack of resilience and market
depth. The HHR is a pure number, independent of any
units of measurement.

فكلما كان تفاوت الأ�سعار �أقل بالن�سبة حلجم معني من التعامالت (�أي
. كلما كان ال�سوق �أكرث عمق ًا ومرونة،)كلما كان امل�ؤ�شر �أكرث انخفا�ض ًا
 ت�شري القيم الأعلى للن�سبة �إىل نق�ص املرونة والعمق يف،مبعنى �آخر
 وتعترب ن�سبة هيو هيوبل عدد ًا جمرد ًا منف�ص ًال عن �أية وحدات.ال�سوق
.للقيا�س

We computed a time-series of this indicator for the Qatar
Exchange (QE) for the period 2007 to 2010 (Chart 4-8).
During 2010, heightened global uncertainty and weak
investor sentiments continue to weigh on the market
especially during the first half of the year, and accordingly
the HHR remained at elevated levels, even though the
average during the year declined as compared to last
year’s average. The average HHR for 2010 has been
4.66 and the one standard deviation (SD) bounds are
2.8 and 6.5. Judged thus, the HHR has been typically
range-bound for the most part of the year.

وقد قمنا بح�ساب املجموعة الزمنية لهذا امل�ؤ�شر لبور�صة قطر عن الفرتة
،م2010  فخالل عام.)8-4 م (ر�سم بياين2010 م حتى2007 املمتدة من
ا�ستمر عدم اال�ستقرار الدويل الوا�ضح وامل�شاعر ال�ضعيفة للم�ستثمر يف
 وبالتايل،�إلقاء ثقلها على ال�سوق خا�ص ًة �أثناء الن�صف الأول من ال�سنة
 بالرغم من �أن املتو�سط،ظلت ن�سبة هيو هيوبل عند م�ستويات مرتفعة
 وكان متو�سط.�أثناء ال�سنة انخف�ض مقارن ًة مع متو�سط العام املا�ضي
 وحدود االنحراف املعياري هي4,66 م هو2010 ن�سبة هيو هيوبل لعام
 كانت ن�سبة هيو هيوبل ترتبط بهذا النطاق يف، وتبع ًا لذلك.6.5 و2.8
.معظم فرتات ال�سنة

44
Exclusive data on Non-resident is not available, approximated to NonQataris which may include expatriate who is resident in Qatar
45
The indicator is defined as:
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 تعترب البيانات عن غري املقيمني يف الدولة غري متوفرة فتم �أخذ بيانات امل�ستثمرين غري44
القطريني مبن يف ذلك املغرتبني املقيمني يف الدولة
: ميكن تعريف هذا امل�ؤ�شر على النحو التايل45
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)2010-2007(  ن�سبة هيو هيوبل:8-4 ر�سم بياين

Chart 4-8: Hui-Heubel ratio (2007-10)
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Concluding remarks
The non-banking sector is small in size and systemic
importance. The finance houses are facing the challenges
of low-cost funding in an increasingly competitive
environment. By virtue of their business, the investment
companies have limited asset diversification. As well,
their attempts at diversifying their revenue streams are
susceptible to the vagaries of the country and industry
risks the funds are invested in. As regards insurance
companies, there is a need to improve insurance
penetration, which are presently well below global
standards. Amidst these factors, the corporate sector
remains a bright spot with robust growth and profitability.
The equity market has been the best performing in the
MENA region in 2010 and its growing integration with
other regional markets, while having its benefits, raises
several challenges which need to be taken into account
in the quest for greater global integration.

Financial Stability Review 2010
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املالحظات اخلتامية
.يعترب القطاع املايل غري امل�صريف �صغري احلجم وقليل املخاطر النظامية
وتواجه بيوت التمويل حتديات التمويل املنخف�ض التكلفة يف بيئة عالية
 و�أي�ض ًا. بينما تت�سم �شركات اال�ستثمار بتنوع حمدود يف الأ�صول،التناف�س
ف�إن حماوالتها الهادفة �إىل تنويع العوائد معر�ضة ملخاطر ال�صناعة
 هناك، وبالن�سبة ل�شركات الت�أمني.والتمويالت التي يتم اال�ستثمار فيها
.حاجة لتح�سني انت�شار الت�أمني الذي ال يتوافق حالي ًا مع املعايري الدولية
 يظل قطاع ال�شركات النقطة امل�ضيئة حيث يت�سم،ومن بني هذه العوامل
 وكان �سوق الأ�سهم الأف�ضل �أداء يف منطقة ال�شرق.بالنمو القوي والربحية
م وينطوي تكامله مع �أ�سواق �إقليمية2010 الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
 على عدة حتديات يتعينّ �أخذ ما يف، على الرغم من منافعه،�أخرى
.االعتبار عند ال�سعي وراء التكامل الدويل ب�شكل �أكرب

2010 تقرير اال�ستقرار املايل130
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CHAPTER FIVE

تطورات البنية المالية األساسية
DEVELOPMENTS IN FINANCIAL
INFRASTRUCTURE

Developments in Financial Infrastructure

INTRODUCTION
An efficient and secure payment and settlement
systems to manage and monitor the financial risks is
of the major planks of financial stability. Taken together
with the other infrastructure requirements such as
liquidity, governance and regulatory, this provides the
foundation for financial development and effective
market discipline. The present chapter discusses the
developments in these areas during the year.

Payments and settlement infrastructure
The payment and settlement (P&S) infrastructure is
one of the major components of financial stability. Not
surprisingly therefore, smooth functioning of the P&S
system is one of the major financial stability concerns
for some of the leading central bank (Box 5-1).
Box 5-1: Objectives of central banks
(with special reference to the payments system)

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

املقدّمة
ت�ش ّكل �أنظمة ال�سداد والت�سوية الفعالة والآمنة لإدارة ومراقبة املخاطر
 ومع متطلبات البنية الأ�سا�سية.املالية �أهمية رئي�سية يف اال�ستقرار املايل
 ف�إن ذلك يوفر �أ�سا�س ًا للنمو،الأخرى مثل ال�سيولة واحلوكمة والتنظيم
 ويناق�ش هذا الف�صل التطورات يف هذه.املايل ونظام ال�سوق الفعال
.املجاالت �أثناء العام

البنية الأ�سا�سية لنظام املدفوعات والت�سويات
ت�ش ّكل البنية الأ�سا�سية لنظام املدفوعات والت�سويات �أهم عن�صر من
 ولي�س من الغريب �أن يعترب العمل ال�سل�س لنظام.عنا�صر اال�ستقرار املايل
املدفوعات والت�سويات �أحد ال�شواغل الرئي�سية لبع�ض امل�صارف املركزية
.)1-5 الرائدة للحفاظ على اال�ستقرار املايل (�إطار
 �أهداف امل�صارف املركزية:1-5 �إطار
)(مع �إ�شارة خا�صة �إىل نظام املدفوعات

Bank of Mexico: The laws governing Bank of Mexico
establishes that one of its objectives is to “foster the
proper functioning of the payments system”.

 تن�ص القوانني التي يخ�ضع لها بنك املك�سيك على �أن �أحد:بنك املك�سيك
."�أهدافه يكمن يف "�ضمان العمل املنا�سب لنظام املدفوعات

Czech National Bank: The mission of the Czech
National Bank includes, among others, “to ensure
smooth circulation of money and smooth payments”.

 تت�ض ّمن مهمة البنك املركزي الت�شيكي "�ضمان:البنك املركزي الت�شيكي
."الدوران ال�سل�س للنقود وال�سداد ال�سل�س

Danmarks Nationalbank (National Bank of
Denmark): Among the three main objectives of the
National Bank of Denmark, the second one states that
“Danmarks Nationalbank promotes safe settlement of
cash and electronic payments. This is done by issuing
banknotes and coins and ensuring that payments can
be settled between banks”.

 ين�ص الهدف الثاين �ضمن �أهم ثالثة �أهداف:البنك املركزي الدمناركي
 "على �أن البنك يعمل على تعزيز ال�سداد الآمن،للبنك املركزي الدمناركي
 ويتم ذلك من خالل �إ�صدار الأوراق النقدية.للنقود واملدفوعات الإلكرتونية
."والعمالت املعدنية و�ضمان �سداد املدفوعات بني البنوك

European Central Bank: The basic tasks of the ECB,
include, among others, “the promotion of the smooth
operation of the payments system”.

 حتتوي املهام الأ�سا�سية للبنك املركزي الأوروبي على:البنك املركزي الأوروبي
.""تعزيز الت�شغيل ال�سل�س لنظام املدفوعات

Norges Bank (Central Bank of Norway): The core
responsibilities of the Central Bank of Norway includes,
among others, [the need to] “promote financial
stability and contribute to robust and efficient financial
infrastructures and payment systems”

 تت�ض ّمن امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية:)البنك الرنويجي (بنك الرنويج املركزي
للبنك املركزي الرنويجي "احلاجة �إىل تعزيز اال�ستقرار املايل وامل�ساهمة يف
."الو�صول �إىل بنية مالية �أ�سا�سية قوية ونظام مدفوعات فعال

Riksbank (Bank of Sweden): In addition to its
monetary policy objective, the Riksbank “has also been
given the task of overseeing the system for making
payments”.

 "ي�ضطلع، بالإ�ضافة �إىل هدف �سيا�سته النقدية:)ريك�سبانك (بنك ال�سويد
."ريك�سبانك مبهمة مراقبة نظام ال�سداد

References
Websites of various central banks.
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ي�ص ّنف نظام املدفوعات والت�سويات يف قطر �إىل ( )1نظام املدفوعات
القطري و( )2ال�شبكة الوطنية لل�صرف الآيل ونقاط البيع .كما �أن الأنظمة
الفرعية املتعددة مبا يف ذلك نظام املدفوعات امل�صرفية (ال�سويفت)،
و�آلية االئتمان امل�صريف ،ونظام �شهادات الإيداع و�سعر �إيداع ال�سوق
النقدي القطري و�سعر �إقرا�ض ال�سوق النقدي القطري ونظام املقا�صة
الإلكرتوين ُي�شار �إليها جميع ًا با�سم نظام املدفوعات القطري .وميكن
اعتبار ال�سويفت ونظام املقا�صة الإلكرتوين وال�شبكة الوطنية لل�صرف
الآيل ونقاط البيع ،من ناحية احلجم ،ك�أنظمة �سداد مهمة من الناحية
النظامية ،بينما تخدم الأنظمة الأخرى �أ�سا�س ًا لتوجيه املعامالت بني
م�صرف قطر املركزي والبنوك امل�شاركة (جدول  .)1-5ويف عام 2010م،
قامت �أنظمة ال�سداد املهمة من الناحية النظامية مبعاجلة حوايل 77
مليون معاملة بلغت قيمتها  2,984مليار ريال قطري (حوايل  ٪644من
الناجت املحلي الإجمايل يف 2010م) .ومقارن ًة مع العام املا�ضي ،ف�إن ذلك
ميثل منو ًا بحوايل  ٪8من ناحية القيمة.

In Qatar, the payment and settlement systems is broadly
)classified into (i) Qatar Payment System (QPS) and (ii
National ATM & PoS Switch (NAPS). The various subsystems including, bank payments (SWIFT), Bank Credit
Facility (BCF), Certificates of Deposit (CDs) system,
Qatar Monetary Rate Deposit (QMRD) system, Qatar
Monetary Rate Lending (QMRL) system and Electronic
Cheque Clearing (ECC) are collectively referred to as
the QPS. Volume-wise, SWIFT, ECC and NAPS can
be considered as Systemically Important Payment
Systems (SIPS), while other systems mainly cater to
direct transactions between QCB and participating
banks (Table 5-1). During 2010, the SIPS collectively
processed around 77 million transactions aggregating
QR 2,984 billion (roughly 644% of 2010 GDP). As
compared to last year, this represents a growth of
around 8% in value terms.

