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كلمة �سعادة حمافظ م�سرف قطر املركزي

رقام  ي�ضّر م�ضرف قطر املركزي اأن يقّدم تقريره ال�ضنوي احلادي والثالثني والذي يت�ضمن عر�ضًا بالأ
هم التطورات القت�ضادية بوجه عام وامل�ضرفية بوجه خا�ص، يف دولة قطر خالل عام 2007م.  والتحليل لأ
العامة  واملالية  �ضعار  الأ وم�ضتويات  املحلي  الناجت  تغطي  ف�ضول  �ضتة  التحديد  وجه  على  التقرير  ويت�ضمن 
والقطاع امل�ضريف والقطاع املايل والتجارة اخلارجية وميزان املدفوعات. ولقد منا الناجت املحلي الإجمايل 
ال�ضابق. ويف حني حقق قطاع  �ضعار اجلارية مبعدل 25.14% يف عام 2007م مقابل 33.7% يف العام  بالأ
النفط والغاز منوًا مبعدل 23.67%، فاإن القطاعات غري النفطية قد منت مبعدل 26.84%. وقد �ضاحب 
هذا النمو القوي حتقيق فوائ�ص يف امليزان الداخلي وامليزان اخلارجي على حدٍّ �ضواء. فقد حققت املوازنة 
العامة للدولة فائ�ضًا للعام الثامن على التوايل، حيث بلغت ن�ضبة الفائ�ص فيها اإىل الناجت املحلي الإجمايل 
14.7% مقارنة بن�ضبة 9% يف العام ال�ضابق. كما وا�ضل احل�ضاب اجلاري حتقيق فوائ�ص للعام الثامن على 
الناجت املحلي الإجمايل 14.7% يف عام 2007م مقارنة بنحو  اإىل  الفائ�ص فيه  ن�ضبة  بلغت  التوايل، حيث 

16.7% يف عام 2006م. 

ولقد كان من الطبيعي اأن يوا�ضل عر�ص النقد منوه القوي يف ظل التزام امل�ضرف بتثبيت �ضعر �ضرف 
على  مبثيالتها  الريال  على  الفائدة  اأ�ضعار  ارتباط  من  عليه  يرتتب  وما  مريكي،  الأ الدولر  مقابل  الريال 
نفاق احلكومي على م�ضروعات التنمية والبنية التحتية. ورغم تباطوؤ  الدولر؛ ويف ظل التو�ضع املتوا�ضل لالإ
معدل منو عر�ص النقد مبفهومه الوا�ضع من 43.3% يف عام 2005م اإىل 37.9% يف عام 2006م واإىل %32.7 
�ضعار اجلارية البالغ 25.14%، وكان  يف عام 2007م، اإّل اأنه ظل يفوق معدل منو الناجت املحلي الإجمايل بالأ
من �ضاأن ذلك زيادة ال�ضغوط الت�ضخمية يف القت�ضاد القطري حيث بلغ معدل الت�ضخم ال�ضنوي %13.76 

مع نهاية عام التقرير. 

وعلى �ضعيد ال�ضيا�ضة النقدية، ا�ضتمر امل�ضرف يف حتقيق اأهدافه الرئي�ضة املتمثلة يف املحافظة على 
اإدارته  امل�ضرف  وا�ضل  ولقد  واملايل.  النقدي  ال�ضتقرار  وحتقيق  القطري،  الريال  �ضرف  �ضعر  ا�ضتقرار 
امت�ضا�ص فوائ�ص  امل�ضاهمة يف  واملايل من خالل  النقدي  ال�ضتقرار  تعزيز  ي�ضهم يف  الفائدة مبا  �ضعار  لأ
ال�ضيولة ومكافحة ال�ضغوط الت�ضخمية. وي�ضار بهذا اخل�ضو�ص اإىل اأّن امل�ضرف قرر رفع ن�ضبة الحتياطي 
لزامي من 2.75% اإىل 3.25% منذ نوفمرب 2007م للحدِّ من قدرة البنوك على التو�ضع يف منح الئتمان،  الإ

ول من عام 2008م اإىل %4.75.  كما مت رفع هذه الن�ضبة اأكرث من مرة يف الن�ضف الأ

وقد وا�ضل امل�ضرف جهوده للحفاظ على �ضالمة وا�ضتقرار اجلهاز امل�ضريف وذلك من خالل اتخاذ 
جراءات الحرتازية والرقابية على البنوك مبا يتما�ضى مع املعايري الدولية. وانعك�ضت الفورة التي ي�ضهدها  الإ
القت�ضاد القطري ب�ضكل ايجابي على ن�ضاط البنوك التجارية العاملة يف الدولة، حيث تو�ضعت ب�ضكل ملحوظ 
يف تقدمي اخلدمات امل�ضرفية داخل قطر وخارجها، وهذا ما انعك�ص على موؤ�ضراتها املالية لعام 2007م ، 



حيث ارتفع معدل منو اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 2007م اإىل 55.3%، مقارنة بنحو 45.9% يف نهاية 
ودائع  قبول  الرئي�ضة خا�ضة يف جمال  اأن�ضطتها  اإىل حتقيق معدلت منو مرتفعة يف  �ضافة  بالإ عام 2006م؛ 
العمالء التي بلغ معدل منوها نحو 38.8% يف نهاية عام 2007م، مقارنة بنحو 41.1% يف نهاية العام ال�ضابق؛ 
كما زادت البنوك من اإجمايل ت�ضهيالتها الئتمانية بن�ضبة 42% يف نهاية عام 2007م، مقارنة بنحو %44.5 
يف نهاية العام ال�ضابق.  وبنظرة �ضريعة على موؤ�ضرات تقييم اأداء البنوك يف عام 2007م، جند اأنها حققت 
عام  نهاية  يف   %30.4 امل�ضاهمني  حقوق  متو�ضط  اإىل  الربح  �ضايف  ن�ضبة  بلغت  حيث  عالية،  ربحية  معدلت 
2007م مقارنة بن�ضبة 27.2% يف نهاية العام ال�ضابق. كما ت�ضري البيانات اإىل ا�ضتمرار البنوك العاملة يف دولة 
منة، كما حافظت على م�ضتويات مرتفعة ملعيار  قطر يف املحافظة على م�ضتويات ال�ضيولة لديها يف احلدود الآ
كفاية راأ�ص املال حيث بلغت الن�ضبة الفعلية لديها يف نهاية عام 2007م نحو 13.5% ، ورغم انخفا�ضها من 
دنى« املقررة من م�ضرف قطر املركزي  14.3% يف نهاية عام 2006م، اإل اأنها مازالت تفوق ن�ضبة »احلد الأ

البالغة %10. 

ويت�ضرف م�ضرف قطر املركزي بهذه املنا�ضبة اأن يرفع اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير اإىل ح�ضرة �ضاحب 
مني، واإىل معايل رئي�ص جمل�ص  ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن خليفة اآل ثاين »اأمري البالد املفدى« واإىل �ضمو ويل عهده الأ
الوزراء، ملا يحظى به امل�ضرف من رعاية ودعم كبريين وم�ضتمرين. كما يعرب امل�ضرف عن �ضكره وتقديره 
عداد  جهزة احلكومية والبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية العاملة يف دولة قطر على تقدميها البيانات الالزمة لإ لالأ

هذا التقرير.

والّلـــه ولـــي التوفيـــق ،،،   

املحافــــــــــــــــــــــــظ
عبد اهلل بن �ضعود اآل ثاين
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جمايل الناجت املحلي االإ

 

















جدول رقم )1-1(
جمايل                                                                                                                                              باملليون ريال  الناجت املحلي االإ

20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

118168146144النفط والغاز
جمايل )%( 57.1856.52الن�ضبة لالإ

28.3423.67معدل النمو)%(
92023116722القطاعات غري النفطية

جمايل)%( 44.5345.14الن�ضبة لالإ
47.2526.84معدل النمو)%(

210191262866جمموع القيمة امل�صافة
-6978-6009اخلدمات املالية املحت�ضبة

24622703ر�ضوم ال�ضترياد
206644258591املجموع العام

33.6925.14معدل النمو)%(

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ

�ضعار اجلارية  منا الناجت املحلي الإجمايل بالأ
يف عام 2007م مبا قيمته 51.9مليار ريال ومبا 
ن�ضبته 25.1% لي�ضل اإىل نحو 258.6مليار ريال 
2006م  عام  يف   %33.7 ن�ضبتها  بزيادة  مقارنة 

و33.8% يف عام 2005م. 

زيادة  جراء  من  الرتفاع  هذا  حتقق  وقد 
ناجت قطاع النفط والغاز بن�ضبة 23.7%، وزيادة 
ناجت القطاعات غري النفطية مبا ن�ضبته %26.8 

على النحو املبني اأدناه:

جمايل مليار ريال تطور القيمة امل�سافة للناجت املحلي االإ

�سكل رقم )1-1(
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جمايل الناجت املحلي الإ
%100

جمايل همية الن�صبية لكل قطاع يف الناجت املحلي الإ   ت�صري الن�صب اإىل الأ

�سكل رقم )2-1(
جمايل لعام 2007م همية الن�سبية لقطاعات الناجت املحلي االإ  االأ

جمموع القيمة امل�ضافة لكل 
القطاعات %101.65

خدمات مالية حمت�ضبة)2.70(%
ر�ضوم ا�ضترياد%1.05

القطاع غري النفطي
%45.13

نتاج ال�ضلعي قطاع الإ
%14.98

ال�ضناعة التحويلية
%7.55

الت�ضييد والبنـاء
%5.66

الزراعة و�ضيد البحر
%0.10

الكهرباء واملاء
%1.67

قطاع النفط والغاز
%56.52

قطاع اخلدمات
%30.15

املال والتاأمني واخلدمات املالية
%5.92

البنوك %4.39

التاأمني 0.23  %

اخلدمات املالية %1.3

خرى اخلدمات الأ
%1.36

عمال العقارات وخدمات الإ
%6.39

اخلدمات الجتماعية %0.88

اخلدمات املنزلية %0.48

العقارات %4.72

عمال %1.67 خدمات الأ

النقل والت�ضالت
%3.79

التجارة %3.66

الفنادق %0.56

املطاعم 0.42 %

النقل الربي 0.40 %

النقل البحري %1.04

النقل اجلوي %0.81

الت�ضالت %1.54

التجارة واملطاعم والفنادق
%4.64

اخلدمات احلكومية     
%8.05
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  امل�صدر:اآفاق الو�صع القت�صادي العاملي،اأبريل 2008م.

اإطار رقم )1(
النمو االقت�سادي العاملي 

�ضهد اإجمايل الناجت العاملي احلقيقي تباطوؤًا طفيفًا يف معدل النمو خالل عام 2007م اإذ حقق منوًا تبلغ ن�ضبته 4.9% مقارنة 
مبعدل تبلغ ن�ضبته 5% يف العام ال�ضابق 2006م. وقد �ضهدت القت�ضادات املتقدمة تباطوؤًا مماثاًل يف معدل منوها اإذ تراجع من نحو %3 
يف العام ال�ضابق 2006م ليقت�ضر على 2.7% يف عام 2007م.وقد حتقق هذا التباطوؤ نتيجة لرتاجع معدلت النمو يف كل من الوليات 
مريكية ومنطقة اليورو واليابان من نحو 2.9%، 2.8%، 2.4% يف عام 2006م لت�ضتقر عند م�ضتوى 2.2%، 2.6%، 2.1% يف  املتحدة الأ
عام 2007م لكل منها على الرتتيب، مع ارتفاع املعدل هام�ضيًا لدى باقي القت�ضادات املتقدمة من نحو 3.8% يف عام 2006م لت�ضل 

اإىل نحو 3.9% يف عام 2007م.

ومن جهة اأخرى حت�ضن اآداء الدول النامية حت�ضنًا طفيفًا لتحقق معدل منو قدره 7.9% يف عام 2007م مقارنة مع معدل قدره 
7.8% يف العام ال�ضابق 2006م. وقد جاء هذا التح�ضن من جراء ارتفاع معدل النمو يف كل من اأفريقيا وكومنولث الدول امل�ضتقلة واآ�ضيا 
النامية ون�ضف الكرة الغربي من نحو 5.9%، 8.2%، 9.6%، 5.5% يف عام 2006م اإىل 6.2%، 8.5%، 9.7%، 5.6% يف عام 2007م 
و�ضط عند م�ضتوى 5.8% وتراجع اقت�ضادات و�ضط و�ضرق اأوروبا من  لكل منها على الرتتيب، مع ثبات معدل منو اقت�ضادات ال�ضرق الأ

نحو 6.6% يف عام 2006م لتقت�ضر على نحو 5.8% يف عام 2007م.

جمايل معدالت النمو احلقيقي للناجت املحي االإ

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــان
3.64.94.45.04.9جمموع العامل

1.93.22.63.02.7القت�صاديات املتقدمة
2.53.63.12.92.2الوليات املتحدة المركية

8.2.11.62.82.6منطقة اليورو
1.42.71.92.42.1اليابان

2.54.13.23.83.9اقت�ضادات متقدمة اخرى
�صواق ال�صاعدة 6.27.57.17.87.9القت�صادات النامية والأ

5.36.55.75.96.2افريقيا
4.86.96.16.65.8و�ضط و�ضرق اوروبا

7.88.26.58.28.5كومنواث الدول امل�ضتقلة
8.18.69.09.69.7ا�ضيا النامية

6.95.95.75.85.8ال�ضرق الو�ضط
2.16.24.65.55.6ن�ضف الكرة الغربي
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قطاع النفط والغاز
مقارنة    %  23.7 ن�ضبته  ما  اأي  ريال  28مليار  قدرها  2007م  عام  ناجته  يف  زيادة  والغاز  النفط  قطاع  حقق 
بـ 118.2 مليار  اإىل نحو 146.1 مليار ريال مقارنة   العام2006م لي�ضل ر�ضيده بذلك  ن�ضبتها 28.3% يف  بزيادة 
للناجت املحلي الإجمايل. وقد  الزيادة  اإجمايل  ن�ضبته 54% من  ال�ضابق، حيث �ضاهم هذا القطاع مبا  العام  ريال يف 
متو�ضط  ارتفع  فقد  بن�ضب خمتلفة.  والغاز  النفط  املنتجة من  والكميات  �ضعار  الأ زيادة  نتيجة  الزيادة  حتققت هذه 
اأي  اإىل 71 دولر،  �ضعر برميل النفط الربي من 64.3 دولر 
ما ن�ضبته 10.4% ، وارتفعت الكميات املنتجة من النفط اخلام 
بن�ضبة 5% من 804 األف ب/ي اإىل 845 األف ب/ي. كما ارتفع 
اإنتاج الغاز الطبيعي امل�ضال من 25 مليون طن اإىل 30 مليون 
اأي ما ن�ضبته 20%. و زادت الكميات املنتجة من �ضوائل  طن، 
الغاز )الربوبان والبيوتان( بن�ضبة37.5%من 32مليون برميل 
زاد  فيما   ،2007 عام  يف  برميل  مليون   44 2006اإىل  عام  يف 
اإنتاج املكثفات بن�ضبة 40%من 200 األف ب /ي اإىل 280 األف 
امل�ضار  املنتجات  يدخل �ضمن هذه  ول  عام 2007  / ي يف  ب 
اإليها امل�ضتقات التي تنتج يف م�ضايف التكرير اأو م�ضنع حتويل 
الغاز اإىل وقود �ضائل )GTL(باعتبار اأنها ت�ضنف باعتبارها 

منتجات �ضناعية حتويلية. 