جدول � :1-5أنظمة ال�سداد والت�سوية
يف قطر

Table 5-1: Payment & settlement systems
in Qatar

احلجم

Volume

القيمة (املبلغ باملليار ريال قطري)

)Value (Amount in QR billion

�أنظمة املدفوعات والت�سويات
P & S systems

�أنظمة ال�سداد يف قطر ()QPS

)Qatar Payment Systems (QPS

ال�سويفت

552,705

2,730.3

17

12.5

ت�سهيل االئتمان امل�صريف

144

25.7

�شهادات الإيداع

7567

4,935.5

520

22.5

3,533,645

210.1

SWIFT
BCF

CDS

�سعر �إيداع ال�سوق النقدي القطري
QMRD

�سعر �إقرا�ض ال�سوق النقدي القطري
QMRL

نظام املقاصة االكتروني
ECC

ال�شبكة الوطنية لل�صرف الآيل ونقاط البيع ()NAPS
)National ATM & POS Switch (NAPS

42,816,386

30.4

حملي

29,297,056

13.3

دول جمل�س التعاون اخلليجي
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With an aim to improving the stability and security of
the financial system as well as to enhance the speed
and accuracy in financial transactions, several new
initiatives were undertaken in P&S system during 2010.
The new initiatives are expected to have positive effect
on the national economy in accelerating the economic
cycle, productivity and contributing to economic growth
(Box 5-2)

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

وبهدف حت�سني ا�ستقرار و�سالمة النظام املايل وتعزيز ال�سرعة والدقة يف
 مت اتخاذ عدة مبادرات جديدة خا�صة بنظام املدفوعات،املعامالت املالية
 ومن املتوقع �أن ت�ؤثر املبادرات اجلديدة.م2010 والت�سويات خالل عام
ت�أثري ًا �إيجابي ًا على االقت�صاد الوطني من حيث ت�سريع الدورة االقت�صادية
.)2-5  (�إطار.والإنتاجية وامل�ساهمة يف النمو االقت�صادي

Box 5-2: Recent initiatives in payments and
settlement systems

 املبادرات احلديثة اخلا�صة ب�أنظمة:2-5 �إطار
املدفوعات والت�سويات

QATCH – Launched in April 2010, it is a new secure
electronic network system designed to handle effectively
the exchange of financial orders (direct debit and direct
deposit) in Qatari Riyals among banks within the State
of Qatar. The system is also designed to find an effective
means to manage the financial risk in payment systems
in the banking sector and implement settlements and
remittances securely in line with best international
standards. The major highlights of the system are:
• to develop a direct debit and deposit tools for the first
time in the region;
• to reduce bank services charges, enhance the speed
and accuracy of completing financial transactions;

) – مت �إطالقه يف �أبريلQATCH( نظام الإيداع واخل�صم املبا�شر
 وهو نظام �شبكة �إلكرتونية جديدة و�آمنه و ّمت ت�صميمها للتعامل بفعالية،م2010
مع تبادل الأوامر املالية (اخل�صم املبا�شر والإيداع املبا�شر) بالريال القطري
 وقد مت �أي�ض ًا ت�صميم النظام لإيجاد و�سيلة.بني البنوك داخل دولة قطر
فعالة لإدارة املخاطر املالية يف �أنظمة املدفوعات يف القطاع امل�صريف وتنفيذ
 وتت�ض ّمن.الت�سويات والتمويالت ب�شكل �آمن بالتوافق مع �أف�ضل املعايري الدولية
:�أهم جوانب النظام ما يلي

• to reduce the risk, especially the credit risk in payment
systems; and,
• to provide new modern services and increase the
confidence of investors and users of banking services.

.• تطوير �أدوات اخل�صم والإيداع املبا�شر لأول مرة يف املنطقة
• خف�ض الر�سوم اخلا�صة باخلدمات البنكية وتعزيز ال�سرعة والدقة يف
.�إجراء املعامالت املالية
. وال�سي ّما خماطر االئتمان يف �أنظمة ال�سداد،• خف�ض املخاطر
• توفري خدمات حديثة وتعزيز ثقة امل�ستثمرين وم�ستخدمي اخلدمات
.امل�صرفية

The direct debit operations include bill payments to
service companies, and the payment of various periodic
financial orders, loan instalments and real estate
instalments, in addition to various tax payments. The
direct deposit operations comprise the payment of the
employees’ salaries at various government and private
institutions, in addition to the government payments
e.g. social security payments, subsidies, dividends and
subscriptions to institutions, etc.

،وتت�ض ّمن عمليات اخل�صم املبا�شر على �سداد الفواتري ل�شركات اخلدمات
، و�أق�ساط القرو�ض والأق�ساط العقارية،و�سداد العديد من الأوامر املالية الدورية
 وت�شمل عمليات الإيداع املبا�شر �سداد.بالإ�ضافة �إىل �سداد ال�ضرائب املتعددة
 بالإ�ضافة �إىل املدفوعات،رواتب العاملني يف عدة م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة
 مثل مدفوعات الت�أمني االجتماعي والإعانات والأرباح واال�شرتاكات،احلكومية
.يف امل�ؤ�س�سات وغريها

Qatar National Payment Gateway: A new payment
gateway based on an electronic wallet system. The
system is implemented so as to enable debit and credit
card holders, as well as bank-account owners, to make
real-time payments for online transactions. The major
highlights of the system are:
• offer citizens increased options to pay for their online
purchases and e-government transactions;

 نظام مدفوعات جديد يعتمد على نظام:بوابة الدفع الوطنية القطرية
 ويتم تنفيذ النظام حتى يتمكن �أ�صحاب البطاقات.احلافظة الإلكرتونية
 بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب احل�سابات البنكية من،امل�صرفية وبطاقات االئتمان
 وتت�ض ّمن �أهم.القيام بال�سداد الفعلي عرب املعامالت على �شبكة االنرتنت
:جوانب النظام ما يلي
• توفري خيارات كثرية للمواطن لت�سديد عمليات ال�شراء عرب االنرتنت
.واملعامالت احلكومية الإلكرتونية
 حيث تتحمل البنوك،• التوا�صل بني النظام والبنوك املحلية امل�شاركة
.م�سئولية عقد اتفاقيات مع التجار الذين يريدون ا�ستخدام النظام

• The connectivity of the system with the local
participating banks, wherein the banks have the
responsibility to enter into agreement with merchants
who intends to avail the system;
• works with the existing e-STP (straight through
processing) and the RTGS (real time gross settlement)
system;

135 Financial Stability Review 2010

) (عرب الت�شغيل مبا�شر ًةe-STP • تعمل مع نظام املعاجلة الإلكرتونية
.ونظام الت�سوية الإجمالية الفورية
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GCC PoS: The system has been successfully tested
and will be implemented once some of the logistical
issues are sorted out

 لقد مت اختبار النظام بنجاح و�سوف يتم تنفيذه:ال�شبكة اخلليجية لنقاط البيع
.عندما تتم ت�سوية بع�ض امل�شكالت اللوج�ستية

NAPS (New connection): The system is successfully
connected to the Oman Switch

 لقد مت تفعيل النظام بنجاح وربطه ب�سلطنة:ال�شبكة الوطنية لل�صراف الآيل
.عمان

In addition to the various payment and settlement
system housed and managed by QCB which mainly
cater to the financial institutions (especially banks), the
central bank also examines and provide oversight to
other settlement system managed by public-private
initiatives. Qatar being one of the countries with
significant outward remittance by workers, a new
initiative has been undertaken to improve the remittance
infrastructure, with an aim of reducing the transactions
cost of remittance for the general public (Box 5-3).

بالإ�ضافة �إىل خمتلف �أنظمة املدفوعات والت�سويات التي ُيديرها م�صرف
،)قطر املركزي والتي تخدم �أ�سا�س ًا امل�ؤ�س�سات املالية (وال�سيما البنوك
يدر�س امل�صرف املركزي ويقدم فكرة عامة يف ما يتعلق ب�أنظمة �أخرى
 ومبا �أن قطر من �إحدى الدول التي.تديرها املبادرات العامة واخلا�صة
 فقد مت اتخاذ مبادرة،لديها حتويالت خارجية كبرية من العاملني لديها
 بهدف خف�ض تكلفة التحويل،جديدة لتح�سني البنية الأ�سا�سية للتحويالت
.)3-5 للجمهور (�إطار

Box 5-3: Mobile money transfer services

 خدمات حتويل النقود عرب اجلوال:3-5 �إطار

After conducting feasibility studies in terms of its
procedures and applications and ensuring the
authenticity and transparency of the transactions and
their conformity to the controls and regulations applied
on payment systems in the State of Qatar, QCB
permitted major telecom network operators in Qatar to
provide mobile money transfer and payment services.
The major features of this service can be summarized
as under:

بعد �إجراء درا�سات جدوى يف ما يتعلق ب�إجراءاتها وتطبيقاتها و�ضمان
م�صداقية و�شفافية املعامالت وتوافقها مع �أدوات التحكم والقوانني املطبقة
 �سمح م�صرف قطر املركزي مل�شغلي �شبكة،على �أنظمة ال�سداد يف دولة قطر
االت�صاالت الرئي�سية يف قطر بتوفري خدمات التحويل وال�سداد النقدي عرب
.اجلوال

• The money transfer has to be made in direct
collaboration with banks and exchange houses licensed
by Qatar Central Bank;
• The mobile payment feature will be made available
and can be used to pay for services provided by public
institutions, companies and other enterprises;
• Enable consumers to transfer funds through their
telecom operator locally, as well as abroad, within
stipulated limits.

• يجب �أن يتم التحويل النقدي بالتعاون املبا�شر مع البنوك و�شركات
.ال�صرافة املرخ�صة من قبل م�صرف قطر املركزي

Large value settlement system
High value (above QR 250,000) cheque clearing and
SWIFT transactions clearing which operates on a Real
Time Gross Settlement (RTGS) basis constitutes the
backbone of the P&S system. During 2010, on average,
the system processed over 2,000 SWIFT transactions
and around 400 cheque transactions on a daily basis
(Table 5-2). The summary statistics indicates a high
volatility in the number of daily SWIFT transactions,
while the daily number of cheques processed by the
system being more or less stable. The volatility in the
number of SWIFT transactions could be the result of
a sudden decrease in the number of such transaction

Financial Stability Review 2010

:وميكن تلخي�ص ال�صفات الرئي�سية لهذه اخلدمة يف ما يلي

• �ستتم �إتاحة ميزة ال�سداد عن طريق اجلوال وميكن ا�ستخدامها ل�سداد
.اخلدمات التي توفرها امل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات وغريها
• متكني امل�ستهلك من حتويل الأموال من خالل م�شغل ات�صاالت ب�شكل
. �ضمن احلدود املن�صو�ص عليها، و�أي�ض ًا للخارج،حملي

نظام الت�سوية للمبالغ الكبرية
 �ألف ريال قطري) يف نظام تقا�ص250 ت�ش ّكل املبالغ الكبرية (فوق
ال�شيكات ومعامالت ال�سويفت الذي يعمل على �أ�سا�س الت�سوية الإجمالية
 ويف.الفورية واملبا�شرة العمود الفقري لنظام املدفوعات والت�سويات
 معاملة �سويفت يف2000  قام النظام مبعاجلة ما يزيد عن،م2010 عام
 وت�شري الإح�صائية.)2-5  �شيك ب�شكل يومي (جدول400 املتو�سط وحوايل
 بينما بقي العدد،امللخ�صة �إىل تقلبات عالية يف معامالت �سويفت اليومية
 وقد تكون.اليومي لل�شيكات التي متت معاجلتها من خالل النظام م�ستقر ًا
التقلبات العالية يف عدد معامالت ال�سويفت نتيجة لالنخفا�ض املفاجئ يف
.)�أ1-5 عدد هذه املعامالت خالل الن�صف الثاين من العام (ر�سم بياين
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during the second half of the year (Chart 5-1 A). It is
observed that the average number of SWIFT transaction
in the first half was around 3,500 per day, while during
the second half of the year; it reduced considerably to
around 1,000 transactions a day. However, leaving aside
some outliers, the value of transactions processed both
for SWIFT and cheques remained relatively stable.

ويالحظ �أن متو�سط عدد معامالت �سويفت يف الن�صف الأول من العام
 بينما انخف�ض هذا العدد كثري ًا يف الن�صف الثاين، يومي ًا3500 بلغ حوايل
 ف�إن قيمة املعامالت التي يتم معاجلتها، ومع ذلك. معاملة يومي ًا1000 وبلغ
.لكل من معامالت �سويفت وال�شيكات ظلت م�ستقرة ن�سبي ًا

Table 5-2 Summary statistics of high-value
clearing

 ملخ�ص �إح�صائيات التقا�ص:2-5 جدول
للمبالغ الكبرية
مكافئ التغري

احلد الأدنى

احلد الأق�صى

0.8

460

8706

11

0.4

2

27

 ال�شيكات- عدد

400

0.2

234

661

) ال�شيكات (مليار ريال قطري- قيمة

590

0.3

276

2694

Daily Average

Coefficient of
variation

2202

) (مليار ريال قطري- قيمة ال�سويفت

SWIFT - Number

SWIFT -Value (QR billion)

Cheque –Number

Cheque -Value (QR million)

 حجم وقيمة معامالت ال�سويفت اليومية:�أ1-5 ر�سم بياين

10000
8000
6000
4000
2000

SWIFT-Value (Right scale)

SWIFT-Number

As discussed above, the cheque clearing system
processes cheques above QR 250,000 on a real-time
basis, whereas cheques below the QR 250,000 are
process on a net basis by the end of the clearing day.
During 2010, the total volume of cheques processed
shows a marginal increase (2.2%), while the value
of cheques increased by 3.6% (around 45% of 2010
GDP). Even though the number of cheques in the lowdenomination (below QR 250,000) category comprised
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 حجم وقيمة املعامالت بال�شيكات اليومية:ب1-5 ر�سم بياين

Chart 5-1B: Cheque - Daily volume and value
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Chart 5-1A: SWIFT - Daily volume and value
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 يقوم نظام ت�سوية ال�شيكات مبعاجلة ال�شيكات التي،كما ناق�شنا �سابق ًا
 بينما تعالج ال�شيكات الأقل، �ألف ريال ب�شكل فوري250 تتجاوز قيمتها
. �ألف ريال خالل فرتة املقا�صة وذلك على �أ�سا�س �صايف القيمة250 من
 �أظهر �إجمايل حجم ال�شيكات التي متت معاجلتها زيادة،م2010 ويف عام
٪45  (حوايل٪3.6  بينما زادت قيمة ال�شيكات بن�سبة،)٪2.2( هام�شية
 وبالرغم من �أن عدد ال�شيكات.)م2010 من الناجت املحلي الإجمايل يف
٪90  �ألف ريال قطري) �شكلت ما يزيد عن250 املنخف�ضة القيمة (حتت
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over 90% of total cheques processed, in value terms,
it accounted for only one-third of the total value (Chart
5-2). Cheques with denomination above QR 1 million
covers more than 50% of total cheques, although their
volume is below 1% of the total. Judged from that
standpoint, maintenance of sufficient clearing account
liquidity by banks appears to be a sine qua non for the
smooth processing of the high-value cheques without
engendering any delays/gridlock to the system.

 �إال �أنها متثل فقط ثلث �إجمايل،من �إجمايل ال�شيكات التي مت معاجلتها
 كما �أن ال�شيكات التي تفوق قيمتها مليون ريال.)2-5 القيمة (ر�سم بياين
 بالرغم من �أن كميتها، من �إجمايل ال�شيكات٪50 قطري فتغطي �أكرث من
 يبدو �أن احلفاظ على �سيولة كافية يف، وبالتايل. من الإجمايل٪1 �أقل من
ح�ساب املقا�صة اخلا�ص بالبنوك �شيء مهم للمعاجلة ال�سل�سة لل�شيكات
.العالية القيمة دون �إحداث �أي ت�أخري �أو توقف يف النظام

Chart 5-2: Size-wise distribution of cheques
processed in 201046
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Stability issues in payment and settlement
systems

م�سائل متعلقة باال�ستقرار يف نظم املدفوعات والت�سويات

Payment and settlement systems are subject to
various risks including credit, liquidity and operational
risks. Credit risk may stem from exogenous factors,
while liquidity and operational risk can originate within
the system. More generally, risk in the P&S system can
be considered as the possibility of payments being
incomplete. Incomplete or delayed payment involve
various costs including cost arising from transferring
funds back, interest charges, replacement costs etc.
Although upgrading the P&S system with the state-ofthe-art technologies can mitigate the operational risk
to a certain extent, liquidity risks however, remain a
perennial concern throughout the clearing period.

تتعر�ض �أنظمة املدفوعات والت�سويات �إىل عدة خماطر مبا يف ذلك املخاطر
 وقد تن�ش�أ خماطر.اخلا�صة باالئتمان وال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية
 بينما ميكن �أن ت�أتي خماطر ال�سيولة،االئتمان من عوامل خارجية املن�ش�أ
 قد تعترب املخاطر يف نظام، وب�شكل عام.والت�شغيل من داخل النظام
 ويحتوي ال�سداد غري.املدفوعات والت�سويات احتمال عدم ا�ستكمال ال�سداد
الكامل �أو املت�أخر على عدة تكاليف مبا يف ذلك التكلفة الناجتة عن �إعادة
 وبالرغم من.حتويل الأموال ور�سوم الفائدة وتكاليف اال�ستبدال وغريها
�أن جتديد نظام املدفوعات والت�سويات بالتقنية احلديثة ميكن �أن يقلل من
 �إال �أن خماطر ال�سيولة تظل �أمر ًا هام ًا،املخاطر الت�شغيلية �إىل حد معني
.�أثناء فرتة الت�سوية

RTGS being the major component of the P&S system,
maintenance of sufficient liquidity in the clearing
account throughout the clearing day is necessary to
avoid payment delays and the attendant liquidity risk.
Further, sudden liquidity issues for any one of the
participating banks may transform as a systemic risk
through concentration channel and eventually have
larger systemic implications.

مبا �أن نظام الت�سوية الإجمالية الفورية يعترب عن�صر ًا رئي�سي ًا من عنا�صر
 يعترب احلفاظ على �سيولة كافية يف ح�ساب،نظام املدفوعات والت�سويات
املقا�صة خالل يوم املقا�صة �ضروري ًا لتجنب �أي ت�أخري يف ال�سداد وخماطر
 ف�إن امل�شكالت املفاجئة اخلا�صة بال�سيولة، بالإ�ضافة �إىل ذلك.ال�سيولة
بالن�سبة �إىل �أي من البنوك امل�شاركة قد تتحول �إىل خماطر نظامية
من خالل قناة الرتكز وقد ت�ؤدي يف النهاية �إىل تداعيات نظامية �أو�سع
.نطاق ًا

46
The percentage volume numbers in the QR 250,000 and above categories
have been scaled up by 10 to ensure their readability in the chart.

 ريال قطري وما فوق بع�شرة لت�سهيل قراءة الر�سم250,000  لقد مت �ضرب الن�سبة اخلا�صة بفئة46
.البياين
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خماطر ال�سيولة خالل اليوم

Intraday liquidity risk
Banks participating in the P&S system have to maintain a
clearing account with QCB for payment and settlement
of all financial transaction routed through the system.
Inadequate liquidity in the clearing account may cause
payment delays which can lead to gridlocks, whereas
excess liquidity may increase the operational cost or
decrease in expected interest income since these
accounts does not provide any return. Under such a
circumstance, individual banks tend to maintain an
optimum level of liquidity in the clearing account. Most
of the banks maintained sufficient liquidity by the close
of the clearing day (Chart 5-3). During the day however,
the clearing balances of a majority of the banks moved
into negative territory. When the clearing account of
the participating bank goes below zero on an intraday
basis, the system provides an “auto” credit facility, so
that the high-value cheques are cleared without any
delay. Although this credit facility does not have any
penalty clause during the course of the clearing day,
it has to be netted out/paid back by the end of the
clearing day in order to avoid penal interest.

يتعينّ على البنوك امل�شاركة يف نظام املدفوعات والت�سويات �أن حتافظ على
ح�ساب املقا�صة لدى م�صرف قطر املركزي ل�سداد وت�سوية جميع املعامالت
 وقد تت�سبب ال�سيولة غري الكافية يف ح�ساب.املالية من خالل النظام
 بينما قد تزيد،الت�سوية يف ت�أخريات ال�سداد التي قد ت�ؤدي �إىل الإغالق
ال�سيولة املفرطة من التكلفة الت�شغيلية �أو تقلل الدخل املتوقع من الفائدة
 يتجه كل، ويف ظل هذه الظروف.حيث �أن هذه احل�سابات ال تدر �أي عائد
 وقد.بنك �إىل االحتفاظ ب�أعلى م�ستوى من ال�سيولة يف ح�ساب الت�سوية
حافظت معظم البنوك على �سيولة كافية عند نهاية يوم الت�سوية (ر�سم
 توجهت ح�سابات الت�سوية يف معظم البنوك، ويف خالل اليوم.)3-5 بياين
 وعندما ينخف�ض ح�ساب املقا�صة اخلا�ص بالبنك.نحو الو�ضع ال�سالب
 يقدم النظام ت�سهي ًال ائتماني ًا،امل�شارك ايل �أقل من �صفر �أثناء اليوم
. وبذلك يتم معاجلة ال�شيكات العالية القيمة بدون �أي ت�أخري،""ذاتي ًا
وبالرغم من �أن ت�سهيل االئتمان ال يحتوي على �أي بند خا�ص بالغرامة
 �إال �أنه يجب �أن يتم �سداده بنهاية يوم املقا�صة من �أجل،�أثناء يوم الت�سوية
.جتنب الفائدة اجلزائية

Chart 5-3: Characteristic of daily clearing
balance

 خ�صائ�ص ر�صيد الت�سوية:3-5 ر�سم بياين
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Information on the lowest level at which the clearing
account balances have depleted intraday for each
individual bank provides an indication as to the
pressures on the P&S system. The data indicates the
lowest level in the clearing balance intraday ranged
between QR (-)6.5 billion to QR 900 million [with an
average daily minimum of QR (-)54 million]. Towards
the end of the year, the intraday insufficiency levels of
some of the participating banks have increased, while
the first three quarters have exhibited less volatility in
terms of the intraday minimum clearing balance. At the
same time, the intraday surpluses ranged between QR
1-25 billion during the year with an average of QR 990
million (Chart 5-4).
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14-15

Surplus closing balance

تو ّفر املعلومات على �أدنى م�ستوى ال�ستنفاد �أر�صدة املقا�صة لكل بنك
 وت�شري.على حدة �إ�شارة حول ال�ضغوط على نظام املدفوعات والت�سويات
 مليار6,5 )-( البيانات �إىل �أن �أدنى م�ستوى لأر�صدة املقا�صة تراوحت بني
 مليون ريال54 )-(  مليون ريال قطري (مبتو�سط يومي900ريال قطري و
 ازدادت م�ستويات عدم الكفاية يف، ويف نهاية العام.)قطري كحد �أدنى
 فيما �شهدت �أول ثالثة �أرباع ال�سنة تقلبات �أقل يف،بع�ض البنوك امل�شاركة
 تراوح الفائ�ض، ويف الوقت نف�سه.احلد الأدنى لأر�صدة املقا�صة اليومي
 مليون ريال990  مليار ريال قطري �أثناء العام مبتو�سط25 و1 اليومي بني
 كما �أن الفائ�ض العايل اليومي يف �أر�صدة املقا�صة.)4-5 (ر�سم بياين
بالإ�ضافة �إىل امل�ستوى العايل اليومي للأر�صدة ال�سالبة يف نهاية العام
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Intraday high surpluses in the clearing account balance
along with intraday high level of negative balance towards
the end of the year indicates a high level of volatility in
the clearing account balance during this period. Some
of the monetary policy actions as discussed in Chapter
2 might be behind the observed volatility.

.عال من التقلبات يف �أر�صدة املقا�صة �أثناء هذه الفرتة
ٍ ت�شري �إىل م�ستوى
 كما ناق�شنا يف،وقد تكون بع�ض اخلطوات اخلا�صة بال�سيا�سة النقدية
. وراء الزيادة امللحوظة يف هذا الإطار،الف�صل الثاين

Chart 5-4 : Volatility in the intraday clearing
balance
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خماطر تركز الدفع

Payment concentration risk
The payment system is potentially vulnerable to
payment concentration risk. If payment obligations
are concentrated in a few banks, incorrect or delayed
payments obligations by these banks may directly
disrupt the payment system by preventing even healthy
banks from making necessary payments. To examine
the level of concentration in the P&S system, daily
payment concentration index are calculated (Chart
5-5). For the purpose we consider the Herfindahl index
of payments concentration (HIPayments) for the period
January-December 2010, where:

 ف�إذا كانت.من املحتمل �أن يتعر�ض نظام املدفوعات ملخاطر تر ّكز ال�سداد
 فقد تعيق التزامات ال�سداد غري،التزامات الدفع مركزة على بنوك قليلة
ال�صحيحة �أو املت�أخرة يف هذه البنوك نظام الدفع من خالل منع البنوك
 ولفح�ص م�ستوى الرت ّكز يف نظام.ال�سليمة من �إجراء املدفوعات الالزمة
 يتم ح�ساب م�ؤ�شر تر ّكز الدفع اليومي (ر�سم بياين،املدفوعات والت�سويات
 مت احت�ساب م�ؤ�شر هريفيندال لرت ّكز الدفع للفرتة، ولهذا الهدف.)5-5
:م كما يلي2010 املمتدة من يناير �إىل دي�سمرب

Chart 5-5: Herfindahl index of payment
concentration
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The calculated index indicates that the payment
concentration risk in the P&S system is limited. The
index values varied within the range of 0.10 to 0.15
for more than 85% of the clearing days, suggesting
that the majority of the clearing days experienced low
concentration risk.

ي�شري امل�ؤ�شر �إىل �أن خماطر تر ّكز الدفع يف نظام املدفوعات والت�سويات
 من٪85  لأكرث من0.15 و0.10  وقد تراوحت قيم امل�ؤ�شر بني.حمدودة
 مما ي�شري �إىل �أن معظم �أيام املقا�صة قد مرت مبخاطر،�أيام املقا�صة
.تركز منخف�ضة

Each payment however, involves both a paying as well
as an acquirer bank. Therefore, the payment might
not materialise if either of the banks involved fail. This
suggests that a given bank is systemically important, if
its share in the turnover of payments transaction is high
as compared to other banks. Accordingly, we define
the Node Risk for a given bank (X) equals:

. ف�إن كل عملية �سداد تت�ض ّمن بنك ًا مر�س ًال وبنك ًا م�ستقي ًال،ومع ذلك
 وذلك ي�شري. فقد ال يتحقق ال�سداد �إذا ف�شل �أي من البنكني،وبذلك
 �إذا كانت ح�صته يف حتويل،�إىل �أن �أي بنك مهم من الناحية النظامية
 ميكن، ووفق ًا لذلك.معامالت ال�سداد عالية مقارنة مع البنوك الأخرى
:) كما يليX( تعريف خماطر الإعاقة يف �أحد البنوك

The Node Risk index values for the three most active
banks equal approximately 50% of the total turnover
routed through the P&S system. The average risk index
value for the remaining banks is much smaller. These
results appear to suggest that half of the payment
activity would be at risk if the three most active banks
experience difficulties.