 القطاعات غري النفطية
�ضعار اجلارية يف عام م2007 زيادة مقدارها 24.7 مليار ريال اأي مبا ن�ضبته  حقق ناجت القطاعات غري النفطية بالأ

26.8 % مقارنة بزيادة ن�ضبتها 47.3% يف العام2006م، لي�ضل ر�ضيده بذلك اإىل نحو 116.7مليار ريال مقارنة 
بنحو 92 مليار ريال يف العام ال�ضابق، حيث �ضاهم هذا القطاع مبا ن�ضبته 47.6% من اإجمايل الزيادة للناجت املحلي 

همية الن�ضبية للقطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي  الإجمايل. وقد كانت  نتيجة هذه الزيادة اأن ارتفعت الأ
�ضعار اجلارية مبقدار 74، 0 % لت�ضل اإىل %45.14 . الإجمايل بالأ

جدول رقم )2-1(
ريال  باملليون  اال�سمي                                          جمايل  االإ املحلي  الناجت  منو  يف  الن�سبية  امل�ساهمة 

20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

2609727975القطاع النفطي
50.1153.85امل�ضاهمة يف اإجمايل الزيادة )%(

2598323972القطاعات غري النفطية
49.8946.15امل�ضاهمة يف اإجمايل الزيادة)%(

5208051947اإجمايل الزيادة يف الناجت

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ

 













�سكل رقم )3-1(
مليار ريالالزيادة املحققة
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وي�ضري ال�ضكل التو�ضيحي )1-2( اإىل هيكل توزيع الناجت املحلي الإجمايل على القطاعات املختلفة، ويتبني منه 
نتاج ال�ضلعي وت�ضاهم بن�ضبة 33.2% من جممل الناجت املحلي غري  اأن القطاعات غري النفطية تنق�ضم اإىل قطاعات الإ
نتاج ال�ضلعي قد  النفطي ، يف حني ت�ضاهم القطاعات اخلدمية بـ 66.8% منه.  و يالحظ اأن جممل نواجت قطاعات الإ
منا يف عام 2007م منوا بقيمة 7.1مليار ريال وبن�ضبة 22.5%، مقارنة بزيادة ن�ضبتها 30.6% خالل عام 2006م، 
لي�ضل ر�ضيده اإىل نحو 38.7مليار ريال، يف حني اأن جممل ناجت قطاع اخلدمات قد منا بنحو 17.7 مليار ريال اأي مبا 
ن�ضبته 37.8% مقارنة بزيادة ن�ضبتها 47.8% يف عام 2006م. و يتبني من جدول رقم )1-4( اأن جممل الزيادة يف ناجت 
القطاعات غري النفطية قد بلغت 25 مليار ريال مقارنة بـ 25.7 مليار ريال يف عام 2006 . ويتبني اأي�ضًا اأن 28.5% من 

نتاج ال�ضلعي يف حني اأن 71.5% منها قد جاء من قطاع اخلدمات. الزيادة قد جاءت من قطاع الإ

جدول رقم )3-1(
جمايل غري النفطي                                باملليون ريال    الناجت املحلي االإ

القطاعات غري النفطية
20062007

جمايل همية  النمو )%(الإ الأ
جمايل الن�صبية*)%( هميةالنمو )%(الإ الأ

الن�صبية*)%(
نتاج ال�صلعي 13161230.5735.843872422.533.18- قطاع الإ

2337.870.262507.300.21الزراعة و�ضيد البحر
1587521.72181951122.9016.72ال�ضناعة التحويلية

351359.033.98432923.233.71الكهرباء واملاء
1199137.1313.61463422.0412.54الت�ضييد والبناء

26013647.8264.167799937.8366.82-قطاع اخلدمات
945237.610.721200226.9710.28التجارة املطاعم والفنادق

715939.998.12980336.938.40النقل واملوا�ضالت
1021443.611.581534350.2213.14املال والتاأمني واخلدمات املالية

عمال 1117845.6812.671652247.8014.15العقارات وخدمات الأ
1927155.5521.85208288.0817.84اخلدمات احلكومية

350122.343.00-0.78-286221.71اخلدمات الخرى
9174847.2510011672326.84100القطاعات غري النفطية

جمايل القطاعات الغري نفطية. همية الن�صبية  لإ   الأ

جدول رقم )4-1(
ريال  باملليون  النفطي                                          غري  املحلي  الناجت  منو  يف  الن�سبية  امل�ساهمة   

20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

نتاج ال�صلعي 74017112قطاعات الإ
جمايل)%( 28.7928.48الن�ضبة لالإ

1830717863قطاعات اخلدمات
جمايل)%( 71.2171.52الن�ضبة لالإ

جمايل 2570824975الإ
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التحليل القطاعي للناجت غري النفطي
يت�ضمن التحليل التايل تف�ضياًل ملا مت اإجماله من النمو احلا�ضل يف القطاعات غري النفطية : 

نتاج ال�سلعي: اأ.  قطاعات االإ

قطاع ال�سناعة التحويلية:  - 1

حقق ناجت قطاع ال�ضناعة التحويلية يف عام 2007 زيادة مقدراها 3.6 مليار وبن�ضبة 22.9% لي�ضل اإىل نحو 
19.5مليار ريال. ورغم هذه الزيادة اإل اأّن اأهميته الن�ضبية يف الناجت املحلي الإجمايل قد انخف�ضت قليال اإىل%7.5 
مقارنة ب7.7% يف عام 2006. وقد جاءت هذه الزيادة يف ناجت هذا القطاع نتيجة عاملني اأ�ضا�ضيني هما ارتفاع اأ�ضعار 
وب�ضبب  وال�ضلب،  البرتول واحلديد  واأ�ضعار منتجات  كالبرتوكيماويات  الرئي�ضية منها  ال�ضناعية وخا�ضة  املنتجات 

نتاج وزيادة عدد امل�ضانع القائمة. التو�ضع املحلي يف الإ

قطاع الت�سييد والبناء:  - 2

�ضجل ناجت قطاع الت�ضييد والبناء يف عام 2007 زيادة مبقدار 2،6 مليار ريال وبن�ضبة 22% عن عام 2006 لي�ضل 
اإىل م�ضتوى 14،6 مليار ريال مقارنة بـ  12 مليار ريال تقريبا يف العام ال�ضابق. وتعك�ص هذه الزيادة الكبرية يف قيمة ناجت 
هذا القطاع ارتفاعًا يف تكلفة الت�ضييد والبناء من ناحية وزيادة يف حجم ن�ضاط هذا القطاع، وهو ما ين�ضجم مع تطور 
نفاق احلكومي من ناحية وزيادة معدل النمو القت�ضادي يف كافة القطاعات غري النفطية. ورغم هذه الزيادة  حجم الإ

اإل اأن اأهميته الن�ضبية يف الناجت املحلي الإجمايل قد انخف�ضت قلياًل اإىل 5.7% مقارنه ب 5.8% يف عام 2006. 

قطاع الكهرباء واملاء:  - 3

ارتفع ناجت  قطاع الكهرباء واملاء يف عام 2007 بن�ضبة 23.2% اأو بنحو 816 مليون ريال عن عام 2006 لي�ضل اإىل 
جمايل عند م�ضتوى 1.7% كما يف  م�ضتوى 4.3 مليار ريال، وليحافظ بذلك على م�ضاهمته الن�ضبية يف الناجت املحلي الإ
العام ال�ضابق. وبالنظر اإىل حاجة املجتمع املا�ضة اإىل خدمات املاء والكهرباء، فاإن منو ناجت هذا القطاع بن�ضبة %23.2 

ياأتي ان�ضجامًا مع الزيادة الكبرية يف عدد ال�ضكان والتو�ضع العمراين والزيادة يف الن�ضاط القت�ضادي.

قطاع الزراعة و�سيد البحر:  - 4

بنحو  ريال مقارنة  مليون  اإىل 250  لي�ضل  بن�ضبته 7.3% يف عام 2007  البحر  الزراعة و�ضيد  ناجت قطاع  منا 
233 مليون ريال يف  2006. وقد جاء هذا الرتفاع نتيجة لزيادة اأ�ضعار املنتجات الزراعية واأ�ضعار الدواجن والبي�ص 
لبان واأ�ضعار ال�ضمك يف عام 2007. ويعترب ناجت هذا القطاع من القطاعات الثانوية يف القت�ضاد القطري حيث ل  والأ
همية الن�ضبية له عن 0.1 % من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2007. ويرجع ذلك اأ�ضا�ضا اإىل حمدودية م�ضاحة  تزيد الأ

ر�ص ال�ضاحلة للزراعة والتي تبلغ حوايل 0.7 % من م�ضاحة قطر.  الأ

ب.  قطاع اخلدمات:

1 - قطاع اخلدمات احلكومية:

منا ناجت قطاع اخلدمات احلكومية يف عام 2007 بن�ضبة 8.1%  وهي ن�ضبة قليلة جدا مقارنة بن�ضبة منو 55.6 % 
يف عام 2006، وبالتايل انخف�ضت اأهميته الن�ضبية يف الناجت املحلي الإجمايل لت�ضل اإىل 8.1%  اأو ما يعادل اإىل 20.8 
مليار ريال مقارنة بـ 19.3 مليار ريال يف العام ال�ضابق. وميكن النظر اإىل هذه الزيادة باعتبارها نتيجة لزيادة عدد 

العاملني يف القطاع احلكومي، وزيادة جممل النفقات احلكومية.  
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2-قطاع املال والتاأمني واخلدمات املالية:

ارتفع ناجت قطاع املال والتاأمني واخلدمات املالية يف عام 
2007 بن�ضبة 50.2% ومبقدار 5.1مليار ريال لي�ضل ناجتة اإىل 
ريال يف عام  مليار  بـ 10.2  مقارنة  ريال  مليار  م�ضتوى 15.3 
2006.ومن املالحظ اأن الزيادة يف ناجت قطاع البنوك قد بلغت 
الزيادة يف ناجت  اإجمايل  ن�ضبته 64 % من  3.3مليار ريال ومبا 
املالية  واخلدمات  ناجت  يف  الزيادة  بلغت  حني  يف  القطاع  هذا 
التاأمني 2.3 %  وبلغت م�ضاهمة قطاع   ، الإجمايل  33.7% من 
كما هو مو�ضح باجلدول رقم)1-5(. اجلدير بالذكر اأنه طبقًا 
الدوحة  �ضوق  موقع  من  ال�ضركات  اأرباح  عن  املتاحة  للبيانات 
قد  التاأمني  و�ضركات  البنوك  اأرباح  ن�ضبة  فاإن  املالية  وراق  لالأ

ارتفعت يف عام 2007 بن�ضبة 50% عن عام 2006 .

3 - قطاع التجارة واملطاعم والفنادق:

والفنادق يف عام 2007  واملطاعم  التجارة  ناجت قطاع  ارتفع 
بن�ضبة 27% و بنحو 2.5 مليار ريال عن عام 2006.  و بذلك تكون 
  %  4.9 بـ  القطاعات   جممل  يف  الزيادة  يف   الن�ضبية  م�ضاهمته 
وبن�ضبة  القطاع  هذا  يف  النمو  معظم  حتقق  وقد   .2006 عام  عن 
زاد ناجته مبقدار 1.8 مليار  الذي  التجارة  70.4%منه يف قطاع 
ريال يف عام 2007، مقارنة بـ 2.1 مليار يف عام 2006. وقد حقق 
من   %12.8 وبن�ضبة  ريال  مليون   325 قدره  منوًا  املطاعم  قطاع 
الزيادة املحققة يف هذا القطاع .اأما قطاع الفنادق فقد حقق ناجته 
زيادة قدرها 427 مليون ريال اأو ما ن�ضبته 16.8% من الزيادة يف 

هذا القطاع. 

جدول رقم )5-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

امل�صاهمة بالنمو )%(النمو املحقق باملليون ريالالـبـيـــــــــــــــــــــان

5129.109.9املال والتاأمني واخلدمات املالية

3280.5064البنوك
118.802.3التاأمني

1729.8033.7اخلدمات املالية

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ

�سكل رقم )4-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

�سكل رقم )5-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو
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عمال: 4 - قطاع العقارات وخدمات االأ

زيادة   2007 عام  يف  عمال  الأ وخدمات  العقارات  قطاع  �ضجل 
مقدارها 5.3 مليار ريال وبن�ضبة 47.8% مقارنة بـ 45.7% يف عام 
ريال  مليار   16.5 م�ضتوى  اإىل   2007 عام  يف  ناجته  لي�ضل   ،2006
ناجت  ي�ضاهم  بذلك  و   .2006 عام   يف  ريال  مليار   11.2 ب  مقارنة 
املحلي  الناجت  يف  الزيادة  اإجمايل  من   %  10.3 بن�ضبة  القطاع  هذا 
الزيادة املتحققة يف ناجت هذا القطاع  اأّن  الإجمايل. اجلدير بالذكر 
الزيادة  بثلثي  الذي �ضاهمت زيادته  العقارات  قد توزعت بني قطاع  
يف  ناجت هذا القطاع حيث منا مبقدار  3.6مليار ريال اإىل 12.2مليار 
عمال منوًا مقداره 1.7مليار  ريال. ويف املقابل حقق قطاع خدمات الأ

ريال و لي�ضل ناجته بالتايل اإىل 4.3مليار ريال يف نهاية 2007.