ت�صل قيمة م�ؤ�شر خماطر الإعاقة اخلا�ص ب�أكرث ثالثة بنوك ن�شاط ًا �إىل
 كما. من �إجمايل التحويل داخل نظام املدفوعات والت�سويات٪50 حوايل
 ويبدو �أن هذه.�أن متو�سط قيمة م�ؤ�شر املخاطر لبقية البنوك �أقل بكثري
النتائج ت�شري �إىل �أن ن�صف ن�شاط ال�سداد قد ي�صبح يف خطر �إذا مرت
.�أكرث ثالثة بنوك ن�شاط ًا ب�صعوبات

Credit risk from P&S system

خماطر االئتمان من نظام املدفوعات والت�سويات

Timely processing of cheques is one of the major aspects
of the P&S system. Delay in the processing of cheques
can stem out from issues such as technical problems
or even operational delays from the participating
banks. After presentment of the cheques, the system
electronically forwards the image to the concerned bank
that has to make the payment. The final payment will
be made only after receiving a favourable reply from the
payee bank. Considerable delays in processing high
value cheques have ripple effect which can even lead
to credit risk. An analysis of the duration of the delays
showed that major delays in the cheque processing are
caused due to delayed replies from the participating
banks. Around 15% of the cheques were delayed
by more than 4 hours for the final payment after it is
presented to the P&S system.

ت�ش ّكل معاجلة ال�شيكات يف الوقت املنا�سب �إحدى �أهم اجلوانب الرئي�سية
 وقد يعود الت�أخري يف معاجلة ال�شيكات �إىل.يف نظام املدفوعات والت�سويات
بع�ض امل�شكالت مثل امل�شكالت الفنية �أو ت�أخر اال�ستجابة من قبل البنوك
 يقوم النظام ب�إر�سال ال�صورة ب�شكل، وبعد تقدمي ال�شيكات.امل�شاركة
 ويتم ال�سداد النهائي.�إلكرتوين للبنك املعني الذي يجب �أن يقوم بال�سداد
 وي�ؤثر الت�أخري.بعد تلقي الرد باملوافقة فقط من البنك الذي يقوم بال�سداد
الكبري يف معاجلة ال�شيكات ذات القيمة العالية ت�أثري ًا �سيئ ًا قد ي�ؤدي �إىل
 وقد �أظهر حتليل فرتة الت�أخري �أن الت�أخري الأكرب يف.خماطر االئتمان
 وقد.معاجلة ال�شيكات يعود �إىل الرد املت�أخر من قبل البنوك امل�شاركة
 �ساعات عن ال�سداد الأخري4  من ال�شيكات مبا يزيد عن٪15 ت�أخر حوايل
.بعد �أن مت تقدميها لنظام املدفوعات والت�سويات

Check bouncing can also lead to credit risk when the
borrower is not able to fulfil the repayment obligations.
An increase in the value and volume of bounced cheques
can thus be considered as early warning indicators for the
increasing probability of default in the financial system.
In view of this, both the quantity as well as the reasons
for the bouncing of cheques has been examined.

وقد ت�ؤدي ال�شيكات املرجتعة �إىل خماطر االئتمان عندما ال ي�ستطيع
 وميكن اعتبار الزيادة يف قيمة وحجم.املقرت�ض الوفاء بالتزامات ال�سداد
ال�شيكات املرجتعة م�ؤ�شر حتذير مبكر على ارتفاع �إمكانية الإع�سار
 مت درا�سة كمية و�أ�سباب ارجتاع، ويف هذا الإطار.يف النظام املايل
.ال�شيكات

The percentage of bounced cheques to total cheques
processed by the P&S system declined from 7.7%
in 2009 to 7.3% in 2010. A cheque in the payment
system might bounce either from payee bank or from
the receiving bank due to various reasons. The data

انخف�ضت ن�سبة ال�شيكات املرجتعة �إىل �إجمايل ال�شيكات التي مت معاجلتها
 يف٪7.3 م �إىل2009  يف عام٪7.7 من قبل نظام املدفوعات والت�سويات من
 وقد يعود �سبب ارجتاع ال�شيك يف نظام املدفوعات �إما �إىل البنك.م2010
 وت�شري البيانات.الذي يقوم بال�سداد �أو �إىل البنك املتلقي لعدة �أ�سباب
 من ال�شيكات املرجتعة ت�سبب بها البنك الذي يقوم٪70 �إىل �أن حوايل
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reveals that around 70% of the bounced cheques
were from the payee bank, while the rest were from
the receiving banks. On the payment side, “insufficient
funds” was the major reason for bouncing of cheques,
while on the receipt side, “date and image mismatch”
was observed to be the major cause.47

Governance infrastructure

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

، ومن ناحية املدفوعات. بينما كان الباقي ب�سبب البنوك املتلقية،بال�سداد
كاف يف احل�ساب" ال�سبب الرئي�سي الرجتاع
ٍ �شكل "عدم وجود ر�صيد
 الحظنا �أن "عدم تطابق التاريخ، بينما من ناحية الإيداع،ال�شيكات
47.وال�صورة" �شكل ال�سبب الرئي�سي يف هذا الإطار

البنية الأ�سا�س ّية للحوكمة

Following the recent financial crisis, regulators are
increasingly looking to implement initiatives across a
range of industry sectors to enhance the standards
of corporate governance. One key sector that has not
been immune to these developments has been the
banking sector.

 ت�سعى اجلهات الرقابية �إىل تنفيذ املبادرات،بعد الأزمة املالية الأخرية
.اخلا�صة مبجموعة من ال�صناعات لتعزيز معايري حوكمة ال�شركات
وي�شكل القطاع امل�صريف �أحد القطاعات التي لي�س لديها حماية كافية �ضد
.هذه التطورات

The Basel Committee on Banking Supervision has
recently issued an updated set of Principles for
improving corporate governance in the banking sector.
The purpose of these Principles is to assist banking
organizations in enhancing their governance guidelines
and banking supervisors in assessing the quality of these
guidelines. The Committee has indicated that there has
been a number of corporate
governance failures and lapses, many of which came
to light during the recent financial crisis, including the
following examples:
Insufficient Board oversight of senior management;
Inadequate risk management; and,
Unduly complex or opaque bank organizational
structures and activities.

وقد �أ�صدرت جلنة بازل للرقابة امل�صرفية م�ؤخر ًا جمموعة معدلة من
 وتهدف هذه.املبادئ لتح�سني حوكمة ال�شركات يف القطاع امل�صريف
املبادئ �إىل م�ساعدة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية على تعزيز �إر�شاداتها اخلا�صة
باحلوكمة وم�ساعدة م�س�ؤويل الإ�شراف امل�صريف على تقييم جودة هذه
 وقد �أ�شارت اللجنة �إىل عدد من الإخفاقات وامل�شكالت يف ما.الإر�شادات
 حيث �أن الكثري منها ظهر �أثناء الأزمة املالية،يخت�ص بحوكمة ال�شركات
: مبا يف ذلك الأمثلة التالية،الأخرية

It is instructive in this context to explore the key corporate
governance initiatives in the GCC countries (Table 5-3).
Most GCC countries either have a corporate governance
code for banks in place, or are in the process of instituting
them. These reports also highlight the issues relating to
board independence and audit committees, including
related-party transactions.

من اجليد يف هذا ال�سياق ا�ستك�شاف املبادرات الرئي�سية حلوكمة ال�شركات
 كما �أن معظم دول جمل�س.)3-5 يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (جدول
 �أو �أنها تعمل على و�ضع،التعاون اخلليجي �إما لديها قانون حلوكمة البنوك
 وتركز هذه التقارير �أي�ض ًا على املو�ضوعات التي ترتبط.مثل هذا القانون
 مبا يف ذلك معامالت الطرف،با�ستقاللية جمل�س الإدارة وجلان املراجعة
.املعني

47
The reasons for cheque bounce on the payment side includes no/ insufficient
funds, account closed, effect not cleared, drawer’s signature different, etc, while
on the deposit side the reasons include date and image mismatch, difference in
words and amount, improper presentation cycle, etc.

،كاف يف احل�ساب
ٍ  ت�شمل �أ�سباب ارجتاع ال�شيكات على �صعيد املدفوعات عدم وجود ر�صيد47
 بينما ت�شمل الأ�سباب على �صعيد، اختالف التوقيع على ال�شيك وغريها من الأ�سباب،ح�ساب مغلق
 وتقدمي، اختالف يف قيمة ال�شيك بني الأرقام واحلروف،الودائع عدم تطابق التاريخ وال�صورة
.الخ...،ال�شيك ب�شكل غري الئق
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.رقابة غري كافية من قبل جمل�س الإدارة على الإدارة العليا
.�إدارة خماطر غري كافية
.هيكل تنظيمي و�أن�شطة م�صرفية معقدة وغام�ضة
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Source: Fitch and central bank websites

 وكالة فيت�ش واملواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية:امل�صدر

United Arab Emirates
(CG guidelines for UAE bank directors,
building on earlier guidelines set out in
2006, issued in 2009)

الإمارات العربية املتحدة
 بناء ًا،(�إر�شادات احلوكمة ملدراء البنوك االماراتية
،2006 على جمموعة �إر�شادات �سابقة مت و�ضعها عام
)2009 و�إ�صدارها عام

No specific guidance on indepen-

بدون �إر�شاد حمدد حول الأع�ضاء امل�ستقلني

No specific guidance on independent members, although members must be approved by CBK

Banks based in Qatar

البنوك التي تقع يف قطر

Total funded exposure to a single group (or, group of borrowers) is restricted to a maximum
of 25% of banks’ capital base (for commercial public sector entities) and 7% of banks’ capital
base (for commercial or non-commercial private sector entities). In case of the latter, the aggregate exposure limits are capped at 800% of banks’ capital base.

�إجمايل التعر�ض املمول ملجموعة واحدة (�أو جمموعة من املقرت�ضني) تقت�صر على حد �أق�صى من
 من قاعدة ر�أ�س مال٪7 من قاعدة ر�أ�س مال البنوك (بالن�سبة لهيئات القطاع العام التجاري) و٪25
 يتوقف حدود التعر�ض، ويف احلالة الأوىل،)البنوك (لهيئات القطاع اخلا�ص التجارية وغري التجارية
. من قاعدة ر�أ�س مال البنوك٪800 املق�سم عند

be raised to 50% in exceptional circumstances). Lending to related parties
is capped at 5% of capital on individual basis and 50% of capital on an
aggregate basis. Such exposures must be fully collateralized.

. وا�شنطن العا�صمة: البنك الدويل. تقييم حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية. تقرير حول التقيد باملعايري والقوانني.)م2009(  البنك الدويل48

�إلزامي كجزء من الإر�شادات
التي متت مراجعتها

Board independence mentioned in Mandatory as part of
the revised guidelines
revised guidelines

ا�ستقالل جمل�س الإدارة الذي مت ذكره يف
الإر�شادات التي متت مراجعتها

SAMA requires all banks to
develop and strengthen their
internal audit department as
well as adhere to minimum
internal control guidelines

The maximum credit facilities to a single borrower group should not exceed 20% of bank’s capital and reserves. Total credit facilities granted to all
customers and their borrower group, at 10% or more of the bank’s capital
and reserves, must not exceed 600% of bank’s capital and reserves

�أن تطور جميع البنوك وتعزز
ً
 يف ظروف �أق�سام الفح�ص الداخلي و�أي�ض ًا%50  من الأمالك (التي قد تزيد �إىل٪25 �إن التعر�ض ملجموعة واحدة يواجه حدا بن�سبة
٪50و
فردي
أ�سا�س
�
على
املال
أ�س
�
ر
من
٪15
بن�سبة
يرتبط
معينة
 ف�إن الإقرا�ض لأطراف.)ا�ستثنائية
االلتزام بحد �أدنى من حتكم
ً  ويجب �أن يتم جميع هذه املواجهات مع.من ر�أ�س املال على �أ�سا�س مق�سم
.
ا
الإر�شادات الداخلية
Exposure to a single group is subject to a limit of 25% of equity (which can

Mandatory

�إلزامي

World Bank (2009). Report on the observance of standards and codes. Country assessment of corporate governance in the Kingdom of Saudi Arabia. The World Bank: Washington DC.