جدول رقم )6-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

امل�صاهمة بالنمو )%(النمو املحقق باملليون ريالالـبـيـــــــــــــــــــــان

2549.604.9التجارة واملطاعم والفنادق
1796.7070.4التجارة
427.6016.8الفنادق
325.3012.8املطاعم

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ

�سكل رقم )6-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

جدول رقم )7-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

امل�صاهمة بالنمو )%(النمو املحقق باملليون ريالالـبـيـــــــــــــــــــــان

عمال 5129.109.9العقارات وخدمات الأ
93601.2067.4 - 1 العقارات

عمال 91742.3032.6 - 2 خدمات الأ

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ
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5 - قطاع النقل و االت�ساالت:

�ضجل ناجت قطاع النقل واملوا�ضالت يف عام 2007 زيادة مقدارها 
 %39.9 ن�ضبتها  اأكرب  بزيادة  مقارنة   %36.9 وبن�ضبة  ريال  2.6مليار 
9.8مليار  م�ضتوى  اإىل   2007 عام  يف  ناجته  لي�ضل   ،  2006 عام  يف 
اأّن  بالذكر  اجلدير   .2006 عام  يف  ريال  مليار   7.2 ب  مقارنة  ريال 
الزيادة املتحققة يف ناجت هذا القطاع والتي بلغت ن�ضبتها 5.09% من 
جمايل قد توزعت بني القطاعات  اإجمايل الزيادة يف الناجت املحلي الإ
الفرعية حيث لوحظ منو ناجت النقل البحري 917 مليون ريال اأو اأكرث 
من ثلث الزيادة يف هذا القطاع وقد حدث ذلك نتيجة زيادة عمليات 
النقل البحري لل�ضركة القطرية للنقل البحري واإبرامها عقود لتاأجري 
ناقلتي برتول.  كما زاد ناجت النقل الربي مبقدار 270 مليون ريال مبا 
ناجت  زاد  وكما  القطاع.  هذا  يف  الزيادة  اإجمايل  من   %  10.3 ن�ضبته 
النقل اجلوي مبقدار 756 مليون ريال ومبا ن�ضبته 28.6 % من اإجمايل 
. وقد حقق قطاع الت�ضالت منوًا قدره 699  الزيادة يف هذا القطاع 
مليون ريال  اأو ما ن�ضبته 26.4 % من اإجمايل الزيادة يف هذا القطاع، 

وذلك نتيجة للتو�ضع والتطور يف خدمات  الت�ضالت املختلفة.

جدول رقم )8-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

امل�صاهمة بالنمو )%(النمو املحقق باملليون ريالالـبـيـــــــــــــــــــــان

2644.105.09النقل والت�صالت

270.8010.3النقل الربي
917.8034.7النقل البحري
756.4028.6النقل اجلوي

699.1026.4الت�ضالت

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ

�سكل رقم )7-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو
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خرى:  6-اخلدمات االأ

�ضعار  خرى خالل عام 2007م منوا بالأ �ضهد ناجت قطاع اخلدمات الأ
ن�ضبته  بنمو  مقارنة   %22.34 بن�ضبة  و  ريال  639مليون  مبقدار  اجلارية 
 3.5 نحو  اإىل  2007م  عام  ناجته  لي�ضل  2006م،  العام  خالل   %20.71
مليار ريال، وبذلك �ضاهم هذا القطاع بنحو 1.23 % من اإجمايل الزيادة 
ملا  الزيادة حم�ضلة  وقد جاءت هذه  الإجمايل.  املحلي  الناجت  املحققة يف 
�ضهدته القطاعات الفرعية املكونة لهذا القطاع من تباين يف معدلت منوها 
حيث حققت اخلدمات الجتماعية زيادة قدرها 545،3مليون ريال اأي مبا 
�ضاهمت  كما  القطاع.  لهذا  املحقق  النمو  اإجمايل   من   %85.30 ن�ضبته 
اخلدمات املنزلية بزيادة قدرها 94مليون ريال عن العام ال�ضابق ولت�ضاهم 

بن�ضبة 14.70 % من اإجمايل الزيادة يف هذا القطاع. 

جدول رقم )9-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو

امل�صاهمة بالنمو )%(النمو املحقق باملليون ريالالـبـيـــــــــــــــــــــان

خرى 639.31.23اخلدمات الأ
545.385.30اخلدمات الجتماعية

9414.70اخلدمات املنزلية

ح�صاء   امل�صدر: جهاز الإ

�سكل رقم )8-1(
م�سا همة القطا عات الفر عية يف النمو
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�سعار امل�ستهلك الرقم القيا�سي الأ
�ضعار امل�ضتهلك بدولة قطر خالل عام 2007م ارتفاعًا بن�ضبة 13.76% لي�ضل م�ضتواه  �ضجل الرقم القيا�ضي لأ
�ضهد عام 2007م  وقد  نقطة خالل عام 2006م.  بنحو 133.23  نقطة )2001 = 100( مقارنة  اإىل 151.56 
ول من عام  �ضعار واإن كان ب�ضكل متذبذب قلياًل، حيث ارتفع معدل الت�ضخم خالل الربع الأ ت�ضارعًا يف ارتفاع الأ
2007م لي�ضل اإىل 14.77% وذلك قبل اأن يرتاجع خالل الربع الثاين من العام اإىل 12.82%، ثم يعاود الرتفاع 
خري من العام م�ضجاًل  خالل الربع الثالث اإىل 13.73% واأخريًا ي�ضتقر عند نف�ص امل�ضتوى تقريبًا خالل الربع الأ

.%13.74

كرب يف الت�ضخم املتحقق خالل عام التقرير كما هي عادته يف  يجارات بالن�ضيب الأ وقد �ضاهم ارتفاع الإ
ال�ضنوات القليلة املا�ضية، عاك�ضًا ا�ضتمرار فجوة الطلب على امل�ضاكن والناجتة عن الزيادة الكبرية يف عدد ال�ضكان 
والعمالة الوافدة )معدل منوها يقرتب من نحو 18% خالل عام التقرير( وذلك رغم فورة الت�ضييد والبناء التي 
ت�ضهدها دولة قطر حاليًا، حتى اأن ناجت قطاع الت�ضييد والبناء قد �ضهد حتقيق ثاين اأكرب زيادة مطلقة بني جميع 
القطاعات القت�ضادية غري النفطية مبعدل منو تبلغ ن�ضبته 22% وو�ضلت م�ضاهمته الن�ضبية يف الناجت املحلي غري 
النفطي اإىل ما يزيد عن 14%، كما ا�ضتحوذ هذا القطاع )املقاولون والعقارات( على اأكرث من 25% من الئتمان 

املحلي املقدم للقطاع اخلا�ص يف نهاية عام 2007م.

2006م  ال�ضابق  العام  خالل   %70.34 نحو  من  العام  الت�ضخم  يف  يجارات  الإ م�ضاهمة  زيادة  اأن  ويالحظ 
اإىل 72.78% خالل عام التقرير 2007م، قد تزامن معها تراجع م�ضاهمة ال�ضلع املتاجر بها دوليًا )والتي متثل 
امل�ضتهلك( من نحو %26.27  �ضعار  لأ العام  القيا�ضي  للرقم  املكونة  ال�ضلع واخلدمات  �ضلة  امل�ضتورد يف  الت�ضخم 
ارتفاع �ضعر  لتقت�ضر خالل عام 2007م على نحو 21.95% وذلك على الرغم من  ال�ضابق 2006م  العام  خالل 
وربية مما قد يعك�ص املرونة ال�ضعرية للواردات،  �ضرف الريال القطري )تراجع قيمته( اأمام معظم العمالت الأ
وربية  وربية )انخف�ضت ن�ضبة الواردات من الدول الأ �ضواق الأ واجتاه امل�ضتورد القطري اإىل اأ�ضواق اأخرى بخالف الأ

خالل عام 2007م اإىل 35.86% مقابل نحو 36.86% يف العام ال�ضابق 2006م(.

يجار قد �ضهد ارتفاعًا خالل عام 2007م لي�ضل اإىل نحو 29.33% مقارنة بنحو  وجدير بالذكر اأن ت�ضخم الإ
25.31% خالل العام ال�ضابق 2006م، بينما حققت ال�ضلع املتاجر بها دوليًا ت�ضخمًا بلغت ن�ضبته 5.90% خالل 
يجار من الرقم القيا�ضي العام  عام 2006م و 6.31% يف عام 2007م. ويالحظ اأنه اإذا مت ا�ضتبعاد اأثر ت�ضخم الإ

�ضعار امل�ضتهلك؛ فاإ، معدل الت�ضخم اجلوهري يرتاجع اإىل 5.80% فقط. لأ

�ضعار امل�ضتهلك بدولة قطر  ونتناول فيما يلي اأهم التطورات التي �ضهدتها املكونات املختلفة للرقم القيا�ضي لأ
خالل عام 2007م.

�سعار م�ستويات االأ
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  امل�صدر: اآفاق الو�صع القت�صادي العاملي، اأبريل 2008م.

اإطار رقم )2(
 معدالت الت�سخم يف العامل

تراجع معدل الت�ضخم امل�ضجل يف القت�ضادات املتقدمة خالل عام 2007م لي�ضتقر عند م�ضتوى 2.2% مقارنة مع معدل قدره 
2.4% يف العام ال�ضابق 2006م، وهو ما يعترب اأول تراجع حمقق يف معدلت الت�ضخم بهذه القت�ضادات بعد اأربع �ضنوات ات�ضم فيها 
خرى. وتنعك�ص ال�ضورة ال�ضابقة بالن�ضبة لقت�ضادات الدول النامية، حيث �ضهدت ت�ضارعًا يف معدل الت�ضخم  املعدل بالت�ضارع من �ضنة لأ
املحقق يف عام 2007م لي�ضجل 6.4% بزيادة نقطة مئوية كاملة عن نظريه اخلا�ص بالعام ال�ضابق 2006م والبالغ 5.4%، وهو ما يعترب 
خرى. ويالحظ اأن  اأول ارتفاع حمقق يف معدلت الت�ضخم بهذه القت�ضادات بعد اأربع �ضنوات ات�ضم فيها املعدل بالتباطوؤ من �ضنة لأ
و�ضط قد �ضجلت اأعلى معدل ت�ضخم حمقق بني باقي املجموعات القت�ضادية وذلك خالل عام 2007م بعد اأن كانت  منطقة ال�ضرق الأ

على على مدار ال�ضنوات ال�ضابقة، بينما �ضجلت اليابان اأدناها خالل ال�ضنوات اخلم�ص ال�ضابقة. دول الكومنولث هي ذات املعدل الأ

معدالت الت�سخم يف العامل 

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــان
1.82.02.32.42.2القت�صادات املتقدمة

مريكية 2.32.73.43.22.9الوليات املتحدة الأ
2.12.12.22.22.1منطقة اليورو

0.30.0-0.00.3-0.3اليابان
1.81.72.12.12.1اقت�ضادات متقدمة اأخرى

�صواق ال�صاعدة 6.65.95.75.46.4القت�صادات النامية والأ
8.66.37.16.46.3اأفريقيا

10.16.35.15.45.6و�ضط و�ضرق اأوروبا
12.310.412.19.59.7كومنولث الدول امل�ضتقلة

2.54.13.84.15.3اآ�ضيا النامية
و�ضط 6.17.06.27.010.4ال�ضرق الأ

10.56.65.35.35.4ن�ضف الكرة الغربي
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رقام القيا�سية للمجموعات الفرعية  االأ
املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

�ضعار جمموعة املواد الغذائية بن�ضبة 7.36% خالل عام 2007م حمققًا زيادة هام�ضية  ارتفع الرقم القيا�ضي لأ
عن نظريه اخلا�ص بعام 2006م والبالغ 7.33% لي�ضل م�ضتواه خالل عام 2007م اإىل نحو 123.85 نقطة )131.03 
نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 115.36 نقطة يف عام 2006م )118.56 نقطة يف نهاية الربع 
وىل من عام  رباع الثالثة الأ الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت ت�ضخم هذه املجموعة ال�ضلعية ا�ضتقرارًا خالل الأ
2007م، حيث �ضجلت معدلت تبلغ نحو 6.04%، 6.14%، 6.85% لكل منها على الرتتيب وذلك قبل اأن تقفز خالل 

خري من العام اإىل %10.52. الربع الأ

حذية قم�سة واالأ املالب�س واالأ

حذية خالل عام 2007م ارتفاعًا بن�ضبة %12.58  قم�ضة والأ �ضعار جمموعة املالب�ص والأ حقق الرقم القيا�ضي لأ
اإىل نحو  حمققًا زيادة هام�ضية عن نظريه اخلا�ص بعام 2006م والبالغ 12.43% لي�ضل م�ضتواه خالل عام 2007م 
نقطة خالل عام 2006م  بنحو 114.46  العام( مقارنة  الرابع من  الربع  نهاية  نقطة يف  نقطة )133.70   128.86
)121.39% نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت ت�ضخم هذه املجموعة ال�ضلعية ت�ضارعًا خالل 
وىل من عام 2007م حيث �ضجلت 12.77%، 13.59%، 14.01% لكل منها على الرتتيب وذلك قبل اأن  رباع الثالثة الأ الأ

خري من العام اإىل نحو %10.14. ترتاجع خالل الربع الأ

يجار والوقود والطاقة االإ

يجار والوقود والطاقة خالل عام 2007م اأعلى معدل ارتفاع بني جميع  �ضعار جمموعة الإ حقق الرقم القيا�ضي لأ
والبالغ  2006م  بعام  اخلا�ص  نظريه  عن  ت�ضارعًا  بذلك  لي�ضهد   %29.33 قدره  ت�ضخم  معدل  م�ضجاًل  املجموعات 
25.97% لي�ضل م�ضتواه خالل عام 2007م اإىل نحو 287.04 نقطة )312.56 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( 
مقارنة بنحو 221.94 نقطة خالل عام 2006م )244.69 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت 
رباع املختلفة لعام 2007م واإن كان اجتاهها مييل نحو الرتاجع حيث  الت�ضخم اخلا�ضة بهذه املجموعة تذبذبًا خالل الأ
ول، انخف�ضت اإىل 26.71% يف الربع الثاين، ثم ارتفعت اإىل 28.75% يف الربع الثالث، ثم  حققت 34.82% يف الربع الأ

خري من العام. عاودت النخفا�ص اإىل 27.74% يف الربع الأ

ثاث والتجهيزات املنزلية االأ

بن�ضبة %5.42  ارتفاعًا  املنزلية خالل عام 2007م  والتجهيزات  ثاث  الأ �ضعار جمموعة  لأ القيا�ضي  الرقم  حقق 
حمققًا ت�ضارعًا عن نظريه اخلا�ص بعام 2006م والبالغ 4.15% لي�ضل م�ضتواه خالل عام 2007م اإىل نحو 116.88 
نقطة )119.23 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 110.87 نقطة خالل عام 2006م )113.06 
نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت ت�ضخم هذه املجموعة ال�ضلعية ا�ضتقرارًا خالل الربعني 
ول والثاين من عام 2007م حيث �ضجال 4.21%، 4.24% لكل منهما على الرتتيب قبل اأن يقفز معدل الت�ضخم خالل  الأ

خري من العام اإىل نحو %5.46. الربع الثالث من العام اإىل نحو 7.77% ثم يرتاجع يف الربع الأ
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اخلدمات ال�سحية

�ضعار جمموعة اخلدمات ال�ضحية خالل عام 2007م اأدنى ارتفاع بني جميع املجموعات  حقق الرقم القيا�ضي لأ
�ضواء كانت �ضلعية اأم خدمية، م�ضجاًل 1.23% بت�ضارع طفيف عن نظريه اخلا�ص بعام 2006م والبالغ 1.17% لي�ضل 
م�ضتواه خالل عام 2007م اإىل نحو 105.84 نقطة )106.38 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 
104.55 نقطة خالل عام 2006م )104.05 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت ت�ضخم 
ولني من العام مبعدل يقل عن الواحد باملائة )0.23%( قبل اأن يرتفع  هذه املجموعة اخلدمية ثباتًا خالل الربعني الأ

خالل الربعني التاليني اإىل نحو 2.24% لكل منهما.

النقل واالت�ساالت

جميع  بني  ارتفاع  اأدنى  ثاين  2007م  عام  خالل  والت�ضالت  النقل  جمموعة  �ضعار  لأ القيا�ضي  الرقم  حقق 
املجموعات م�ضجاًل 1.92% بت�ضارع طفيف عن نظريه اخلا�ص بعام 2006م والبالغ 1.86% لي�ضل م�ضتواه خالل عام 
2007م اإىل نحو 103.51 نقطة )104.69 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 101.56 نقطة خالل 
عام 2006م )103.12 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت ت�ضخم هذه املجموعة اخلدمية 
رباع املختلفة لعام 2007م حيث �ضجلت معدلت تبلغ نحو 2.55%، 1.24%، 2.40%، 1.52% يف اأرباع  تذبذبًا خالل الأ

ال�ضنة املختلفة على الرتتيب.

التعليم والثقافة والرتفيه

 %4.96 بن�ضبة  ارتفاعًا  2007م  عام  خالل  والرتفيه  والثقافة  التعليم  جمموعة  �ضعار  لأ القيا�ضي  الرقم  حقق 
حمققًا ت�ضارعًا عن نظريه اخلا�ص بعام 2006م والبالغ 2.32% لي�ضل م�ضتواه خالل عام 2007م اإىل نحو 109.71 
نقطة )111.67 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 104.53 نقطة خالل عام 2006م )107.04 
ولني من  نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �ضهدت معدلت ت�ضخم هذه املجموعة ت�ضارعًا خالل الربعني الأ
عام 2007م حيث �ضجال 5.11%، 6.77% لكل منهما على الرتتيب قبل اأن يرتاجع معدل الت�ضخم يف الربع الثالث من 

خري من العام. العام اإىل 3.69% ثم يعاود الرتفاع اإىل 4.33% يف الربع الأ

ال�سلع واخلدمات املتنوعة

عام  خالل  ارتفاعها  معدل  تباطاأ  التي  الوحيدة  املجموعة  باأنها  املتنوعة  واخلدمات  ال�ضلع  جمموعة  متيزت 
�ضعار هذه املجموعة ارتفاعًا بن�ضبة 4.55% خالل عام 2007م مقارنة بنحو  2007م، حيث حقق الرقم القيا�ضي لأ
13.60% يف العام ال�ضابق 2006م لي�ضل م�ضتواه خالل عام 2007م اإىل نحو 136.45 نقطة )139.12 نقطة يف نهاية 
الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 130.51 نقطة خالل عام 2006م )132.95 نقطة يف نهاية الربع الرابع من 
ولني  العام(. وعلى غرار جمموعة التعليم والثقافة والرتفيه ت�ضارعت معدلت ت�ضخم هذه املجموعة خالل الربعني الأ
من عام 2007م حيث �ضجال 4.93%، 5.06% لكل منهما على الرتتيب قبل اأن يرتاجع املعدل يف الربع الثالث اإىل 

خري من العام. 3.60% ثم يعاود الرتفاع اإىل 4.64% يف الربع الأ
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جدول رقم )10-1(
�سعار امل�ستهلك ومعدالت الت�سخم                       )2001 = 100(  رقام القيا�سية الأ االأ

الـبـيــــــــــــــــــان
رقام القيا�صية لعام 2006 رقام القيا�صية لعام 2007الأ معدل الت�صخم ال�صنوي لعام الأ

)%( 2007
الربع 
ول الأ

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
ول الأ

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
ول الأ

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

 املواد الغذ ائية
112.39113.98116.53118.56119.18120.98124.20131.036.046.146.5810.52وامل�صر وبات والتبغ

 املالب�س
حذية قم�صة والأ 109.26112.74114.44121.39123.21128.06130.47133.7012.7713.5914.0110.14والأ

يجار  الإ
198.27215.34229.46244.69267.31272.86295.44312.5634.8226.7128.7527.74والوقود والطاقة

ثاث  الأ
110.18110.27109.97113.06114.82114.94118.52119.234.214.247.775.46والتجهيزات املنزلية

اخلدمات
105.05105.05104.05104.05105.29105.29106.38106.380.230.232.242.24ال�صحية

 النقل
100.60101.53100.97103.12103.17102.79103.39104.692.551.242.401.52والت�صالت

 التعليم
102.09102.23106.77107.04107.31109.15110.71111.675.116.773.694.33والثقافة والرتفيه

 ال�صلع
128.90128.98131.21132.95135.25135.51135.93139.124.935.063.604.64واخلدمات املتنوعة

 الرقم القيا�صي
126.71131.06135.06140.09145.42147.86153.61159.3414.7712.8213.7313.74العام

�سكل رقم )9-1(
�سعار الرقم القيا�سي لالأ
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جدول رقم )11-1(
�سعار امل�ستهلك )املتو�سط ال�سنوي(                       )2001 = 100(  رقام القيا�سية الأ االأ

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
معدل الت�صخم 

ال�صنوي %
)2007/2006(

100.86104.22107.48115.36123.857.36املواد الغذائية وامل�ضروبات والتبغ
حذية قم�ضة والأ 96.77104.60101.81114.46128.8612.58املالب�ص والأ

يجار والوقود والطاقة 120.07139.55176.19221.94287.0429.33الإ
ثاث والتجهيزات املنزلية 98.61101.91106.45110.87116.885.42الأ

100.3698.93103.34104.55105.841.23اخلدمات ال�ضحية
92.5995.9899.71101.56103.511.92النقل والت�ضالت

99.35102.27102.16104.53109.714.96التعليم والثقافة والرتفيه
105.98110.34114.89130.51136.454.55ال�ضلع واخلدمات املتنوعة

102.51109.48119.13133.23151.5613.76الرقم القيا�صي العام
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نفاق  فالإ املحلي.  القت�ضاد  على  املبا�ضر  التاأثري  ذات  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  اأهم  من  املالية  ال�ضيا�ضة  تعترب 
�ضا�ضي لعملية التنمية القت�ضادية بدولة قطر؛ وبالتايل، يعترب اأهم روافد تيار الدخل  العام ميثل املحرك الرئي�ضي والأ
نفاق العام خالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية متما�ضيًا مع تزايد  نفاق وال�ضيولة املحلية يف القت�ضاد الكلي. وقد تزايد الإ والإ
منائية ملواكبة جهود الدولة يف حتقيق بنية اأ�ضا�ضية قوية  يرادات العامة ومتجاوزًا ن�ضب منوها فيما يخ�ص النفقات الإ الإ

ن�ضطة القت�ضادية وتي�ضر حتقيق التنمية القت�ضادية املن�ضودة للمجتمع القطري. تخدم التو�ضع الكبري يف الأ

كما   ،)2008/2007( العام  خالل  العامة  املوازنة  بنود  �ضهدتها  التي  التطورات  اأهم  باإيجاز  نتناول  يلي  وفيما 
رقام التقديرية ملوازنة العام )2009/2008(. ن�ضتعر�ص اأهم مالمح الأ

امليزانية العامة للعام املايل 2008/2007م
يرادات العامة قد حققت ارتفاعًا خالل  ولية للميزانية العامة للعام 2008/2007م اإىل اأن الإ ت�ضري البيانات الأ
العام بنحو 30.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 35.8%، مقابل ارتفاع النفقات العامة بنحو 11.0 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 
16.7%. وقد اأّدى ذلك اإىل م�ضاعفة فائ�ص امليزانية العامة لي�ضل اإىل نحو 38.1 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 16.4% من 
جمايل مقارنة بفائ�ص قدره 18.6 مليار ريال ون�ضبته 9% من الناجت املحلي الإجمايل يف ميزانية العام  الناجت املحلي الإ

ال�ضابق )2007/2006م(.

يرادات العامة والنفقات العامة خالل  وفيما يلي ن�ضتعر�ص ب�ضكل اأكرث تف�ضياًل التطورات التي �ضهدتها كل من الإ
العام )2008/2007م(.

يرادات العامة 1. االإ

عديدة  �ضنوات  منذ  ت�ضهده  الذي  القوي  النمو  وترية  )2008/2007م(  العام  خالل  العامة  يرادات  الإ وا�ضلت 
يرادات  �ضواق الدولية. وقد �ضهدت جميع مكونات الإ مدفوعة بعدة عوامل لعل اأهمها ا�ضتمرار حت�ضن اأ�ضعار النفط يف الأ
والتي  والغاز  النفط  اإيرادات  فقد حققت  تباينت معدلتها؛  واإن  العام )2008/2007م(  ملحوظًا خالل  العامة منوًا 
يرادات العامة بدولة قطر زيادة قدرها 15.2 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 27.7% لي�ضل  �ضا�ضي لالإ ول والأ متثل امل�ضدر الأ
اإجماليها اإىل نحو 70.1 مليار ريال مقارنة بنحو 54.9 مليار ريال يف موازنة العام ال�ضابق )2007/2006م(. ويعزى 
يرادات )كما اأ�ضلفنا( اإىل ا�ضتمرار ارتفاع اأ�ضعار النفط والغاز. ويالحظ اأنه على  ال�ضبب الرئي�ص وراء ارتفاع هذه الإ
يرادات قد تراجعت خالل ميزانية  الرغم من هذا النمو القوي يف اإيرادات النفط والغاز اإل اأن ن�ضبتها يف اإجمايل الإ
العام )2007/2006م(،  موازنة  بنحو 64.6% يف  نحو 60.7% مقارنة  لتقت�ضر على  املايل )2008/2007م(  العام 
مما ي�ضري اإىل جناح احلكومة يف تنويع م�ضادر دخلها والجتاه اإىل تقليل اعتمادها على اإيرادات النفط والغاز بقدر 

مكان. الإ

املالية العامة



م�سرف قطـراملركزي 34

يرادات العامة بدولة قطر  �ضا�ضي الثاين لالإ من ناحية اأخرى، حققت اإيرادات ال�ضتثمار والتي متثل امل�ضدر الأ
زيادة مقدارها 9.7 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 47.1%، لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 30.4 مليار ريال مقارنة بنحو 20.6 
يرادات العامة  مليار ريال يف ميزانية العام املايل املا�ضي )2007/2006م( لرتتفع اأهميتها الن�ضبية يف اإجمايل الإ
يرادات اإىل زيادة  اإىل نحو 26.3% مقارنة بنحو 24.3% يف العام ال�ضابق. وت�ضري الزيادة املحققة يف هذا النوع من الإ
يرادات احلكومية واملتمثل  ال�ضتثمارات اخلارجية والحتياطيات الدولية لدولة قطر. اأما بالن�ضبة للم�ضدر الثالث لالإ
يف اإيرادات الر�ضوم وال�ضرائب املختلفة؛ فقد �ضهد اأي�ضًا معدل منو قوي يبلغ 58.7% لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 15 
يرادات  مليار ريال مقارنة بنحو 9.4 مليار ريال يف ميزانية العام )2007/2006م(، ولت�ضل ن�ضبتها اإىل اإجمايل الإ
العام )2007/2006م(،  بنحو 11.1% يف موازنة  املايل )2008/2007م( مقارنة  العام  اإىل نحو 13% يف ميزانية 

ولتعك�ص بذلك ازدياد الن�ضاط القت�ضادي.

يرادات العامة بنحو 30.5 مليار  يرادات العامة اإىل ارتفاع اإجمايل الإ وقد اأدت التطورات ال�ضابقة يف مكونات الإ
ريال اأو مبا ن�ضبته 35.8% لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 115.5 مليار ريال مقارنة بنحو 85 مليار ريال فقط يف موازنة 

العام ال�ضابق )2007/2006م(.

جدول رقم )12-1(
 املوازنة العامة لدولة قطر                                                                        باملليون ريال 

2004/20032005/20042006/20052007/20062008/2007الـبـيـــــــــــــــــــــان

يرادات 30563550646498484998115460اإجمايل الإ
1959336319436165491970120النفط والغاز

806313711142332064430370ال�ضتثمار
290750347135943514970اأخرى

2718736102508336635677405اإجمايل النفقات
2192128270327614944448357النفقات اجلارية

جور 6244794066571297113613الرواتب والأ
19421880192219381550الفوائد

19431572100810766166اإمدادات وخدمات
1179216878231743345927028اأخرى

52667832180721691229048نفقات اإمنائية
337618962141511864238055الفائ�س

موؤ�صرات )%(
يرادات يرادات النفطية/ اإجمايل الإ 64.166.067.164.660.7الإ

جور/ اإجمايل النفقات 23.022.013.119.517.6الرواتب والأ
3.916.49.29.014.7الفائ�ص/ الناجت املحلي الإجمايل

  اأرقام اأولية  
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2. النفقات العامة

يرادات العامة، وا�ضلت النفقات العامة وترية النمو الذي ت�ضهده منذ عدة �ضنوات ل�ضيما فيما يخ�ص  على غرار الإ
�ضراع مبعدلت التنمية القت�ضادية من جهة  يرادات العامة من جهة، ولالإ النفقات الإمنائية متا�ضيًا مع النمو املحقق يف الإ
منائية واملتمثلة يف امل�ضروعات الرئي�ضية منوًا قويًا تزيد قيمته على 12.1 مليار ريال اأو  اأخرى. فقد �ضهدت النفقات الإ
ما ن�ضبته 71.8% لت�ضل قيمتها اإىل نحو 29 مليار ريال مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال يف موازنة عام )2007/2006م(؛ 
ولرتتفع اأهميتها الن�ضبية يف اإجمايل النفقات العامة من نحو 25.5% يف موازنة عام )2007/2006م( لت�ضل اإىل نحو 
منائية متثل حاليًا اأكرث من  37.5% يف ميزانية العام املايل حمل التقرير )2008/2007م(، ويالحظ اأن النفقات الإ

60% من النفقات اجلارية املتكررة مما يعك�ص التوجه الوا�ضح لدولة قطر للعمل على حتقيق برامج التنمية. 