48

All banks based in UAE

جميع البنوك التي تقع يف
الإمارات العربية املتحدة

Members are mostly major
shareholders or their representatives; sometimes there are some
independent members

 و�أحيان ًا بع�ض.للأ�سهم �أو ممثلني لهم
الأع�ضاء امل�ستقلني

No specific guidance on independent members

بدون �إر�شاد حمدد حول الأع�ضاء امل�ستقلني

. من ر�أ�س مال البنك ومدخراته٪20 �إن �أق�صى ت�سهيالت لالئتمان ملجموعة مقرت�ضة يجب �أال يتعدى
 �أو٪10  بن�سبة،كما �أن �إجمايل ت�سهيالت االئتمان التي يتم منحها جلميع العمالء واملجموعة املقرت�ضة
. من ر�أ�س مال البنك ومدخراته٪600  يجب �أال تتعدى،�أكرث من ر�أ�س مال البنك ومدخراته

 وتعر�ض االئتمان املق�سم. من ر�أ�س مال البنك٪15 التعر�ض املق�سم للطرف املوازي ال يجب �أن يتعدى
. من �إجمايل ر�أ�س مال البنك٪35 جلميع الأطراف املعنية ال يجب �أن يتعدى

Credit exposures to any borrower should not exceed 15% of bank’s regulatory capital. Lending to related parties should not be more than 50% of
bank’s regulatory capital

 كما �أن الإقرا�ض. من ر�أ�س املال املنظم للبنك٪15 تعر�ض االئتمان لأي مقرت�ض يجب �أال يتعدى
. من ر�أ�س املال املنظم للبنك٪50 لأطراف معنية يجب �أال يتعدى

A bank may not incur an exposure to an individual counterparty (or group of closely related
counterparties) which exceeds 15% of the banks’ consolidated capital base. Exposure to all
related parties when combined may not exceed 40% of bank’s capital base

قد ال يتطلب البنك التعر�ض لطرف موازي (�أو جمموعة من الأطراف املوازية املعنية) والذي يتعدى
 وقد ال يتعدى التعر�ض جلميع الأطراف املعنية مع ًا ن�سبة. من قاعدة ر�أ�س مال البنوك جميع ًا٪15
 من قاعدة ر�أ�س مال البنك٪40

معامالت الطرف املعني

Related party transactions

Mentioned as part of
Aggregate exposure to connected counterparty shall not exceed 15% of bank’s capital. The
credit risk management aggregate credit exposure to all related parties should not exceed 35% of bank’s total capital

مت ذكره كجزء من �إدارة
خماطر االئتمان

Mandatory

Mandatory

�إلزامي

جلنة الفح�ص

Audit committee

،ال يوجد �إر�شاد حمدد على الأع�ضاء امل�ستقلني
بالرغم من �أنه يجب �أن يوافق بنك الكويت
�إلزامي
.املركزي على الأع�ضاء

The rulebook requires adequate
number of independent members
(including the chairman)

يتطلب كتاب الكتاب عدد ًا كافي ًا من الأع�ضاء
)امل�ستقلني (مبا يف ذلك رئي�س جمل�س الإدارة

ا�ستقالل جمل�س الإدارة

Board independence

All banks and financial institudent members
tions based in Oman

جمع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
التي تقع يف عمان

Banks based on
Kuwait

البنوك التي تقع يف الكويت

Banks based in Bahrain

البنوك التي تقع يف البحرين

تطبق على

Applicable to

Saudi Arabia
Not applicable
(According to the World Bank, Saudi Arabian Monetary Agency is in the process of
finalizing a Report on corporate governance best practices for banks)48

 ف�إن م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي،(وفق ًا للبنك الدويل
تبد�أ يف �إنهاء تقرير حول �أف�ضل ممار�سات للإدارة يف
48.)البنوك

Qatar
(Separate booklet on corporate governance for banks issued in 2008)

قطر
(كتيب منف�صل حول احلوكمة للبنوك ومت �إ�صداره يف
)2008

Oman
(Circular on CG issued in 2002)

عمان
)م2002 (تعميم على �إ�صدار تعليمات احلوكمة يف عام

Kuwait
(CG code included in the prudential regulations of Central Bank of Kuwait, CBK)

الكويت
(تعليمات احلوكمة املوجودة يف كتاب التعليمات
)الت�شريعية لبنك الكويت املركزي

Bahrain
(CG code included in the rulebook of
Central Bank of Bahrain)

البحرين
(تعليمات احلوكمة املوجودة يف كتاب تعليمات م�صرف
)البحرين املركزي

Principles

 املبادرات الرئي�سية يف �إدارة ال�شركات من خالل دول جمل�س التعاون اخلليجي:3-5 جدول

Table 5.3: Key initiatives in corporate governance by GCC countries

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

Developments in Financial Infrastructure

Qatar Central Bank published its guidelines on corporate
governance in March 2008. These guidelines focus on
the responsibilities of the board of directors, and the
executive management, the independence of the board
committees, separation of duties and responsibilities of the
board of directors and those of executive management,
the independence of the internal auditing, cooperation
with supervisory authorities and external auditing and
the assurance of the transparency of information.49

قام م�صرف قطر املركزي بن�شر تعليماته الإر�شادية حول حوكمة ال�شركات
، وتركز هذه الإر�شادات على م�سئوليات جمل�س الإدارة.م2008 يف مار�س
 وف�صل الواجبات، وا�ستقاللية جلان جمل�س الإدارة،والإدارة التنفيذية
 وا�ستقاللية التدقيق،وامل�سئوليات ملجل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني
 والتعاون مع الهيئات الرقابية والتدقيق اخلارجي و�ضمان،الداخلي
49.�شفافية املعلومات

Table 5-4 provides some relevant indicators of corporate
governance for the domestic banks, classified according
to Islamic and commercial, respectively. Islamic banks,
on average, are smaller in size and have smaller board
size as compared to commercial banks. Although
the average number of members with expertise in
banking and finance in Islamic banks outweigh those in
commercial banks, the latter has relatively higher share
of members with specialization in petroleum and natural
gas, on average, presumably reflective of the differences
in banks’ business philosophy and customer orientation.
The average number of board meetings in commercial
banks in any case far overwhelms those in Islamic
banks.

 بع�ض امل�ؤ�شرات ذات ال�صلة بحوكمة ال�شركات4-5 ويقدم اجلدول
 والتي يتم ت�صنيفها وفق ًا للبنوك الإ�سالمية والتجارية،للبنوك املحلية
 وتعترب البنوك الإ�سالمية هي �أ�صغر حجم ًا ولديها جمل�س.على التوايل
 وعلى الرغم من �أن متو�سط.�إدارة �أ�صغر مقارن ًة مع البنوك التجارية
عدد الأفراد من ذوي اخلربة يف الأعمال امل�صرفية والتمويل يف امل�صارف
 ف�إن الأخرية لديها،الإ�سالمية يفوق عدد نظرائهم يف البنوك التجارية
ح�صة �أكرب ن�سبي ًا من الأع�ضاء من ذوي االخت�صا�ص يف �صناعة البرتول
 مما يعك�س االختالفات يف فل�سفة العمل، يف املتو�سط،والغاز الطبيعي
 ويفوق متو�سط عدد اجتماعات جمل�س.اخلا�صة بالبنوك وتوجه العمالء
الإدارة يف البنوك التجارية �إىل حد كبري عدد االجتماعات التي تعقد يف
.البنوك الإ�سالمية

Table 5-4 : Select corporate governance
indicators for banks in 2010

 م�ؤ�شرات الإدارة املختارة:4-5 جدول
م2010 للبنوك يف
�إ�سالمي

جتاري

Islamic

Commercial

4

6

29.83

67.39

9

9.5

3.75

4.50

Banking and insurance

5.25

4.67

Petroleum and natural gas

0.25

0.50

4.50

7.67

Number of banks
Average total assets per bank in 2010
(QR billion)
Board characteristics
Average number of members of Board of Directors
Average number of executive members
Average number of members with expertise

Board meetings
Average number of board meetings held
Total remuneration of the Board of Directors
(QR 000s)*

[7010, 27060] [4625, 37830]

*for certain banks, also includes attendance fees

49

The Financial Stability Review published by Qatar Central Bank in 2009
provides an overview of these guidelines. Available at <www.qcb.gov .qa>

Financial Stability Review 2010

عدد البنوك
2010 متو�سط �إجمايل الأ�صول لكل بنك يف
)(مليار ريال قطري
خ�صائ�ص جمل�س الإدارة
متو�سط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة
متو�سط عدد الأع�ضاء التنفيذيني
متو�سط عدد الأع�ضاء التنفيذيني
البنوك والت�أمني
النفط والغاز الطبيعي
اجتماعات جمل�س الإدارة
متو�سط عدد االجتماعات التي مت عقدها
�إجمايل رواتب جمل�س الإدارة (بالألف ريال
)قطري
. حتتوي على بدالت احل�ضور،* يف بع�ض البنوك

 يقدم ملحة عامة عن هذه املبادئ2009  م�صرف قطر املركزي عام، تقرير اال�ستقرار املايل الأول49
www.qcb.gov.qa التوجيهية متوفرة يف
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Developments in Financial Infrastructure

Liquidity infrastructure
Liquidity has been slowly returning to the GCC countries
in response to robust government measures and
recovering oil prices. Such measures have included
several efforts to infuse liquidity and provide support to
domestic banks, buttressed by strong counter-cyclical
fiscal policies (Box 5-4).
Box 5-4: Liquidity management measures
taken by GCC countries

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

البنية الأ�سا�سية لل�سيولة
بد�أت ال�سيولة تعود ببطء �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي نتيجة اتخاذ
 وقد ت�ضمنت هذه املعايري.التدابري احلكومية القوية وتعايف �أ�سعار النفط
 التي ت�ضررت،جهود ًا خمتلفة جللب ال�سيولة وتوفري الدعم للبنوك املحلية
.)4-5 من ال�سيا�سات املالية القوية املعاك�سة (�إطار

 تدابري �إدارة ال�سيولة:4-5 �إطار
التي اتخذتها دول جمل�س التعاون اخلليجي

Bahrain: Interest rates were cut and a dollar swap
facility introduced. Contextually, the Central Bank of
Bahrain has been planning to raise the threshold level of
deposit guarantees, from BhD 15,000 to BhD 20,000

 ويف هذا. مت خف�ض �أ�سعار الفائدة و�إدخال عمليات املبادلة بالدوالر:البحرين
 قام م�صرف البحرين املركزي بالتخطيط لرفع احلد اخلا�ص ل�ضمان،الإطار
. �ألف دينار بحريني20  �ألف �إىل15  من،الإيداع

Kuwait: Interest rates were cut, the central bank injected
funds into the banking system in the form of short-term
deposits and the regulatory loan-to-deposit ratio was
raised and all deposits in local and foreign banks were
guaranteed. The Kuwait investment Authority injected
cash into the stock exchange to help stabilise markets.
The Government approved a USD 5.2 billion Financial
Stabilization Law, including a government guarantee of
50% of new loans extended by banks to local firms over
two years and a 15-year guarantee against any fall in
banks’ investment and real estate assets.

 وقام البنك املركزي بزيادة الأموال يف، مت خف�ض �أ�سعار الفائدة:الكويت
النظام امل�صريف على �شكل �إيداعات ق�صرية الأجل ومت رفع ن�سبة القرو�ض �إىل
 وقامت هيئة. ومت �ضمان جميع الإيداعات يف البنوك املحلية والأجنبية،الودائع
.اال�ستثمار الكويتية ب�ضخ ال�سيولة يف البور�صة للم�ساعدة على ا�ستقرار الأ�سواق
، مليار دوالر �أمريكي5.2 ووافقت احلكومة على قانون اال�ستقرار املايل مببلغ
 من القرو�ض اجلديدة التي متنحها٪50 مبا يف ذلك �ضمان حكومي بن�سبة
 عام ًا من �أي15 البنوك لل�شركات املحلية ملدة تزيد عن عامني و�ضمان ملدة
.انهيار يف ا�ستثمار البنوك والأ�صول العقارية

Oman: Interest rates were cut, reserve requirements
reduced to 5% and the loan deposit ratio held at 85%
(rather than being cut, as planned earlier). The central
bank lent upto USD 2 billion to banks to provide dollar
liquidity and the government created a USD 390 million
market stabilization fund to invest in local shares.

 وا�ستقرار ن�سبة٪5 مت خف�ض �أ�سعار الفائدة ومتطلبات االحتياطي �إىل:عمان
.) كما كان خمطط �سابق ًا، (بد ًال من خف�ضها٪85 القرو�ض للودائع عند م�ستوى
 مليار دوالر �أمريكي للبنوك لتوفري2 وقام البنك املركزي ب�إقرا�ض ما ي�صل �إىل
390 ال�سيولة بالدوالر و�أن�ش�أت احلكومة �صندوق متويل ا�ستقرار الأ�سواق مببلغ
.مليون دوالر لال�ستثمار يف الأ�سهم املحلية

Saudi Arabia: Interest rates were cut, the reserve
requirement lowered to 7% and over USD 11 billion was
injected into banks in various forms; all bank deposits
were guaranteed and the government extended USD
2.7 billion in credit to low-income citizens having difficulty
in accessing loans.

 وانخف�ضت متطلبات، مت خف�ض �أ�سعار الفائدة:اململكة العربية ال�سعودية
 مليار دوالر �أمريكي يف البنوك11  ومت �ضخ �أكرث من٪7 االحتياطي حتى
 ومت �ضمان جميع الإيداعات البنكية وقامت احلكومة،يف �أ�شكال متعددة
 مليار دوالر �أمريكي على �شكل �أئتمان للمواطنني املحدودي2.7 بتخ�صي�ص
.الدخل الذين يجدون �صعوبة يف احل�صول على قرو�ض

United Arab Emirates: Interest rates were cut, the
central bank provided a USD 13.6 billion short-term
liquidity facility, allowed banks to withdraw up to 100%
of their central bank reserves and introduced a dollar
swap facility. The government guaranteed all deposits
and interbank lending for three years and injected USD
19 billion in the form of long-term bank deposits. The
Abu Dhabi government injected new capital worth USD
4.4 billion into five of its banks.