وعلى �ضعيد اآخر، تراجعت النفقات اجلارية املتكررة يف موازنة عام )2008/2007م( هام�ضيًا بنحو 2.2% اأو ما 
قيمته مليار ريال لتقت�ضر على نحو 48.4 مليار ريال مقارنة بنحو 49.4 مليار ريال يف موازنة العام ال�ضابق، وقد جاء 

هذا الرتاجع حم�ضلة لعدة عوامل ميكن اإيجازها فيما يلي:

 6.2 نحو  اإىل  قيمتها  لت�ضل  ريال،  مليار   5.1 بنحو  وخدمات(  )اإمداد  الثانوية  الراأ�ضمالية  النفقات  ارتفاع   .1
مليار ريال، مقارنة بنحو 1.1 مليار ريال فقط يف موازنة العام ال�ضابق، لرتتفع ح�ضتها الن�ضبية يف اإجمايل 
عام  موازنة  يف   %12.8 نحو  اإىل  لت�ضل  )2007/2006م(  عام  موازنة  يف   %2.2 نحو  من  اجلارية  النفقات 
)2008/2007م(. ويتواكب هذا النمو القوي يف النفقات الراأ�ضمالية الثانوية مع الزيادة الكبرية التي �ضهدتها 

النفقات العامة بوجه عام وامل�ضروعات الرئي�ضية بوجه خا�ص. 

جور بنحو 642 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 4.9%، لت�ضل قيمتها اإىل نحو 13.6 مليار ريال،  ارتفاع الرواتب والأ  .2
النفقات  اإجمايل  الن�ضبية يف  مقارنة بنحو 13 مليار ريال يف موازنة عام )2007/2006م(، لرتتفع ح�ضتها 
اجلارية اإىل نحو 28.2%، مقارنة بنحو 26.2% يف موازنة عام )2007/2006م(. وتاأتي هذه الزيادة متنا�ضبة 

مع النمو الطبيعي يف هذا البند، والذي يتمثل يف الرتقيات والعالوات ال�ضنوية، مع بع�ص التعيينات اجلديدة.

خرى بنحو 6.8 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 19.3%، لتقت�ضر على نحو 28.6 مليار  تراجع امل�ضروفات اجلارية الأ  .3
ريال، مقارنة بنحو 35.4 مليار ريال يف موازنة عام )2007/2006م( لترتاجع ح�ضتها الن�ضبية يف اإجمايل

النفقات اجلارية من نحو %72.6           
ال�ضابق  العام  موازنة  يف 
على  لتقت�ضر  )2007/2006م( 
نحو 59.1% فقط يف موازنة العام 
التقرير)2008/2007م(.  حمل 
البنود  اأحد  اأن  بالذكر  واجلدير 
الفوائد،  بند  وهو  الدللة،  ذات 
عام  موازنة  يف  تراجع  قد 
 %20 بنحو  )2008/2007م(  
حجم  انخفا�ص  اإىل  بذلك  م�ضريًا 
معدلت  وتراجع  العام  الدين 

الفائدة خالل عام التقرير.

    















�سكل رقم )10-1(
مليون ريالاملوازنة العامة لدولة قطر
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وقد اأدت التطورات ال�ضابقة يف مكونات النفقات العامة اإىل ارتفاع اإجمايل النفقات العامة بنحو اإحدى ع�ضر 
مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 16.7% لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 77.4 مليار ريال مقارنة بنحو 66.4 مليار ريال فقط يف 

ميزانية العام ال�ضابق )2007/2006م(.

تقديرات املوازنة العامة للعام املايل 2009/2008م
يرادات النفطية للعام املايل )2009/2008م( مقارنة  مت اعتماد �ضعر 55 دولرًا للربميل كاأ�ضا�ص لحت�ضاب الإ
مر ان�ضجامًا مع التح�ضن امللحوظ  بنحو 40 دولرًا للربميل يف موازنة العام ال�ضابق )2008/2007م(، وياأتي هذا الأ
ي  يرادات النفطية تفاديًا لأ خذ مببداأ احليطة واحلذر يف تقدير الإ �ضواق الدولية مع ا�ضتمرار الأ يف اأ�ضعار النفط يف الأ

�ضعار.  انخفا�ضات مفاجئة قد تطراأ على هذه الأ

يرادات العامة للعام املايل )2009/2008م( بنحو 103.3 مليار ريال بارتفاع  وبناء على ذلك فقد قدرت الإ
رقام الفعلية للميزانية العامة يف  معدله 42.6% عن موازنة العام )2008/2007م( وبرتاجع معدله 10.5% عن الأ
ذات العام )2008/2007م(، وقد جاءت هذه التقديرات حم�ضلة لتقدير اإيرادات النفط والغاز بنحو 55.5 مليار 
رقام الفعلية باملوازنة العامة وامليزانية العامة  ريال بارتفاع معدله 31.9% وتراجع معدله 20.8% عن التقديرات والأ
ن�ضبته  بارتفاع  ريال  مليار   27.8 بنحو  قدرت  فقد  ال�ضتثمار؛  اإيرادات  اأما  الرتتيب.  على  )2008/2007م(  للعام 
55.9% عن تقديرات موازنة العام املايل املا�ضي )2008/2007م( لتعك�ص زيادة اأر�ضدة هذه ال�ضتثمارات، ويف نف�ص 
رقام الفعلية مبيزانية نف�ص العام املايل )2008/2007م( حت�ضبًا لرتاجع اأ�ضعار  الوقت برتاجع معدله 8.3% عن الأ
خرى بنحو ع�ضرين مليار ريال بارتفاع  يرادات الأ �ضواق املالية الدولية. من ناحية اأخرى فقد مت تقدير الإ الفائدة يف الأ
معدله 59.8%، 33.4% عن مثيلتها اخلا�ضة بتقديرات املوازنة والقيم الفعلية مليزانية العام )2008/2007م( لتعك�ص 

ن�ضطة القت�ضادية بدولة قطر خالل عام املوازنة. التو�ضع املتوقع يف الأ

جدول رقم )13-1(
ولية للموازنة العامة لدولة قطر للعام املايل 2009/2008م                          باملليون ريال   التقديرات االأ

الـبـيـــــــــــــــــــــان
2008/20072009/2008

تقديرية تقديريةفعلية
يرادات 11546072456103318اإجمايل الإ

701204209555508اإيرادات النفط والغاز
303701786727847اإيرادات ال�ضتثمار

149701249419963اإيرادات اأخرى
774056571295909اإجمايل النفقات

جور 136131562718605الرواتب والأ
285782443431559امل�ضروفات اجلارية

616646725271امل�ضروفات الراأ�ضمالية
290482097940474امل�ضروعات الرئي�ضية

3805567447409الفائ�س
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اأربعني  على  يزيد  مبا  الرئي�ضية(  )امل�ضروعات  منائية  الإ النفقات  قدرت  فقد  العامة،  النفقات  �ضعيد  على  اأما 
�ضراع  بالإ اخلا�ص  النهج  ا�ضتمرار  على  احلكومة  عزم  يعك�ص  ومبا  العامة  النفقات  قائمة  بذلك  لتت�ضدر  ريال  مليار 
ملزيد  القطري  باملجتمع  تقفز  قوية  منو  معدلت  حتقيق  يف  احلالية  الوفرة  وا�ضتغالل  القت�ضادية،  التنمية  مبعدلت 
مبوازنة  اخلا�ص  مثيله  من  اأعلى  جاء  قد  النفقات  من  النوع  لهذا  العامة  املوازنة  تقدير  اأن  ويالحظ  الرفاهية.  من 
العام )2008/2007م( مبا يقرب من ال�ضعف تقريبًا )92.9%(، واأعلى من مثيلتها الفعلية يف ميزانية نف�ص العام 
)2008/2007م( بنحو 39.3%. اأما بالن�ضبة للنفقات اجلارية املتكررة، فاإن اأبرز مالحمها يتمثل يف زيادة النفقات 
جور بنحو 36.7% عن مثيلتها الفعلية يف ميزانية العام املايل حمل التقرير مما قد ي�ضري اإىل اجتاه  املقدرة للرواتب والأ

احلكومة اإىل زيادة الرواتب ملجابهة معدلت الت�ضخم املرتفعة بالقت�ضاد املحلي.
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القطاع املايل

التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات

القطاع امل�سريف 
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م�سرف قطر املركزي 
نتيجة  النقدية  لل�ضيا�ضة  اإدارته  املركزي يف  الثاين من عام 2007م اختبارًا �ضعبًا مل�ضرف قطر  الن�ضف  �ضهد 

لعاملني رئي�ضيني: 

الذي كانت فيه معطيات  الوقت  اإىل 4% ، يف  اأ�ضا�ص  الفائدة بنحو 115 نقطة  : ا�ضطراره خلف�ص معدل  ول  الأ
القت�ضاد القطري من حيث النمو القوي وارتفاع معدل الت�ضخم تدفع باجتاه رفع املعدل. 

التي  املالية  وال�ضغوط  الدولر  �ضرف  �ضعر  يف  احلاد  الرتاجع  رغم  بالدولر  الريال  ربط  على  حفاظه  الثاين: 
مور�ضت على امل�ضرف لرفع �ضعر �ضرف الريال، والتي متثلت يف خروج حجم ال�ضيولة الفائ�ضة لدى اجلهاز امل�ضريف 
inter-(قرا�ص والقرتا�ص بني البنوك العاملة يف قطر عن املاألوف يف تزايدها، وما نتج عن ذلك من تدهور ل�ضوق الإ

العام.  من  خرية  الأ ال�ضهور  يف  عليها  الفائدة  �ضعر  وتراجع   ،)bank

وتقلي�ص  البنوك  الذي متنحه  الئتمان  ت�ضييق  باجتاه  امل�ضرف  ال�ضتثنائية حترك  ال�ضغوط  ويف مواجهة هذه 
جراءات التالية: حجم ال�ضيولة الفائ�ضة لديها وذلك باتخاذ الإ

خف�ص �ضعر الفائدة على الودائع من خالل اآلية �ضوف النقد القطري QMR مبا يتوافق مع التخفي�ص على   -  1
بقاء  موال الحتادية بالوليات املتحدة، ومبا مينع تدفق النقد من اخلارج. كما تقرر الإ �ضعر الفائدة على الأ
قرا�ص من خالل اآلية QMR دون تغيري وهو ال�ضعر الذي يعترب اأداة ارتكاز لت�ضعري القرو�ص  على �ضعر فائدة الإ

بقاء على �ضعر فائدة عمليات اإعادة ال�ضراء )الريبو( دون تغيري.  يف اجلهاز امل�ضريف، والإ

لزامي اإىل 3.25% لتقييد جزء من ال�ضيولة الفائ�ضة لدى اجلهاز امل�ضريف مع العلم  رفع ن�ضبة الحتياطي الإ  -  2
ول من عام 2008م اإىل %4.75.  باأنه قد مّت رفع الن�ضبة جمددًا يف الن�ضف الأ

�ضدار �ضهادات اإيداع بالريال ذات اآجال خمتلفة لمت�ضا�ص كميات اإ�ضافية من ال�ضيولة الفائ�ضة،  التخطيط لإ  -  3
دوات ال�ضيا�ضة النقدية املتاحة مل�ضرف قطر املركزي.  �ضافة اأداة جديدة لأ ولإ

اإر�ضال اإ�ضارات وا�ضحة للجهاز امل�ضريف ولل�ضوق املايل العاملي بعدم وجود نية لتغيري �ضيا�ضة �ضعر �ضرف الريال   -  4
القطري. 

الت�ضخم عند  تثبيت معدل  الثاين، ويف  للعام  املحلية  ال�ضيولة  تلك اجلهود عن تخفي�ص معدل منو  اأثمرت  وقد 
م�ضتوى 13.74% للربع الثاين على التوايل. 

ويتعّر�ص هذا اجلزء ب�ضيء من التف�ضيل لتطور ال�ضيولة املحلية مبكوناتها املختلفة والعوامل املوؤثرة عليها، كما 
املركزي  بتقرير عن ميزانية م�ضرف قطر  الفائدة، ويختم  �ضعار  ولأ وامل�ضرفية  النقدية  ال�ضيا�ضة  لتطورات  يتعر�ص 

لعام 2007م.

القطاع امل�سريف 
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ال�سيولة املحلية

ا�ضتمرت وترية النمو القوي الذي ت�ضهده ال�ضيولة املحلية ممثلة بعر�ص النقد مبفهومه الوا�ضع )م2( والذي بداأته 
النمو القت�ضادي  اإيجابية �ضواء على �ضعيد  منذ فرتة من الزمن متاأثرة مبا ي�ضهده القت�ضاد املحلي من تطورات 
والذي بلغ معدله 25.1% خالل عام التقرير اأو منو عدد ال�ضكان والذي اقرتب عددهم يف منت�ضف عام 2007م من 
نحو 1.5 مليون ن�ضمة، وما ميثله ذلك من زيادة يف الطلب الكلي الفعال والذي ينعك�ص بطبيعة احلال يف زيادة الطلب 
على النقود. وعلى الرغم مما �ضبق فقد وا�ضل معدل منو ال�ضيولة املحلية تباطوؤه للعام الثاين  على التوايل خالل عام 
2007م حيث منا مبعدل 32.7% يف عام 2007م مقارنة مبعدل 37.5% يف عام 2006م و 43.3% يف عام 2005م، 
لتحقق بذلك ال�ضيولة املحلية ممثلة بعر�ص النقد مبفهومه الوا�ضع )م2( خالل عام التقرير زيادة قدرها 29 مليار 
ريال، مقارنًة بزيادة قدرها 24.4 مليار ريال يف العام ال�ضابق، لي�ضل ر�ضيدها بذلك اإىل نحو 117.6 مليار ريال 
يف نهاية عام 2007م، مقارنًة بنحو 88.7 مليار ريال يف نهاية عام 2006م. وبذلك ارتفعت ن�ضبتها اإىل الناجت املحلي 
الإجمايل من 42.9% يف نهاية العام ال�ضابق لت�ضل اإىل نحو 45.5% يف نهاية عام التقرير. وقد اأّدى ذلك اإىل تراجع 

معدل دوران النقود من نحو 2.33 يف عام 2006م اإىل نحو 2.20 يف عام التقرير. 

وبتتبع التطورات التي حدثت خالل عام التقرير ملكونات 
الوا�ضع  مبفهومه  النقد  بعر�ص  يعرف  ما  اأو  املحلية  ال�ضيولة 
حتقيق  يف  �ضاهمت  قد  عنا�ضرها  جميع  اأن  يت�ضح  )م2(، 
ال�ضابقة  عوام  الأ خالل  املحلية  ال�ضيولة  �ضهدته  الذي  النمو 
ا�ضتثناء،  دون  2007م  2006م،  العامني  خالل  خ�ص  الأ وعلى 
واإن اختلفت معدلت النمو فيما بني العامني كما تباينت ن�ضب 
امل�ضاهمة يف النمو املتحقق فيما بني العنا�ضر املختلفة املكونة 

لها على النحو التايل: 

جدول رقم )1-2(
ال�سيولة املحلية                          باملليون ريال 

التغري20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة

27883.135374.57491.426.9النقد )م1(
همية الن�ضبية )%(  31.530.125.9الأ

60775.482259.621484.235.4�ضبه النقد
همية الن�ضبية )%(  68.569.974.1الأ
88658.5117634.128975.632.7ال�صيولة املحلية )م2(

   















�سكل رقم )1-2(
مليون ريالعر�س النقد
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عر�س النقد )م1(

وا�ضل عر�ص النقد مبفهومه ال�ضيق )م1( وترية منوه القوي واملتوا�ضل منذ �ضنوات عديدة، حيث حقق خالل عام 
التقرير زيادة مقدارها 7.5 مليار ريال ون�ضبتها 26.9% مقارنًة بزيادة قدرها 5.5 مليار ريال ون�ضبتها 24.7% خالل 
العام ال�ضابق لي�ضل بذلك ر�ضيده اإىل نحو 35.4 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 31.55% من اإجمايل الناجت املحلي للقطاعات 
غري النفطية يف نهاية عام 2007م مقارنًة بنحو 27.9 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 31.61% من اإجمايل الناجت غري النفطي 
يف نهاية عام 2006م. وقد اأدى ذلك اإىل ارتفاع طفيف يف معدل دوران النقود مقا�ضًا بالناجت غري النفطي اإىل النقود 

ممثلة بعر�ص النقد مبفهومه ال�ضيق )م1( من نحو 3.16 يف عام 2006م اىل نحو 3.17 يف عام 2007م.

وبتتّبع التطورات التي حدثت خالل عام التقرير ملكونات عر�ص النقد مبفهومه ال�ضيق )م1(، يت�ضح اأن جميع 
بنوده قد �ضاهمت يف حتقيق ما �ضهده من منو خالل ال�ضنوات اخلم�ص املا�ضية دون ا�ضتثناء واإن تباينت درجة م�ضاهمة 

عوام. خر، كما اختلفت معدلت منوها خالل تلك الأ كل منها من عام لأ

ول من بنود عر�ص النقد مبفهومه ال�ضيق )م1(  فقد حقق النقد يف التداول لدى اجلمهور والذي ميثل البند الأ
تباطوؤًا يف معدل منوه خالل عام التقرير، حيث حقق زيادة بلغت قيمتها 528.3 مليون ريال ون�ضبتها 13.3% يف عام 
2007م مقارنًة بزيادة مقدارها 1.1 مليار ريال ون�ضبتها 38.2% يف عام 2006م، مما اأدى اإىل تراجع اأهميته الن�ضبية 
يف هيكل النقود ممثلة بعر�ص النقد )م1( لتقت�ضر ح�ضته على نحو 12.7% يف نهاية عام 2007م مقارنة بنحو %14.2 

يف نهاية عام 2006م.

اأما البند الثاين من البنود املكونة لهيكل النقود وهو الودائع حتت الطلب بالريال القطري، فقد �ضهد خالل عام 
ال�ضابق حيث حقق زيادة قدرها �ضبعة مليارات ريال ون�ضبتها %29.1  بالعام  التقرير ت�ضارعًا يف معدل منوه مقارنًة 
مر الذي اأدى اإىل  خالل عام 2007م مقارنًة بزيادة مقدارها 4.4 مليار ريال ون�ضبتها 22.7% خالل العام ال�ضابق، الأ

حت�ضن اأهميته الن�ضبية من نحو 85.8% يف نهاية عام 2006م اإىل نحو 87.3% يف نهاية عام 2007م.

وقد اأدت التطورات ال�ضابقة يف البنود املكونة لهيكل النقود ممثلة بعر�ص النقد مبفهومه ال�ضيق )م1( اإىل تراجع 
معامل التف�ضيل النقدي ليعاود بذلك وترية الرتاجع التي ا�ضتمرت ل�ضنوات عديدة �ضابقة والتي ُعك�ضت خالل العام 
العام  نهاية  بنحو 16.5% يف  نحو 14.5% مقارنًة  نهاية عام 2007م  النقدي يف  التف�ضيل  بلغ معامل  املا�ضي، حيث 

ال�ضابق. 

جدول رقم )2-2(
عر�س النقد مبفهومه ال�سيق )م1(                          باملليون ريال 

التغري20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة

3958.94487.2528.313.3نقد لدى اجلمهور
همية الن�ضبية )%( 14.212.77.1الأ

23924.230887.36963.129.1ودائع حتت الطلب
همية الن�ضبية )%( 85.887.392.9الأ

27883.135374.57491.426.9النقد )م1(
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�سبه النقد )م2-م1( 

زيادة قدرها  التقرير  �ضنوات، حيث حقق خالل عام  املتوا�ضل منذ عدة  القوي  وترية منوه  النقد  �ضبه  وا�ضل 
21.5 مليار ريال ون�ضبتها 35.4% مقارنًة بزيادة قدرها 18.9 مليار ريال ون�ضبتها 45% خالل العام ال�ضابق لي�ضل 

ر�ضيده بذلك اإىل نحو 82.3 مليار ريال يف نهاية عام 2007م مقارنًة بنحو 60.8 مليار ريال يف نهاية عام 2006م.

اأن الزيادة التي حققها قد جاءت حم�ضلة للنمو  وبتتبع التطورات التي �ضهدها �ضبه النقد خالل العام، جند 
جنبية كنتيجة طبيعية ملا �ضهدته  جل بالريال القطري والرتاجع الذي �ضهدته الودائع بالعمالت الأ املحقق يف الودائع لأ
جل بالريال  الودائع لأ العام( من م�ضاربة على الريال القطري. فقد حققت  ال�ضوق امل�ضرفية )خ�ضو�ضًا يف نهاية 
ول من البنود التي ت�ضكل �ضبه النقد ت�ضارعًا يف معدل منوها خالل عام التقرير حيث  القطري والتي متثل البند الأ
حققت زيادة بلغت قيمتها 23.5 مليار ريال ون�ضبتها 63.9% يف عام 2007م مقارنًة بزيادة مقدارها 10.7 مليار ريال 
همية  ون�ضبتها 41% يف عام 2006م، لت�ضكل بذلك امل�ضدر الوحيد للزيادة يف �ضبه النقد خالل العام. وقد ارتفعت الأ
جل يف هيكل �ضبه النقد لت�ضل اإىل نحو 73.2% يف نهاية عام 2007م مقارنة بنحو 60.5% فقط يف  الن�ضبية للودائع لأ

نهاية عام 2006م.

اأما البند الثاين من البنود املكونة لهيكل �ضبه النقد 
�ضهد خالل  فقد  جنبية،  الأ بالعمالت  الودائع  واملتمثل يف 
حيث  عديدة  �ضنوات  منذ  مرة  ول  لأ تراجعًا  التقرير  عام 
خالل   %8.4 ون�ضبته  ريال  ملياري  قدره  انخفا�ضًا  حقق 
ريال  مليار   8.2 مقدارها  بزيادة  مقارنًة  2007م  عام 

ون�ضبتها 51.6% خالل العام ال�ضابق. 

وقد اأدت التطورات ال�ضابقة يف البنود املكونة لهيكل 
املدخرات  )حتويل  الدولرة  ن�ضبة  تراجع  اإىل  النقد  �ضبه 
يف  جنبية(  الأ العمالت  اإىل  املحلية  العملة  من  املحلية 
القت�ضاد القطري من نحو 27.1% يف نهاية عام 2006م 
لتقت�ضر على نحو 18.7% يف نهاية عام 2007م، عاك�ضة 
بذلك التخوف لدى قطاع كبري من العمالء من اتخاذ قرار 

برفع قيمة الريال القطري خالل عام التقرير.

جدول رقم )3-2(
�سبه النقد                           باملليون ريال 

التغري20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة

جل بالريال القطري 36748.060245.823497.863.9الودائع لأ
همية الن�ضبية )%( 60.573.2109.4الأ

جنبية -8.4-24027.422013.82013.6الودائع بالعمالت الأ
همية الن�ضبية )%( -39.526.89.4الأ

60775.482259.621484.235.4�صبه النقد
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ثرة على ال�سيولة املحلية العوامل املوؤ

الطريقة  با�ضتخدام  )م2(  الوا�ضع  مبفهومه  النقد  بعر�ص  ممثلة  املحلية  ال�ضيولة  يف  املوؤثرة  العوامل  حتليل  اإن 
والودائع  املحلي  والئتمان  جنبية  الأ املوجودات  �ضايف  يف  واملتمثلة  العوامل  هذه  اجتاهات  اأن  عن  يك�ضف  التقليدية 

عوام القليلة ال�ضابقة. خرى مل تتغري خالل عام التقرير ف�ضاًل عن الأ احلكومية ف�ضاًل عن �ضايف البنود الأ

فقد مار�ص الئتمان املحلي دوره التو�ضعي املعتاد واإن كان بدرجة اأكرب واأقوى خالل عام 2007م، حيث قام ب�ضخ 
نحو 51.6 مليار ريال متثل نحو 177.9% من الزيادة املحققة يف ال�ضيولة املحلية خالل عام التقرير مقارنًة بنحو 27.4 
خرى بلعب دورهما النكما�ضي املعتاد  مليار ريال يف العام ال�ضابق. وقد قامت كل من الودائع احلكومية و�ضايف البنود الأ
خرى  الأ البنود  قامت �ضايف  بينما  ريال  مليار  نحو 15.1  بامت�ضا�ص  الودائع احلكومية  فقامت  قوتهما،  تباينت  واإن 
بامت�ضا�ص نحو 7.7 مليار ريال، ليبلغ جمموع ما قاما معًا بامت�ضا�ضه نحو 22.8 مليار ريال. وجدير بالذكر اأن �ضايف 

جنبية قد مار�ص هذا العام دورًا تو�ضعيًا هام�ضيًا للغاية ل يتجاوز 193 مليون ريال. املوجودات الأ

ويلقي اجلدول رقم )2-5( مزيدًا من ال�ضوء على تطورات ال�ضيولة املحلية يف عام 2007م ، اإذ ت�ضتمل بيانات 
موال �ضواء التي جرى �ضخها يف القت�ضاد املحلي اأو تلك التي ت�ضربت منه.  اجلدول املذكور على تف�ضيالت تدفقات الأ
�ضا�ضي  نفاق احلكومي الذي ميثل امل�ضدر الأ موال يف القت�ضاد القطري من خالل رافدين هما �ضايف الإ ويتم �ضخ الأ
املعتاد لل�ضيولة املحلية، و�ضايف العمليات امل�ضرفية املحلية والذي ل يزال ي�ضكل م�ضدرًا ثانويًا لها. ويف املقابل تت�ضرب 
املعامالت  العامل اخلارجي �ضواء كانت هذه  القطاع اخلا�ص مع  القطري من خالل معامالت  موال من القت�ضاد  الأ

غرا�ص متويل العمليات ال�ضتريادية اأو لتلبية املتطلبات ال�ضتثمارية. لأ

ويظهر التحليل اأن العمليات امل�ضرفية املحلية لعبت دورًا تو�ضعيًا مبقدار 29.5 مليار ريال، وهو ح�ضيلة الزيادة 
خرى مبقدار 7.7 مليار  يف الئتمان املحلي املقدم للقطاع اخلا�ص مبقدار 37.2 مليار ريال والرتاجع يف �ضايف البنود الأ
اأو مبا ن�ضبته %7.5  نفاق احلكومي فقد تراجع هذا العام دوره التو�ضعي مبقدار 4.5 مليار ريال  اأما �ضايف الإ ريال. 

ليقت�ضر على نحو 55.6 مليار ريال مقارنة بنحو 60.1 مليار ريال يف العام ال�ضابق.

جدول رقم )4-2(
ثرة على ال�سيولة املحلية )م2(                           باملليون ريال  التغري يف العوامل املوؤ

التغري20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة

جنبية -98.6-13430.2193.013237.2�ضايف املوجودات الأ
همية الن�ضبية )%( -55.10.7288.5الأ

27406.751556.024149.388.1الئتمان املحلي
همية الن�ضبية )%( 112.4177.9526.4الأ

30.9-3568.0-15105.2-11537.2الودائع احلكومية )الزيادة -(
همية الن�ضبية )%( -77.8-52.1-47.3الأ

56.1-2756.1-7668.2-4912.1بنود اأخرى )الزيادة -(
همية الن�ضبية )%( -60.1-26.5-20.1الأ

24387.628975.64588.018.8التغري يف ال�صيولة املحلية
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و�ضع الذي تت�ضرب منه ال�ضيولة  وفيما يتعلق بن�ضاط القطاع اخلا�ص مع العامل اخلارجي والذي يعترب املنفذ الأ
املحلية، فقد اأظهرت ح�ضيلة تعامالته املتنوعة خالل عام 2007م ارتفاعًا هام�ضيًا عن م�ضتواها يف العام ال�ضابق، 
بذلك  ريال حمققة  مليار  اإىل 56.1  لت�ضل  القطاع  ن�ضاط هذا  الناجمة عن  املت�ضربة  موال  الأ تدفقات  زادت  حيث 

ارتفاعًا يقدر بنحو 800 مليون ريال ون�ضبته ل تتجاوز 1.4% فوق م�ضتواها املحقق يف العام ال�ضابق.