 وقدم البنك املركزي، مت خف�ض �أ�سعار الفائدة:الإمارات العربية املتحدة
 مما �سمح، مليار دوالر �أمريكي13.6 ت�سهيالت �سيولة ق�صرية الأجل مببلغ
 من احتياطياتها لدى البنك املركزي ومت٪100 للبنوك ب�سحب ما يزيد عن
 و�ضمنت احلكومة جميع الودائع والقرو�ض ما.�إدخال عمليات املبادلة بالدوالر
ّ بني البنوك ملدة ثالث �سنوات
 مليار دوالر يف �شكل �إيداعات بنكية19 و�ضخت
 مليار دوالر �أمريكي4.4  وقامت حكومة �أبو ظبي ب�ضخ مبلغ.طويلة الأجل
.كر�أ�س مال جديد يف خم�سة من بنوكها

Source: Samba Financial Group (2011) and central bank
websites

م) واملواقع الإلكرتونية للم�صارف2011(  جمموعة �سامبا املالية:امل�صدر
املركزية

145 Financial Stability Review 2010

2010تقرير اال�ستقرار املايل

Developments in Financial Infrastructure

Taking cues from the financial crisis, better management
of liquidity has been one area where central banks have
focused significant attention in the recent period. There
exists a large variety of instruments to manage the shortand long-term liquidity needs for commercial banks,
although Islamic banks face challenges in managing
liquidity owing to paucity of suitable instruments.
Although a number of jurisdictions have come up with
Islamic liquidity management tools to address this issue,
it was deemed that a coordinated approach could
prove useful. Towards addressing this issue, the Islamic
Financial Services Board (IFSB) signed a Memorandum
of Participation for the establishment of the International
Islamic Liquidity Management (IILM) Corporation in
October 2010 (Box 5-5).

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

تت�ض ّمن الدرو�س امل�ستفادة من الأزمة املالية فكرة �أن �إدارة ال�سيولة ب�شكل
�أف�ضل ت�شكل �إحدى املجاالت التي ركزت عليها امل�صارف املركزية يف
 وهناك جمموعة متنوعة من الأدوات لإدارة احتياجات.الفرتة الأخرية
 بالرغم من �أن البنوك،ال�سيولة الطويلة والق�صرية الأجل للبنوك التجارية
الإ�سالمية تواجه التحديات يف �إدارة ال�سيولة ب�سبب قلة الأدوات املنا�سبة
 وبالرغم من �أن عدد ًا من الت�شريعات قد جاءت ب�أدوات �إدارة.لذلك
 �إال �أن منهج التن�سيق والتعاون قد،�إ�سالمية لل�سيولة ملعاجلة هذه الق�ضية
 قام جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية، وحلل هذه الق�ضية.يثبت فعاليته
بتوقيع مذكرة م�شاركة من �أجل ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لإدارة
.)5-5 م (�إطار2010 ال�سيولة يف �أكتوبر

Box 5-5:
Initiatives by International Islamic
Liquidity Management (IILM) Corporation

 مبادرات امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لإدارة ال�سيولة:5-5 �إطار

As part of a global initiative to facilitate institutions
offering Islamic financial services to address their liquidity
management in an efficient and effective manner, a
Memorandum of participation was signed by 11 central
banks and two multilateral organisation to establish IILM.
Qatar Central Bank is one among the signatories to this
memorandum. The primary objectives of IILM are:
• to issue Shari`ah-compliant financial instruments in
order to facilitate more efficient and effective liquidity
management solutions for institutions offering Islamic
financial services and
• to facilitate greater investment flows of Shari`ahcompliant instruments across borders

يف �إطار من املبادرة العاملية الهادفة �إىل م�ساعدة امل�ؤ�س�سات التي تقوم على
 م�صرف ًا مركزي ًا ومنظمتان بتوقيع11  قام،�إدارة ال�سيولة لديها ب�شكل فعال
 ومن بني املوقعني.مذكرة لت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لإدارة ال�سيولة
 وتت�ض ّمن الأهداف الرئي�سية للم�ؤ�س�سة.على هذه املذكرة م�صرف قطر املركزي
:ما يلي
• �إ�صدار �أدوات مالية تتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية من �أجل �إيجاد حلول
فعالة وذات كفاءة لإدارة ال�سيولة يف امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات املالية
.الإ�سالمية

With an authorised capital of USD 1 billion, it is expected
IILM would start issuing Islamic bonds during 2011.

• ت�سهيل تدفقات ا�ستثمارية �أكرب للأدوات التي تتوافق مع ال�شريعة
.الإ�سالمية عرب احلدود
• ال�سماح للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باال�ستعداد ب�شكل �أف�ضل ملواجهة
 وبف�ضل ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة امل�صرح به الذي.�أية �أزمات �سيولة يف امل�ستقبل
 من املتوقع �أن تبد�أ امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لإدارة،يبلغ مليار دوالر �أمريكي
.م2011 ال�سيولة ب�إ�صدار �سندات �إ�سالمية خالل عام

The set of instruments employed for management of
liquidity has been discussed in Chapter 2.50 In addition,
the central bank also manages foreign exchange liquidity
by purchasing and selling US Dollars from the banking
sector as and when required.

متت مناق�شة جمموعة الأدوات امل�ستخدمة لإدارة ال�سيولة يف الف�صل
 يقوم امل�صرف املركزي �أي�ض ًا ب�إدارة �سيولة، بالإ�ضافة �إىل ذلك50.الثاين
التبادل الأجنبي وذلك عند الطلب من خالل �شراء وبيع الدوالرات
.الأمريكية من و�إىل قطاع البنوك

During 2010, three major policies shaped the liquidity
management strategies of banks, all of which occurred
during the second half of the year. First, the QCB cut the
interest rate on QMR deposits by 50 basis points from
2% to 1.5%, effective August 2010. Second, 14-day
Certificates of Deposit (CDs) were introduced for shortterm liquidity management by banks, effective August
31. And third, the time period for placing deposits by
local banks with QCB was lowered to one hour (9:00
AM – 10:00 AM), effective October 3.

 �شكلت ثالث �سيا�سات رئي�سية ا�سرتاتيجيات �إدارة،م2010 ويف عام
 حيث قام م�صرف قطر،ال�سيولة للبنوك خالل الن�صف الثاين من العام
50 املركزي �أو ًال بخف�ض �سعر الفائدة على ودائع ال�سوق النقدي مبقدار
 ّمت، ثاني ًا.م2010  ابتداء من �أغ�سط�س،٪1.5  �إىل٪2 نقطة �أ�سا�س من
 يوم ًا لإدارة ال�سيولة الق�صرية الأجل من14 �إ�صدار �شهادات �إيداع ملدة
 مت تخفي�ض الفرتة، وثالث ًا. �أغ�سط�س31  وذلك ابتداء من،قبل البنوك
الزمنية لقبول الإيداعات من البنوك املحلية بنظام �سوق النقد القطري �إىل
. �أكتوبر3  وذلك بد ًء من،) �صباح ًا10  �صباح ًا حتى9 �ساعة واحدة (من

50
See also Qatar Central Bank (2009). First Financial Stability Review for details.
Available at <www.qcb.gov. qa>

 تقرير اال�ستقرار املايل الأول ملزيد من التفا�صيل.2009  انظر �أي�ض ًا م�صرف قطر املركزي50

• allow the Islamic financial institutions to be better
equipped to face any future liquidity crisis
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There was no discernible difference in liquidity
management by banks during the year; in fact, the
amount of deposits under the QMR Deposit facility by
banks increased from an average of QR 26 billion during
2010:q1 to QR 56 billion during 2010:q4, with an average
of near-about QR 40 billion for the year as a whole (Chart
5-6). With regards to QMR loan facility, small amount of
loans were taken out on most of the days (Table 5-5).
Typically, these loans are given as auto loans to banks in
order to meet the temporary clearing liquidity shortfalls in
the payment system. As indicated in the chart, both in
volume and value terms, QMR deposit transactions far
exceeds lending transactions, suggesting the existence
of excess liquidity in the system.

، مل يكن هناك اختالف كبري يف �إدارة ال�سيولة بني البنوك،وخالل العام
فقد ازداد يف الواقع متو�سط ودائع �سوق النقد القطري من قبل البنوك
56 م لي�صل �إىل2010  مليار ريال قطري خالل الربع الأول من عام26 من
40  مبتو�سط يقرب من،مليار ريال قطري خالل الربع الأخري من العام
، وبالن�سبة �إىل الإقرا�ض.)6-5 مليار ريال قطري لل�سنة ككل (ر�سم بياين
 وقد ّمت تقدمي هذه.)5-5 فقد كان حجمه قلي ًال معظم الأيام (جدول
القرو�ض �إىل البنوك لتعوي�ض الق�صور امل�ؤقت يف �سيولة املقا�صة يف نظام
 فقد جتاوزت ودائع ال�سوق، وكما هو مو�ضح يف الر�سم البياين.املدفوعات
النقدي �إىل حد كبري معامالت الإقرا�ض من حيث احلجم والقيمة على
. مما ي�شري �إىل وجود �سيولة فائ�ضة يف النظام،حد �سواء

Table 5-5: QMR deposits and lending: Summary
statistics (Amount in QR billion)

 ملخ�ص: �إيداعات وقرو�ض �سوق النقد القطري:5-5 جدول
)الإح�صائيات (املبلغ باملليار ريال قطري

متو�سط

حد �أق�صى

حد �أدنى

االنحراف املعياري

Mean

Maximum

Minimum

Standard
deviation

QMR balance

38.8

63.5

23.9

9.4

الر�صيد

Loan amount

0.06

0.99

0.0

0.11

الإقرا�ض

Deposit amount

38.8

63.5

23.9

9.4

الإيداع

Chart 5-6: Daily QMR position during 2010
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The effect of the aforementioned policy changes was
manifest more in banks’ clearing liquidity position, which
is essentially the residual amount maintained by banks
to modulate their intraday liquidity requirements. From
an average of QR 681 million during the first 9 months
of 2010, clearing liquidity increased sharply during the
next three months, as banks were compelled to maintain
additional clearing balances to meet unforeseen liquidity
requirements (Chart 5-7). The first such movement
occurred in early October when, faced with the new
policy decision, banks maintained an average of QR 3.7
billion during the week beginning October 3. Clearing
liquidity balances have remained at an elevated level
thereafter, averaging QR 2.8 billion during October
–December 2010, with an average of QR 1.2 billion for
the year as a whole.

ظهر ت�أثري تغريات ال�سيا�سات املذكورة �سابق ًا ب�شكل �أكرب يف و�ضع �سيولة
 والتي تكمن �أ�سا�س ًا يف املبلغ املتبقي الذي حتتفظ به،املقا�صة يف البنوك
 مليار681  ومن متو�سط.البنك لت�شكيل متطلبات ال�سيولة اليومية لديها
 ازدادت �سيولة،م2010 ريال قطري �أثناء ال�شهور الت�سعة الأوىل من عام
 حيث �أجربت البنوك،املقا�صة خالل الأ�شهر الثالثة التالية �إىل حد كبري
على احلفاظ على �أر�صدة مقا�صة �إ�ضافية لتحقيق متطلبات ال�سيولة غري
 لقد جاءت اخلطوة الأوىل يف بداية �أكتوبر.)7-5 املتوقعة (ر�سم بياين
 مليار ريال قطري خالل3.7 عندما حافظت البنوك على متو�سط بلغ
 وقد. �أكتوبر وذلك تطبيق ًا للقرار اجلديد3 الأ�سبوع الذي بد�أ يف يوم
2.8  مبتو�سط،ظلت �أر�صدة �سيولة املقا�صة عند م�ستوى مرتفع بعد ذلك
،م2010 مليار ريال قطري خالل الفرتة املمتدة من �أكتوبر �إىل دي�سمرب
. مليار ريال قطري لل�سنة ككل1.2 مبتو�سط

Chart 5-7: Daily closing clearing balances
with banks

 �أر�صدة التقا�ص:7-5 ر�سم بياين
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The bank group-wise picture also reveals an interesting
pattern. Nearly half of the clearing balances during
the first nine months of 2010 were maintained by
commercial banks; the remaining was more or less
equally distributed among the other two bank groups.
After the policy change, for both commercial and Islamic
banks, the average amount of clearing balances held
has increased significantly; for foreign banks, clearing
balances witnessed a sharp jump in October as banks reoriented themselves to the policy change, but has since
declined, although they are higher than those prevailing
before the policy change (Chart 5-8). What this could
be indicative of is the need for improvement in liquidity
forecasting by the banking sector, which would enable
them to not only obtain a better handle on liquidity, but
also fruitfully deploy the surplus funds, especially once
credit growth rebounds.
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 فحوايل ن�صف،ي�شري التحليل ح�سب املجموعات البنكية �إىل منط مهم
م كانت تابعة2010 �أر�صدة املقا�صة خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام
 بينما كان املتبقي موزع ًا بني املجموعتي البنكيتني،للبنوك التجارية
، بالن�سبة للبنوك التجارية والإ�سالمية، وبعد تغري ال�سيا�سة.الأخريني
، �أما بالن�سبة للبنوك الأجنبية.ازداد متو�سط �أر�صدة املقا�صة ب�شكل كبري
فقد قفزت �أر�صدتها قفزة كبرية يف �أكتوبر مع �إعادة توجيه البنوك نحو
 بالرغم، ولكنها انخف�ضت منذ ذلك احلني،تطبيق التعديل يف ال�سيا�سة
من �أنها ظلت �أعلى من املعدالت التي �سادت قبل تغري ال�سيا�سة (ر�سم
 وي�شري ذلك �إىل احلاجة لتح�سني توقعات ال�سيولة من قبل.)8-5 بياين
 الأمر الذي قد ميكنهم لي�س فقط من احل�صول على،القطاع امل�صريف
، بل �أي�ض ًا يوظف ب�شكل مثمر الأر�صدة الفائ�ضة،معاجلة �أف�ضل لل�سيولة
.خا�ص ًة عندما يعود االئتمان �إىل النمو من جديد
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 ح�صة �أر�صدة املقا�صة اخلا�صة:8-5 ر�سم بياين
باملجموعات امل�صرفية

Chart 5-8: Share of clearing balances
maintained by bank groups
'!!"#

&%"#

%!"#

$%"#

!"#
()*+,# (')*+,# $-)./0#$-)1+2#$%)342#$()1+5#$!)*6,# '-)*67# '%)368#'$)9/4#'!):;<# &)=>?# %)@/;#
A7>B/C.D#

A7>B/CA:1#

A7>B/CE9F#

�إ�صدار �شهادات الإيداع

Issuance of CDs
In order to mop up surplus liquidity from the banking
system, Qatar Central Bank (QCB) has been issuing
Certificates of Deposit (CDs), depending on market
conditions. For the year 2010 as a whole, there were
43 issuances of CDs amounting to QR 25.5 billion (QR
26 billion in 2009), whereas 43 issues of CDs expired,
resulting in an inflow of QR 27.8 billion. Islamic banks
do not participate in the auctions of CDs as they cannot
hold interest-bearing instruments (Chart 5-9).

 يقوم م�صرف،من �أجل امت�صا�ص ال�سيولة الفائ�ضة من النظام امل�صريف
 ويف. اعتماد ًا على �أو�ضاع ال�سوق،قطر املركزي ب�إ�صدار �شهادات �إيداع
 �إ�صدار ًا ل�شهادات الإيداع43  بلغ عدد الإ�صدارات،م ككل2010 عام
 مليار ريال قطري يف26(  مليار ريال قطري25,5 و�صلت قيمتها �إىل
 مما �أدى �إىل تدفق داخلي مببلغ، �إ�صدار43  بينما انتهت مدة،)م2009
 وال ت�شارك البنوك الإ�سالمية يف املزادات على. مليار ريال قطري27.8
�شهادات الإيداع حيث �أنها ال تتعامل بالأدوات التي تقوم على الفائدة
.)9-5 (ر�سم بياين

Chart 5-9 : Issuances and redemptions of CDs

 �إ�صدارات وت�سديدات �شهادات الإيداع:9-5 ر�سم بياين
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Interbank market
The domestic interbank market is an integral part of
the liquidity infrastructure for the banking sector. Any
shortfall in daily liquidity requirement is generally met
from banks having surplus liquidity in the domestic
interbank market. Developments in the interbank
market are closely aligned with the overall liquidity
management policy of the central bank. During 2010,
the daily average volume in the overnight
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Total redemptions

�سوق ما بني البنوك
ي�ش ّكل ال�سوق املحلي ما بني البنوك جزء ًا ال يتجز�أ من البنية الأ�سا�سية
 و�أي ق�صور يف متطلبات ال�سيولة اليومية.لل�سيولة يف القطاع امل�صريف
تتم معاجلته ب�شكل عام من قبل البنوك التي تتمتع بفائ�ض يف ال�سيولة يف
 وتتما�شى التطورات يف �سوق ما بني البنوك.ال�سوق املحلي ما بني البنوك
 وخالل.�إىل حد كبري مع �سيا�سة �إدارة ال�سيولة اخلا�صة بامل�صرف املركزي
 بلغ املتو�سط اليومي لودائع الليلة الواحدة،م2010 الن�صف الأول من عام
 وقد تراوح �سعر الفائدة. مليار ريال قطري2 يف �سوق ما بني البنوك
2010تقرير اال�ستقرار املايل
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م (قبل2010  حتى �أغ�سط�س٪2 - 1.5 املرجح لأق�صر �أجل ا�ستحقاق بني
التغيري الأول لل�سيا�سة كما ذكرنا �سابق ًا) وبعد تغيري ال�سيا�سة (بتخفي�ض
،) نقطة �أ�سا�س50 �سعر الفائدة على ودائع �سوق النقد القطري بنحو
تقل�ص الهام�ش بني �سعر الفائدة على الودائع و�سعر الفائدة على الإقرا�ض
 بينما انخف�ض احلجم٪1.5-1 اخلا�ص ب�آلية �سوق النقد القطري �إىل
كثري ًا مما ي�شري �إىل تراجع الطلب على ال�سيولة لليلة الواحدة (ر�سم بياين
.)10-5

Chart 5-10: Volume and weighted average rate
in the interbank market

 حجم ومعدل املتو�سط املرجح يف:10-5 اخلريطة الع ر�سم بياين
�سوق ما بني البنوك ربية
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interbank market stood at around QR 2 billion during the
first half of the year. The weighted average rate of interest
(WAR) for the shortest maturity ranged within the corridor
1.5 - 2% till August 2010 (prior to the first policy change as
mentioned above) . After the policy change - a 50 basis
points cut in the QMR Deposit Rate - the spread between
QMR Lending and QMR Deposit rate narrowed to 11.5%, while the volume declined considerably indicating a
decline in demand for overnight liquidity (Chart 5-10).
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�سيولة ال�صرف الأجنبي

Foreign exchange liquidity
QCB purchases dollar from the banking sector, in case
of any surplus in dollar liquidity in the domestic foreign
exchange market, while it extends dollar liquidity to
banks in case of shortfall. The developments in the
Balance of Payments (BoP) flows are generally reflected
as the net purchase/sell of dollars. During 2010, except
for a few instances, the dollar liquidity remained in the
surplus/neutral mode (Chart 5-11). In October 2010,
the surplus liquidity increased considerably mainly on
account of bond issuance by some of the corporates.
Consequently, QCB purchased dollar equivalent of
around QR 8.3 billion from the banking sector.

يقوم م�صرف قطر املركزي ب�شراء الدوالر من القطاع امل�صريف يف حال
 بينما،وجود فائ�ض يف �سيولة الدوالر يف ال�سوق املحلي لل�صرف الأجنبي
 وتنعك�س التط ّورات يف ميزان.يبيع الدوالر للبنوك يف حالة الق�صور
،م2010  ويف عام.املدفوعات ب�شكل عام يف �صايف ال�شراء �أو البيع للدوالر
 ظلت �سيولة الدوالر يف حالة فائ�ض �أو توازن،وبا�ستثناء بع�ض احلاالت
 ازداد فائ�ض ال�سيولة �إىل حد،م2010  ويف �أكتوبر.)11-5 (ر�سم بياين
 قام، وبالتايل.كبري ب�سبب �إ�صدار ال�سندات من قبل بع�ض امل�ؤ�س�سات
 مليار ريال8.3 م�صرف قطر املركزي ب�شراء الدوالر مبا ي�ساوي حوايل
.قطري من القطاع امل�صريف

Chart 5-11: Monthly net Dollar liquidity in
foreign exchange market

 �صايف ال�سيولة ال�شهرية للدوالر يف:11-5 ر�سم بياين
�سوق ال�صرف الأجنبي
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Regulatory infrastructure
The three major regulators in Qatar are the Qatar
Central Bank (QCB), the Qatar Financial Markets
Authority (QFMA) and the Ministry of Business and
Trade (MBT). QCB regulates and supervises the banks
and financial entities licensed by it, and also formulates
and conducts monetary policy. The QFMA is the
regulator of the securities market, while the insurance
business is regulated by the MBT. A new financial and
business centre – the Qatar Financial Centre (QFC) –
was established by the government of Qatar in 2005 to
attract international financial services and multinational
corporations to grow and develop the market for
financial services in the region. The QFC Regulatory
Authority (QFCRA) is the independent regulatory body
of QFC. It has been established to regulate firms that
conduct financial services in or from the QFC. The
regulatory structure is Qatar is typically in line those
prevalent in GCC countries where there are separate
regulators for the three main sectors - banking,
securities and insurance (Box 5-6).

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

البنية الأ�سا�سية التنظيمية
ت�ضم ال�سلطات التنظيمية الثالثة الرئي�سية يف قطر م�صرف قطر املركزي
 ويقوم م�صرف قطر.وهيئة قطر للأ�سواق املالية ووزارة الأعمال والتجارة
 كما،املركزي بالإ�شراف على البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة من قبله
 وتقوم هيئة قطر للأ�سواق املالية بالإ�شراف.ي�ضع ويدير ال�سيا�سة النقدية
 بينما يتم تنظيم جمال الت�أمني من قبل وزارة،على �سوق الأوراق املالية
، وقد مت ت�أ�سي�س مركز جديد للأعمال التجارية واملالية.الأعمال والتجارة
م ال�ستقطاب2005 وهو مركز قطر للمال من قبل حكومة دولة قطر عام
اخلدمات املالية الدولية وال�شركات العاملية لتنمية وتطوير �سوق اخلدمات
 وتعد هيئة مركز قطر للمال الهيئة التنظيمية امل�ستقلة.املالية يف املنطقة
 وقد مت ت�أ�سي�سها لتنظيم ال�شركات التي تقدم خدمات مالية داخل.للمركز
 ويتما�شى الهيكل التنظيمي مع الهياكل ال�سائدة يف.املركز �أو من خالله
دول جمل�س التعاون اخلليجي حيث يوجد لديها منظمون منف�صلون لثالثة
قطاعات رئي�سية وهي القطاع امل�صريف وقطاع الأوراق املالية وقطاع
.)6-5 الت�أمني (�إطار

Box 5-6: Institutional structure of regulation and
supervision

 الهيكل الت�أ�سي�سي للإ�شراف والرقابة:6-5 �إطار

Internationally, there are six major prevalent models of
regulation and supervision.

على ال�صعيد العاملي هناك �ستة مناذج رئي�سية يف ما يتعلق بالإ�شراف
.والرقابة
 لكل جمموعة من امل�ؤ�س�سات املالية هيئة تنظيمية،"ففي "النموذج الأمريكي
.متخ�ص�صة
 جتتمع البنوك و�سوق الأوراق املالية يف وكالة،"ويف "النموذج املك�سيكي
.واحدة
 جتتمع �سوق الأوراق املالية وقطاع الت�أمني يف،"ويف "النموذج اجلنوب �أفريقي
.وكالة واحدة
ً
ويف "النموذج الكندي" جتتمع البنوك وقطاع الت�أمني (وغالبا �صناديق
.التقاعد) يف م�ؤ�س�سة خارج البنك املركزي

The ‘US model’, where each group of financial institutions
have their own specialist regulator;
The ‘Mexican model’, where banking and securities are
combined within one agency;
The ‘South African model’, where securities and
insurance are combined within one agency;
The ‘Canadian model’ where banking and insurance
(and usually pensions) is combined in an agency outside
the central bank;
The ‘Denmark model’, where all financial sector
regulation is vested in an agency outside the central
bank;51 and,
The ‘Singaporean model’, where all financial sector
regulation rests within the central bank.
Judged from this standpoint, the organizational structure
of supervision in the GCC countries is more akin to the
traditional format, where regulation and supervision of
banks is typically vested with the central bank. Only in
case of Bahrain, the entire supervisory responsibilities
are vested with the central bank, as is the case in
Singapore.
51
The earlier UK model of a single unified regulator outside the central bank is
being revised and the Financial Services Authority (FSA), the erstwhile unified
regulator is being replaced in two years by two new regulators: the Prudential
Regulation Authority (PRA) as a subsidiary of the Bank of England and the
Consumer Protection and Markets Authority (CPMA) which will be responsible
for regulation of conduct in retail, as well as wholesale, financial markets and the
infrastructure that supports those markets.

151 Financial Stability Review 2010

 يعهد �إىل م�ؤ�س�سة خارج البنك املركزي مهمة،"ويف "النموذج الدمناركي
51.الرقابة على القطاع املايل ب�أكمله
 يعهد للبنك املركزي مهمة الرقابة على القطاع،"ويف "النموذج ال�سنغافوري
.املايل ب�أكمله
 مييل الهيكل التنظيمي للرقابة يف دول جمل�س،وباحلكم على هذه الوقائع
 حيث يعهد �إىل البنك،التعاون اخلليجي ب�شكل �أكرب �إىل ال�صيغة التقليدية
 تلقى، ويف حالة البحرين فقط.املركزي مهمة التنظيم والرقابة على البنوك
 كما هي احلال بالن�سبة،امل�سئوليات الرقابية كافة على عاتق البنك املركزي
�إىل �سنغافورة
 يجري مراجعة منوذج اململكة املتحدة واملتمثل يف الهيئة املوحدة البنك املركزي وهيئة اخلدمات51
املالية و يجرى ا�ستبدال املنظمني ال�سابقني يف غ�ضون عامني من قبل اثنني من املنظمني جديد
) ك�شركة تابعة بنك انكلرتا وحماية امل�ستهلك وهيئة �سوقPRA(  الئحة برودن�شال ال�سلطة:
 ف�ضال،) والتي �ستكون م�سئولة عن تنظيم ال�سلوك يف الأ�سواق وجتارة التجزئة واجلملةCPMA(
عن توفري البنية التحتية التي تدعم تلك الأ�سواق
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الن�شاط املراقب

داخل البنك املركزي

خارج البنك املركزي

البنوك فقط

الكويت

*الواليات املتحدة

Supervised activity
Banks only

Within central bank
Kuwait

Outside central bank
United States*

عمان

Oman

قطر

Qatar

الإمارات العربية املتحدة
United Arab Emirates

*الواليات املتحدة
United States*

البنوك و�أ�سواق الأوراق املالية

املك�سيك

Banking and securities market

البنوك والت�أمني

Banking and insurance

Mexico

**ال�سعودية

Saudi Arabia**

�سوق الأوراق املالية والت�أمني

Banking, securities market and insurance

Canada

جنوب �أفريقيا

Securities market and insurance

البنوك و�سوق الأوراق املالية والت�أمني

كندا

South Africa

البحرين

Bahrain

الدمنارك

Denmark

و�سنغافورة

Singapore
* Multiple supervisors
**A department has been established within Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA) for regulation and supervision of insurance sector
Source: Barth, Caprio and Levine (2001, 2004) and Barth, Noelle,
52
Phumiwasana and Yago (2002) and central bank websites

The banking sector in Qatar is subject to supervisory
oversight mainly through on-sight inspection and
off-sight surveillance. Banks have been provided
with a comprehensive set of instructions which
are communicated to the banks through an yearly
QCB publication. The yearly publication details the
requirements and guidance on prudential norms and
standards, periodical data that must be submitted to the
QCB, and penalties for non-compliance. The standards
applicable to banks are very comprehensive, prudent
and appropriate to contain excessive risk-taking, while
still allowing banks sufficient flexibility to provide a full
range of financial services (See, for instance, Chapter
2 for details of monetary policy developments). In
addition, timely modifications to the existing guidelines
are communciated to the banks through periodic
circulars (Box 5-7).