جدول رقم )5-2(
ثرة على �سيولة االقت�ساد القطري                          باملليون ريال  العوامل املوؤ

التغري20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة

نفاق احلكومي -7.5-60076.755552.04524.7�ضايف الإ
19608.129522.19914.050.6العمليات امل�ضرفية املحلية

24520.237190.312670.151.7ائتمان حملي لل قطاع اخلا�ص
56.1-2756.1-7668.2-4912.1بنود اأخرى )�ضايف(

1.4-801.3-56098.5-55297.2ن�ضاط القطاع اخلا�ص مع اخلارج )�ضايف(
24387.628975.64588.018.8التغري يف ال�صيولة املحلية
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جدول رقم )6-2(
ثرة عليه                                                 باملليون ريال  عر�س النقد: مكوناته الرئي�سية والعوامل املوؤ

2004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

2594.02865.63958.94487.2نقد لدى اجلمهور

12004.419496.623924.230887.3ودائع حتت الطلب

14598.422362.227883.135374.5عر�س النقد )م1(

جل 20620.926059.536748.060245.8الودائع لأ

جنبية 9645.715849.224027.422013.8الودائع بالعمالت الأ

30266.641908.760775.482259.6�صبه النقد )م2 - م1(

44865.064270.988658.5117634.1عر�س النقد )م2(

التغري احلا�صل يف :

446.5718.11093.3528.3النقد لدى اجلمهور

2874.210366.44427.66963.1الودائع حتت الطلب

3320.711084.55520.97491.4عر�ص النقد )م1(

جل 2662.98101.510688.523497.8الودائع لأ

جنبية -1658.47861.98178.22013.6الودائع بالعمالت الأ

7642.027047.924387.628975.6عر�ص النقد )م2(

التغري احلا�صل يف العوامل املوؤثرة على
عر�س النقد )م2( :

جنبية 5993.216008.213430.2193.0�ضايف املوجودات الأ

4947.819072.527406.751556.0الت�ضهيالت الئتمانية

-15105.2-11537.2-5326.1-551.6الودائع احلكومية )الزيادة -(

-7668.2-4912.1-2706.7-2747.4بنود اأخرى )الزيادة -(
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جدول رقم )7-2(
الو�سع النقدي للجهاز امل�سريف                                                      باملليون ريال

2004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

جنبية )�ضايف( 31812.147820.361250.561443.5املوجودات الأ

جنبية 39989.158290.286025.3124460.6املوجودات الأ

12232.716642.719714.835499.9م�ضرف قطر املركزي

27756.441647.566310.588960.7البنوك التجارية

جنبية -63017.1-24774.8-10469.9-8177.0املطلوبات الأ

48293.867366.394773.0146329.0ت�ضهيالت ائتمانية

80105.9115186.6156023.5207772.5املوجودات = املطلوبات

14598.422362.227883.135374.5النقود )م1(

2594.02865.63958.94487.2النقد خارج البنوك

12004.419496.623924.230887.3الودائع حتت الطلب

30266.641908.760775.482259.6�ضبه النقود )م2 -م1(

جل 20620.926059.536748.060245.8الودائع لأ

جنبية 9645.715849.224027.422013.8الودائع بالعمالت الأ

44865.064270.988658.5117634.1النقود )م2(

18161.523487.635024.850130.0الودائع احلكومية :

8452.910551.514987.414106.1بالريال القطري

جنبية 9708.612936.120037.436023.9بالعمالت الأ

17079.427428.132340.240008.4بنود اأخرى )�ضايف(

16241.331235.131062.142794.5راأ�ص املال

966.8739.91030.31938.2ح�ضاب اإعادة التقييم

-247.84724.3-4546.9-128.7بنود غري م�ضنفة

5422.717839.6-2458.44635.0م�ضرف قطر املركزي

-22563.9-88.15174.9-2587.1البنوك التجارية
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تطورات ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية

اأظهرت ال�ضيا�ضة النقدية خالل عام 2007م مرونة يف التكيف مع امل�ضتجدات النقدية اخلارجية على ال�ضاحة 
�ضواق املالية العاملية، كما اأظهرت اأي�ضًا مرونة يف التكيف مع  الدولية وخا�ضة فيما يتعلق باجتاهات اأ�ضعار الفائدة يف الأ

امل�ضتجدات على ال�ضاحة املحلية وخا�ضة فيما يتعلق بتطورات ال�ضيولة.

ن م�ضادر التو�ضع يف ال�ضيولة املحلية اإمنا تنح�ضر يف ثالثة م�ضادر؛ م�ضدر خارجي )يتمثل يف التدفقات  ونظرًا لأ
نفاق احلكومي والعمليات امل�ضرفية املحلية )اأهمها الزيادة يف  النقدية من اخلارج( وم�ضدرين حمليني هما �ضايف الإ
الئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص(، لذلك فقد ارتكزت ال�ضيا�ضة النقدية مل�ضرف قطر املركزي خالل عام 2007م )يف 
بقاء ال�ضيولة املحلية عند معدلت منوها الحتمالية لتاليف ال�ضغوط الت�ضخمية التي تنتج عن  اإطار جهودها احلثيثة لإ

زيادة معدلت منوها عن املعدلت الحتمالية لها( على عدة حماور تعمل على:

الفائدة  واأ�ضعار  تتما�ضى  يداع(  )لالإ فائدة  اأ�ضعار  �ضيا�ضة  بانتهاج  وذلك  اخلارج،  النقدية من  التدفقات  منع   .1
مريكي(. املماثلة لعملة الربط )الدولر الأ

ن�ضبة الحتياطي  برفع  البنوك  التاأثري على قدرة  املحلي اخلا�ص، وذلك من خالل  الئتمان  التو�ضع يف  تقييد   .2
قرا�ص اأو عمليات اإعادة ال�ضراء دون تغيري، وكذلك  لزامي مع اإبقاء اأ�ضعار الفائدة الر�ضمية �ضواء على الإ الإ

رفع املعايري الئتمانية ل�ضيما لقطاع ال�ضتهالك.

امت�ضا�ص اأكرب قدر ممكن من ال�ضيولة الفائ�ضة لدى البنوك ملنع خماطر ت�ضربها لالئتمان املحلي، وذلك من   .3
النقدي القطري  لل�ضوق  باآلية امل�ضرف  يداع  على لالإ لزامي مع زيادة احلد الأ خالل رفع ن�ضبة الحتياطي الإ
اأذون  �ضدار  لإ املالية  وزارة  مع  والتن�ضيق  خمتلفة،  اآجال  ذات  اإيداع  �ضهادات  �ضدار  لإ والتخطيط   ،QMR

خزانة قطرية ذات اآجال خمتلفة اأي�ضًا.

ونتناول فيما يلي باإيجاز اأهم التطورات التي �ضهدتها ال�ضيا�ضة النقدية وامل�ضرفية خالل عام 2007م، وذلك   
جراءات والتدابري النقدية والحرتازية التي اتخذها م�ضرف قطر املركزي  من خالل اإلقاء ال�ضوء على اأهم الإ

خالل العام. 

جراءات واخلطط والربامج التي قام كل بنك باتخاذها لتطبيق  التوجيه ب�ضرورة تزويد امل�ضرف املركزي بالإ  .1
كفاية راأ�ص املال وفقًا لنظام بازل 2، وحتديد النموذج املزمع تطبيقه لقيا�ص خماطر الئتمان وخماطر ال�ضوق 

وخماطر الت�ضغيل وتاريخ التطبيق يف غ�ضون اأ�ضبوع.

تعديل معيار خ�ضائر تقييم ال�ضتثمارات املالية املتاحة للبيع لي�ضبح انخفا�ص القيمة ال�ضوقية لال�ضتثمار املدرج   .2
�ضواق املالية الر�ضمية بن�ضبة 20% فاأكرث من قيمته الدفرتية اأو باأي انخفا�ص ملدة �ضتة �ضهور فاأكرث. يف الأ

ت�ضكيل جلنة عليا للطوارئ يف امل�ضرف املركزي بهدف �ضمان تقدمي البنوك العاملة بالدولة للخدمات امل�ضرفية   .3
يف ظروف اآمنة وم�ضتقرة وب�ضكل م�ضتمر.

ا�ضتطالع اآراء ومرئيات جميع البنوك العاملة بالدولة حول اإن�ضاء مركز قطر للمعلومات الئتمانية حتت اإ�ضراف   .4
امل�ضرف املركزي.

البنك  غري  اأخرى  جهات  ت�ضدرها  التي  ال�ضتثمارية  املنتجات  ت�ضويق  ن�ضاط  بني  اخللط  عدم  على  الت�ضديد   .5
امل�ضوق وبني ن�ضاط طرح واإدارة املنتجات ال�ضتثمارية التي ي�ضدرها البنك نف�ضه مع مراعاة اللتزام بال�ضفافية 

واملو�ضوعية وعدم ت�ضارب امل�ضالح عند ت�ضويق املنتجات ال�ضتثمارية.
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ل�ضتكمال  اخل�ضو�ص  بهذا  بينها  فيما  التن�ضيق  ب�ضرورة  البنوك  مطالبة  مع  للبنوك،  جمعية  اإن�ضاء  اقرتاح   .6
جراءات القانونية الالزمة. الإ

و�ضع �ضوابط ملنح التمويل ال�ضتهالكي مقابل الراتب.  .7

احلد  وتعليمات  الواحد  البلد  يف  املمنوحة  الئتمانية  للت�ضهيالت  ق�ضى  الأ باحلد  اخلا�ضة  التعليمات  تعديل   .8
يداعات لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية يف البلد الواحد بحيث اأ�ضبحت احلدود الق�ضوى ملخاطر  ق�ضى لالإ الأ
وىل 200% )عدلت لحقًا لت�ضبح 250%( ومن بلدان الفئة الثانية 100% ومن  البلد الواحد من بلدان الفئة الأ

�ضا�ضي. بلدان الفئة الثالثة 50% وذلك من راأ�ص املال الأ

تعديل �ضوابط ت�ضنيف ح�ضابات الئتمان وحتديد املخ�ض�ضات عليها.  .9

الفروع  وجميع  الرئي�ضي  )للمركز  البنك  خارج  حمددة  فنية  مبوا�ضفات  كامريات  تركيب  ب�ضرورة  التوجيه   .10
قل. لية( تغطي م�ضاحة 200 مرت على الأ وال�ضرافات الآ

ا�ضتطالع اآراء البنوك حول م�ضروع تعميم خا�ص ب�ضوابط ممار�ضة عمل ال�ضناديق العقارية.  .11

�ضالمية يف البنوك التجارية. تعديل �ضوابط تقدمي اخلدمات املالية الإ  .12

الواحد  للعميل  املمنوح  لالئتمان  ق�ضى  الأ احلد  اأ�ضبح  بحيث  الئتمانية  للرتكزات  الق�ضوى  احلدود  تعديل   .13
وجمموعته الئتمانية من جميع البنوك نحو 3000 مليون ريال.

لزامي اإىل 3.25% )مت رفع الن�ضبة يف عام 2008 عدة مرات لت�ضل اإىل %4.75(. رفع ن�ضبة الحتياطي الإ  .14

تخفي�ضات لحقة خالل عام 2008  اإجراء عدة  )مّت  اإىل %4.0  امل�ضرف  لدى  يداع  الإ فائدة  �ضعر  تخفي�ص   .15
قرا�ص من امل�ضرف و�ضعر الفائدة على عمليات  لت�ضبح الن�ضبة 2.00% فقط( مع الحتفاظ ب�ضعر فائدة الإ

اإعادة ال�ضراء عند م�ضتوى 5.50% و 5.55%، على التوايل.

املبا�ضر  الئتمان  اإجمايل  من   %1.5 عن  عام  كل  نهاية  يف  ر�ضيده  يقل  ل  بحيث  املخاطر  احتياطي  تعديل   .16
املمنوح من البنك وفروعه داخل وخارج قطر و�ضركاته التابعة الواردة يف امليزانية املجمعة للبنك بعد ا�ضتبعاد 
رباح املوؤجلة مع ا�ضتثناء الئتمان املقدم لوزارة املالية اأو امل�ضمون  املخ�ض�ضات اخلا�ضة والفوائد املعلقة والأ

منها والئتمان مقابل �ضمانات نقدية.

اأ�سعار الفائدة

متثل اأ�ضعار فائدة امل�ضرف املركزي اأكرث اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية لدى م�ضرف قطر املركزي فعالية وتاأثريًا، 
اأداة  كونها  من  اأكرث  احرتازي  كتدبري  لزامي  الإ الحتياطي  اأداة  ي�ضتخدم  املركزي  قطر  م�ضرف  اأن  املعلوم  فمن 
ا�ضتخدامًا )كعمليات  اأقل  اأنها  اإما  امل�ضرف  التي ميتلكها  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  باقي  اأن  كما  النقدية،  لل�ضيا�ضة 
مريكي( اأو غري م�ضتخدمة )مثل عمليات اإعادة ال�ضراء املحلية(. وقد كانت �ضيا�ضة امل�ضرف  بيع و�ضراء الدولر الأ
�ضعار الفائدة فيما م�ضى وحتى منت�ضف عام 1995م هي التحكم املبا�ضر يف اأ�ضعار الفائدة على الودائع  بالن�ضبة لأ
والقرو�ص، ثم بداأ امل�ضرف منذ ذلك احلني يف انتهاج �ضيا�ضة جديدة تق�ضي بتحرير اأ�ضعار الفائدة. ومت تنفيذ هذه 
ثار املفاجئة والتي قد ت�ضر بالقت�ضاد املحلي وبالبيئة امل�ضرفية، فقام امل�ضرف  ال�ضيا�ضة ب�ضكل تدريجي لتاليف الآ
بتحرير اأ�ضعار الفائدة على الئتمان يف �ضهر اأغ�ضط�ص عام 1995م، ثم تال ذلك بتحرير اأ�ضعار الفائدة على الودائع 
جال اأكرث من خم�ضة ع�ضر �ضهرًا يف �ضهر اأبريل عام 1998م، ثم �ضرعان ما قام بتحرير اأ�ضعار الفائدة على الودائع  لالآ

جال اأكرث من �ضنة يف بداية عام 1999م، واأخريًا مت حترير اأ�ضعار الفائدة بالكامل يف بداية العام التايل. لالآ
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قرا�ص  �ضعار فائدة امل�ضرف املركزي حاليًا على اأداة نقدية ثنائية املالمح ت�ضم اأداتني هما الإ طار العام لأ ويحتوي الإ
 .Repo ال�ضراء  اإعادة  ت�ضهيالت  اإىل  �ضافة  بالإ  ،QMR القطري  النقدي  لل�ضوق  امل�ضرف  اآلية  ت�ضمى  يداع  والإ
�ضراف م�ضرف قطر املركزي اأن تتقدم بطلب لال�ضتفادة من  وت�ضتطيع جميع البنوك العاملة بدولة قطر واخلا�ضعة لإ
اآلية امل�ضرف لل�ضوق النقدي القطري QMR، حيث يتم تنفيذ جميع العمليات اإلكرتونيًا من خالل نظام خا�ص. وكلتا 
جال. اأّما عمليات  يداع( متعددة الآ قرا�ص والإ لية امل�ضرف لل�ضوق النقدي القطري QMR )اأي الإ داتني املكونتني لآ الأ
�ضرافه والتي  اإعادة ال�ضراء Repo، فتتم بني م�ضرف قطر املركزي واأي من البنوك العاملة بدولة قطر واخلا�ضعة لإ
متتلك يف نف�ص الوقت اأوراقًا مالية حكومية حملية. وعلى خالف اآلية امل�ضرف لل�ضوق النقدي القطري QMR فاإن 
اآجال عمليات اإعادة ال�ضراء اإمنا يكون ملدة اأ�ضبوعني اأو ملدة �ضهر واحد. ووفقًا ملا �ضبق، فاإن هيكل اأ�ضعار فائدة م�ضرف 
قرا�ص واأخريًا �ضعر  يداع و�ضعر امل�ضرف لالإ قطر املركزي يحتوي على ثالثة اأ�ضعار فائدة ر�ضمية هي �ضعر امل�ضرف لالإ
يداع  ولني هما ال�ضعرين اللذين يعلنهما م�ضرف قطر املركزي على عمليات الإ عادة ال�ضراء. وال�ضعرين الأ امل�ضرف لإ
�ضرافه ملدة ليلة واحدة من خالل  قرا�ص التي تتم بني امل�ضرف والبنوك العاملة بالدولة واخلا�ضعة يف نف�ص الوقت لإ والإ
قرا�ص هو املوؤ�ضر الرئي�ضي الذي ي�ضتخدمه  اآلية امل�ضرف لل�ضوق النقدي القطري QMR. ويعترب �ضعر امل�ضرف لالإ

امل�ضرف يف اإر�ضال اإ�ضارات اإىل �ضوق النقد للتعبري عن التغري اأو الثبات يف موقف ال�ضيا�ضة النقدية.