52
J. Barth, D. G. Caprio and R. Levine (2004). Bank regulation and supervision:
What works best? Journal of Financial Intermediation 13, 205-48.
J. Barth, D. Noelle, T. Phumiwasana and G. Yago (2002). A cross-country analysis
of bank supervisory framework and bank performance. Office of the Comptroller
of Currency Working Paper 2, OCC: US.
J. Barth, D. G. Caprio and R. Levine (2001). The regulation and supervision
of banks around the world: A new database”. Brookings Wharton Papers on
Financial Services. R.E. Litan and R.Herring (eds.) Brookings Institution Press.
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*عدة م�شرفني
.**مت �إن�شاء �إدارة داخل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من �أجل الإ�شراف والرقابة على قطاع الت�أمني
م) وموقع2002(  بوميوا�سانا وياجو، نويل،م) وبارث2001،2004(  كابريو وليفني،بارث:امل�صدر
52 امل�صرف املركزي

يخ�ضع القطاع امل�صريف يف قطر لرقابة �إ�شرافية �أ�سا�س ًا من خالل الرقابة
 وقد مت تزويد البنوك مبجموعة �شاملة من.املكتبية والرقابة امليدانية
التعليمات التي يتم �إر�سالها للبنوك عرب كتيب ي�صدره م�صرف قطر
ويف�صل الكتيب ال�سنوي املتطلبات والإر�شادات اخلا�صة
ّ .املركزي �سنوي ًا
بالقواعد واملعايري االحرتازية والبيانات الدورية التي يجب تقدميها
 وتعترب. بالإ�ضافة �إىل العقوبات يف حالة املخالفة،مل�صرف قطر املركزي
املعايري املطبقة على البنوك �شاملة واحرتازية ومنا�سبة الحتواء املخاطر
 بينما ت�سمح للبنوك يف نف�س الوقت بالتمتع باملرونة الكافية لتوفري،الزائدة
جمموعة كاملة يف اخلدمات املالية (انظر مث ًال الف�صل الثاين للمزيد من
 يتم، بالإ�ضافة �إىل ذلك.)التفا�صيل اخلا�صة بتطورات ال�سيا�سة النقدية
�إر�سال التعديالت على الإر�شادات احلالية �إىل البنوك يف حينها من خالل
.)7-5 التعاميم (�إطار

 ما يعمل على نحو �أف�ضل؟ جملة: البنك التنظيم و الإ�شراف.)2004(  كابريو وليفني،بارث.  ج52
.48-13,205 الو�ساطة املالية
 حتليل عرب الدول من �إطر الرقابة امل�صرفية و الأداء.)2002(  بوميوا�سانا و ياجو، نويل، بارث
 الواليات املتحدة:�أورينت.2  مكتب مراجعة العملة ورقة العمل.امل�صريف
 قاعدة:  التنظيم و الإ�شراف على البنوك يف جميع �أنحاء العامل.)2001(  كابريو وليفني،بارث. ج
 ليتان وهريجن معهد بروكينز. برووكينز وارتون ورقة بحث عن اخلدمات املالية. بيانات جديدة
.لل�صحافة

2010 تقرير اال�ستقرار املايل152

Developments in Financial Infrastructure

تطورات البنية املالية الأ�سا�سية

Box 5-7 Major regulatory developments during
2010

م2010  التطورات التنظيمية الرئي�سية خالل عام:7-5 �إطار

(January) With an aim to streamline the distribution of
profit returns provided by Islamic banks to its deposit
customers, the concerned banks were advised to
distribute the returns on a monthly, quarterly or biannual
basis during the financial year according to the written
agreement in the deposit contract, in an estimated way,
so that the distributed profits to the depositors during
the year are deducted from their final distribution of
profits at the end of the year after taking due approval
from the central bank.

(يناير) بهدف حتقيق ال�سال�سة يف توزيع العائدات التي تقدمها البنوك
 مت الطلب من البنوك املعنية توزيع العائدات،الإ�سالمية للعمالء املودعني لديها
على �أ�سا�س �شهري �أو ربع �سنوي �أو ن�صف �سنوي خالل العام املايل وفق ًا
 بحيث يتم خ�صم الأرباح، ب�شكل مقدر،لالتفاقية اخلطية يف عقد الإيداع
املوزعة على املودعني خالل ال�سنة من التوزيع النهائي للأرباح يف نهاية العام
.بعد احل�صول على موافقة امل�صرف املركزي

(February) To enhance customer protection, banks
were advised to be transparent regarding various fees
and commissions charged on personal accounts. A
list of activities for which a fee or commission can be
charged along with the relevant ceiling was provided to
banks, advising them not to charge any other fees or
commissions without prior permission from QCB.

 ُطلب من البنوك التزام ال�شفافية يف،(فرباير) من �أجل تعزيز حماية العميل
 ومت تزويد البنوك بقائمة.امل�صروفات املفرو�ضة على احل�سابات ال�شخ�صية
 حيث، ّمن الن�شاطات التي ميكن فر�ض ر�سم �أو عمولة عليها وفق �سقف معين
طلب منها عدم فر�ض �أي ر�سم �أو عمولة دون �إذن م�سبق من م�صرف قطر
.املركزي

In pursuance with the Basel II norms, banks were
advised not to include subordinated debt in total capital
and reserves (Tier 1) while considering the ceiling for
calculating all prudential ratios and indicators.

 مت الطلب من البنوك عدم �إدخال الدين الثانوي يف،2 وب�إتباع معايري جلنة بازل
�إجمايل ر�أ�س املال واالحتياطيات (ر�أ�س املال الأ�سا�سي) مع الأخذ يف االعتبار
.�سقف احت�ساب جميع الن�سب وامل�ؤ�شرات

(March) In order to improve the transparency and
maintain customer protection, banks were advised to be
more transparent in disclosing the bank credit policies
on interest rate charged, the fees and commissions, etc
on consumption loans.

 طلب من البنوك االلتزام،(مار�س) من �أجل حت�سني ال�شفافية وحماية العميل
مببادئ ال�شفافية يف الك�شف عن �سيا�سات االئتمان يف البنك حول معدل الفائدة
.والر�سوم والعموالت املفرو�ضة على القرو�ض اال�ستهالكية

(May) To facilitate the development of a liquidity
management framework in line with the “International
framework for liquidity management, standards and
monitoring” proposed by Basel Committee, banks were
advised to submit a cash flow statements on customer
deposit as a one-off measure

(مايو) لت�سهيل و�ضع �إطار لإدارة ال�سيولة يتوافق مع "�إطار العمل الدويل لإدارة
 طلب من البنوك تقدمي،ال�سيولة واملعايري والرقابة" املقرتحة من جلنة بازل
.بيانات حول التدفق النقدي على ودائع العمالء ملرة واحدة

Banks were advised to assess the real estate risks and
carry out a special audit by external auditors so as to
evaluate the exposure to real estate risks including
guarantees, financing, and real estate investments.
The assessment needs to be conducted taking into
consideration the current and the future market
conditions at the local, regional and international levels,
stress test results if any, and the valuation of provisions
required.

كما طلب من البنوك تقييم املخاطر العقارية و�إجراء تدقيق خا�ص من قبل
مدققني خارجيني حتى يتم تقييم التعر�ض للمخاطر اخلا�صة بالعقارات مبا يف
ويتم �إجراء التقييم مع الأخذ
ّ .ذلك ال�ضمانات والتمويل واال�ستثمارات العقارية
يف االعتبار ظروف ال�سوق احلالية وامل�ستقبلية على امل�ستويات املحلية والإقليمية
 بالإ�ضافة �إىل نتائج اختبارات ال�ضغط �إن وجدت وتقييم املخ�ص�صات،والدولية
.املطلوبة

(June)
A new regulation governing Anti-Money
Laundering and Combating Terrorist Financing (AML/
CFT) for financial institutions was implemented.

(يونيو) مت تنفيذ الئحة جديدة يف ما يتعلق بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 ومت ت�صميم الالئحة اجلديدة ل�ضمان تنفيذ �سيا�سات.يف امل�ؤ�س�سات املالية
و�إجراءات و�أنظمة متت �صياغتها للك�شف
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The new regulations were designed to ensure the
implementation of policies, procedures, systems and
regulations formulated to detect, prevent, and report
on money laundering and terrorist financing activities
according to Financial Action Task Force (FATF)
guidelines.

عن �أن�شطة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومنعها والإبالغ عنها وفق ًا لإر�شادات
.جمموعة العمل املايل

The Qatar Exchange (QE) and Qatar Central Bank
(QCB) signed an agreement through which the latter
would carry out all cash settlement services of electronic
trading operations executed by brokers on QE.

وقد وقعت بور�صة قطر وم�صرف قطر املركزي اتفاقية يقوم امل�صرف مبوجبها
بتنفيذ جميع خدمات الت�سوية النقدية لعمليات التجارة الإلكرتونية التي يقوم
.بها �سما�سرة يف بور�صة قطر

(October) With an aim to identify and contain the
risks emanating from real estate exposure, banks were
advised to classify the real estate exposure according
to a revised set of definitions and guidelines. The new
guidelines provides a prudential limit on the total real
estate exposure of banks subject to a maximum of
100% of the bank’s capital and reserves (Tier 1). Later
in January 2011, the maximum limit was amended to
150% of Tier 1 capital.

 طلب من،(�أكتوبر) بهدف حتديد واحتواء املخاطر الناجتة عن العقارات
البنوك ت�صنيف خماطر العقارات وفق ًا ملجموعة منقحة من التعريفات
 وتقدم الإر�شادات اجلديدة حد ًا احرتازي ًا لإجمايل املخاطر.والإر�شادات
 من ر�أ�س مال٪100 العقارية التي يتعر�ض لها البنك كحد �أق�صى بن�سبة
 مت تعديل احلد،م2011  ويف يناير.)البنك واحتياطياته (ر�أ�س املال الأ�سا�سي
. من ر�أ�س املال الأ�سا�سي٪150 الأق�صى لي�صبح

(November) QCB permitted telecom network operators
presently operating in Qatar to add mobile money
transfer and payment services in direct collaboration
with banks and exchange houses licensed by it.

(نوفمرب) �سمح م�صرف قطر املركزي مل�شغلي �شبكات االت�صاالت العاملة يف
دولة قطر �إ�ضافة خدمات التحويل وال�سداد النقدي عرب اجلوال يف تعاون مبا�شر
.مع البنوك و�شركات ال�صرافة املرخ�صة من قبل م�صرف قطر املركزي

Concluding remarks
During 2010, QCB implemented several new initiatives
in the area of payment and settlement infrastructure.
Besides a new secure electronic network system
to handle the exchange of financial orders, mobile
remittance facility has been introduced. The evidence
appears to indicate little systemic risks to the payments
and settlement systems. The liquidity infrastructure
is becoming increasingly market-oriented with banks
responding to QCB signals. The regulatory and
governance infrastructure are being developed, taking
on board international best practices whilst keeping the
country-specific considerations in view. Taken together,
the net effect of these improvements is expected to be
manifest in the healthy growth and development of the
financial sector.
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املالحظات اخلتامية
 نفذ م�صرف قطر املركزي مبادرات جديدة يف جمال،م2010 خالل عام
 فبالإ�ضافة �إىل ت�أمني نظام.البنية الأ�سا�سية لنظام املدفوعات والت�سويات
 مت ا�ستحداث،جديد للتعامل مع ال�شبكة الإلكرتونية لتبادل الأوامر املالية
 وت�شري الأدلة �إىل.خدمة التحويالت املالية من خالل الهاتف اجلوال
 و�أ�صبحت البنية.وجود خماطر نظامية قليلة لنظام املدفوعات والت�سويات
الأ�سا�سية لل�سيولة املوجهة نحو ال�سوق لدى البنوك �أكرث ا�ستجابة لإ�شارات
 كما يتم تطوير البنية الأ�سا�سية للحوكمة بح�سب.م�صرف قطر املركزي
.�أف�ضل املمار�سات الدولية مع االحتفاظ باالعتبارات اخلا�صة بالدولة
 فمن املتوقع �أن يظهر الت�أثري ال�صايف لهذه التح�سينات يف النمو،وبذلك
.ال�سليم وتطوير القطاع املايل
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