هذا ويف ظل مرونة ال�ضيا�ضة النقدية مل�ضرف قطر املركزي يف التكيف مع امل�ضتجدات النقدية اخلارجية على 
�ضواق املالية والعاملية، فقد وا�ضل امل�ضرف املركزي  ال�ضاحة الدولية خا�ضة فيما يتعلق باجتاهات اأ�ضعار الفائدة يف الأ
يداع ب�ضكل متناغم ومن�ضجم مع �ضعر الفائدة الر�ضمي امل�ضتهدف من قبل  خالل عام 2007م خف�ص اأ�ضعار فائدته لالإ
يداع بالتدريج  مريكي(، حيث مت خف�ص �ضعر فائدة امل�ضرف لالإ مريكي )البنك املركزي الأ نظام الحتياط الحتادي الأ
قرا�ص و�ضعر الريبو دون تغيري ليتم )يف ظل مرونة �ضيا�ضته  اأبقى على �ضعر الإ لي�ضل اإىل 4% يف نهاية العام، بينما 

جدول رقم )2- 8(
اأ�سعار الفائدة الر�سمية مل�سرف قطر املركزي على الريال )نهاية الفرتة(                                    % 

الفرتة
اأ�صعار فائدة اآلية �صوق النقد القطري 

QMR صعر الفائدة على عمليات�
اإعادة ال�صراء )الريبو( قرا�س يداعلالإ لالإ

5.505.155.55يناير-2007
5.505.155.55فرباير
5.505.155.55مار�ص
5.505.155.55اأبريل
5.505.155.55مايو
5.505.155.55يونيو
5.505.155.55يوليو

5.505.155.55اأغ�ضط�ص
5.504.505.55�ضبتمرب

5.504.505.55اأكتوبر
5.504.255.55نوفمرب

5.504.005.55دي�ضمرب-2007
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النقدية يف التكيف مع امل�ضتجدات النقدية املحلية خا�ضة فيما يتعلق بتطورات ال�ضيولة على ال�ضاحة املحلية( تو�ضيع 
يداع من 35 نقطة اأ�ضا�ص يف �ضهر اأغ�ضط�ص 2007م )وما قبله( اإىل 100  قرا�ص والإ الهام�ص بني �ضعري امل�ضرف لالإ
نقطة اأ�ضا�ص خالل �ضهري �ضبتمرب واأكتوبر ثم اإىل 125 نقطة اأ�ضا�ص يف �ضهر نوفمرب واأخريًا اإىل 150 نقطة اأ�ضا�ص يف 
نهاية العام يف حماولة من امل�ضرف املركزي لتقلي�ص معدلت النمو يف الئتمان املحلي وبالتايل يف ال�ضيولة املحلية. 

QMR تعامالت اآلية امل�سرف لل�سوق النقدي القطري

عك�ضت تعامالت اآلية امل�ضرف لل�ضوق النقدي القطري QMR خالل عام 2007م ردود فعل البنوك العاملة 
للم�ضرف  النقدية  ال�ضيا�ضة  على  متت  التي  التغريات  اإزاء  املركزي  قطر  م�ضرف  �ضراف  لإ واخلا�ضعة  قطر  بدولة 
�ضعار، ف�ضاًل عن اأو�ضاع  املركزي وخ�ضو�ضًا ما يتعلق منها بتغيري اأ�ضعار الفائدة الر�ضمية وتغيري الهوام�ص بني تلك الأ

ال�ضيولة يف ال�ضوق امل�ضرفية.

يداع وعمليات  اليومية لقيمة عمليات الإ ال�ضهرية الرتاكمية واملتو�ضطات  ويو�ضح اجلدول رقم )9/2( القيمة 
يداع مطروحًا منه  قرا�ص �ضمن اآلية امل�ضرف لل�ضوق النقدي القطري QMR، واأي�ضًا �ضايف تلك العمليات )الإ الإ

قرا�ص( خالل عام 2007م. الإ

جدول رقم )9-2(
عمليات ال�سوق النقدي القطري )QMR(                                                                       باملليون ريال

يداعالفرتة قرا�سالإ ال�صايفالإ
متو�صطقيمةمتو�صطقيمةمتو�صطقيمة

18319.0590.93352.7108.214966.3482.8يناير-07
29413.51050.55158.2184.224255.3866.3فرباير
31956.01030.85158.2166.426797.8864.4مار�ص
28219.5940.77879.1262.620340.4678.0اأبريل
25600.0825.86948.7224.218651.3601.7مايو
29075.0969.23742.8124.825332.2844.4يونيو
40233.51297.93432.1110.736801.41187.1يوليو

45866.51479.61236.339.944630.21439.7اأغ�ضط�ص
29463.5982.12959.798.726503.8883.5�ضبتمرب

35124.01133.06768.3218.328355.7914.7اأكتوبر
37454.01248.52303.776.835150.31171.7نوفمرب

30468.0982.8736.923.829731.1959.1دي�ضمرب
381192.51044.449676.7136.1331515.8908.3�صنة 2007م
305271.3836.429334.380.4275937.0756.0�صنة 2006م

75921.2208.020342.455.755578.8152.3قيمة  التغري
24.924.969.369.320.120.1ن�صبة التغري %     
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ميزانية م�سرف قطر املركزي

ت�ضري البيانات اخلا�ضة مبيزانية م�ضرف قطر املركزي اإىل ا�ضتمرار وترية النمو القوي للموجودات )املطلوبات( 
منذ عدة �ضنوات، واإن جاءت ن�ضبة النمو املحققة خالل عام 2007م غري م�ضبوقة حيث بلغت قيمة الزيادة يف اإجمايل 
موجودات )مطلوبات( امل�ضرف خالل عام 2007م نحو 24.3 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 120.1% مقارنًة بزيادة مقدارها 
ثالثة مليارات ريال ون�ضبتها 17.1% يف العام ال�ضابق لي�ضل بذلك اإجمايل موجودات )مطلوبات( امل�ضرف اإىل نحو 

44.5  مليار ريال يف نهاية عام 2007م مقابل 20.2 مليار ريال يف نهاية عام 2006م.

وقد جاءت الزيادة يف اإجمايل املطلوبات نتيجة النمو املتحقق يف جميع البنود املكونة له بدون ا�ضتثناء. وقد متثل 
ول يف النمو الذي �ضهده جانب املطلوبات خالل عام 2007م يف زيادة بند ودائع البنوك املحلية، حيث زاد  امل�ضدر الأ
�ضواق املحلية عن قرب �ضدور قرار برفع قيمة الريال القطري، رغم النفي  هذا البند بفعل التوقعات التي �ضادت الأ
الر�ضمي لذلك من جانب امل�ضوؤولني بالدولة، بنحو 18.1 مليار ريال لي�ضل ر�ضيده يف نهاية عام 2007م اإىل نحو 19.9 
مليار ريال مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال فقط يف نهاية عام 2006م، م�ضكاًل بذلك نحو 75% تقريبًا من اإجمايل الزيادة 

املحققة يف اإجمايل املطلوبات خالل عام 2007م.

لزامي امل�ضدر الثاين يف النمو الذي �ضهده جانب املطلوبات خالل عام  وقد مثلت الزيادة يف بند الحتياطي الإ
لزامي من  2007م، حيث زاد هذا البند كنتيجة لزيادة ودائع العمالء لدى البنوك من جهة ورفع ن�ضبة الحتياطي الإ
جهة اأخرى بنحو 1.8 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 56.1% لي�ضل اإىل نحو 5.1 مليار ريال يف نهاية عام 2007م مقارنة 
بنحو 3.3 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق. اجلدير بالذكر اإنه اإذا متت اإ�ضافة الزيادة املحققة يف هذا البند اإىل 
مثيلتها اخلا�ضة بالبند ال�ضابق فاإنهما معًا ي�ضكالن اأكرث من 82% من اإجمايل الزيادة املحققة يف اإجمايل مطلوبات 

امل�ضرف خالل عام 2007م.

اأما باقي بنود املطلوبات فقد �ضهدت منوًا اأقل من حيث القيمة املطلقة وكان اأبرزها بند راأ�ص املال والحتياطيات 
الذي زاد مبقدار 1.2 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 14.9% لي�ضل ر�ضيده يف نهاية العام اإىل نحو 8.9 مليار ريال مقارنة 
املا�ضي  العام  اإن�ضائه  والذي مت  ال�ضرف  �ضعر  احتياطي  بند  البند  ال�ضابق، تال هذا  العام  ريال يف  مليار  بنحو 7.8 
مبوجب قانون امل�ضرف اجلديد لدعم �ضعر �ضرف الريال، حيث حقق زيادة قدرها 940.4 مليون ريال متثل نحو %90 
اإىل نحو 1.6 مليار ريال مقارنة بنحو  اأرباح امل�ضرف املحققة خالل العام لي�ضل ر�ضيده يف نهاية العام  من �ضايف 
622.6 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق. اجلدير بالذكر اإنه نتيجة ل�ضتمرار تراجع قيمة �ضرف الريال القطري اأمام 
النقدية الدولية لدى م�ضرف قطر  اأر�ضدة الحتياطيات  باأ�ص بها من  وربية والتي ت�ضكل ن�ضبة ل  معظم العمالت الأ
املركزي، فقد زاد بند ح�ضاب اإعادة التقييم بنحو 907.9 مليون ريال اأو مبا ن�ضبته 88.1% لي�ضل ر�ضيده يف نهاية عام 

2007م اإىل نحو 1.9 مليار ريال مقارنة بنحو مليار ريال يف نهاية عام 2006م.

ول للزيادة خالل عام 2006م، فقد تراجعت م�ضاهمته  �ضا�ضي الأ اأما النقد امل�ضدر، والذي كان ميثل امل�ضدر الأ
خرية بزيادة مقدارها 555 مليون ريال تقريبًا اأو مبا ن�ضبته 10.9% لي�ضل ر�ضيده اإىل نحو  هذا العام اإىل املرتبة الأ
5.6 مليار ريال يف نهاية عام التقرير مقارنة بنحو 5.1 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق، وهو ما يعزى اإىل زيادة 
النمو  وملواكبة  اأ�ضا�ضية  ال�ضكان ب�ضفة  لتزايد عدد  التجارية نظرًا  واملجمعات  �ضواق  بالأ ال�ضغرية  النقدية  املعامالت 

امل�ضطرد الذي ي�ضهده الن�ضاط القت�ضادي بدولة قطر. 
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ويف جانب املوجودات، توزعت الزيادة املتحققة خالل العام على جميع البنود با�ضتثناء البند اخلا�ص بح�ضة 
العام على  النقد الدويل الذي تراجع مبقدار ثالثني مليون ريال ليقت�ضر ر�ضيده يف نهاية  دولة قطر لدى �ضندوق 
نحو 98.3 مليون ريال مقارنة بنحو 128.3 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. اجلدير بالذكر اأّن الزيادة يف بنود 
املتحققة خالل  الزيادة  اإجمايل  من   %65 من  اأكرث  على  ا�ضتحوذت  قد  املركزي  قطر  مل�ضرف  جنبية  الأ املوجودات 
جنبية بنحو 4.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 116.1%، لي�ضل ر�ضيده اإىل  ر�ضدة لدى البنوك الأ العام، حيث زاد بند الأ
اأر�ضدة  نحو 7.9 مليار ريال يف نهاية عام 2007م مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال يف نهاية عام 2006م، كما زادت 
جنبية بنحو 10.4 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 66% لي�ضل ر�ضيدهما اإىل نحو 26.1 مليار  ال�ضندات واأذونات اخلزينة الأ

ريال يف نهاية العام مقارنة بنحو 15.7 مليار ريال يف نهاية العام املا�ضي.

جنبية مل�ضرف قطر املركزي مبعظم الزيادة املتحققة خالل العام ت�ضري اإىل  ولعل ا�ضتئثار بنود املوجودات الأ
الجتاه القوي للم�ضرف يف تدعيم احتياطياته الدولية للمحافظة على �ضعر �ضرف الريال القطري، وهو ما تك�ضف 
جنبية لدى امل�ضرف، حيث حققت خالل عام 2007م منوًا بلغت قيمته 15.8 مليار  عنه موؤ�ضرات كفاية املوجودات الأ

ريال مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال يف العام ال�ضابق. 

جدول رقم )10-2(
احل�سابات املالية مل�سرف قطر املركزي                                                             باملليون ريال

التغري20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة

جنبية 3645.37878.94233.6116.1اأر�ضدة لدى البنوك الأ
15745.926136.810390.966.0�ضندات واأذونات خزينة اأجنبية

-23.4-128.398.330.0ح�ضة دولة قطر لدى �ضندوق النقد الدويل
151.0165.614.69.7ودائع حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

44.31220.31176.02654.6الذهب
227.18547.28320.13663.6اأر�ضدة لدى البنوك املحلية

264.7431.7167.063.1موجودات غري م�ضنفة
20206.644478.824272.2120.1املوجودات = املطلوبات

5069.85624.5554.710.9النقد امل�ضدر
420.0435.815.83.8م�ضتحقات حكومة دولة قطر

7751.28909.31158.114.9راأ�ص املال والحتياطيات
622.61563.0940.4151.0احتياطي �ضعر ال�ضرف

1030.31938.2907.988.1ح�ضاب اإعادة التقييم
لزامي 3267.95101.61833.756.1الحتياطي الإ
1816.119926.318110.2997.2ودائع البنوك املحلية

ر�ضدة الحتياطية 399.715890.115490.43875.5فائ�ص الأ
1416.44036.22619.8185.0اأخرى

228.7980.1751.4328.6مطلوبات غري م�ضنفة
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جدول رقم )11-2(
باملليون ريال جنبية لدى امل�سرف  �سرات كفاية املوجودات االأ موؤ

2004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

جنبية 12232.716642.719714.835499.9املوجودات الأ
3123.23531.25069.85624.5النقد امل�ضدر

6019.28258.210153.830652.4القاعدة النقدية
ن�صبة تغطية املوجودات اإىل:

َدر )%( 391.7471.3388.9631.2النقد املُ�ضْ
203.2201.5194.2115.8القاعدة النقدية )%(

جنبية اإىل النقد امل�ضدر ارتفاعًا كبريًا خالل عام 2007م، حيث و�ضلت اإىل  وقد �ضهدت ن�ضبة تغطية املوجودات الأ
نحو 631.2% يف نهاية عام 2007م مقارنة بنحو 388.9% يف نهاية العام ال�ضابق، علمًا باأن الن�ضبة القانونية التي ين�ّص 
عليها قانون امل�ضرف تبلغ 100% فقط. اأما بالن�ضبة للقاعدة النقدية والتي ت�ضمل اأر�ضدة البنوك املحلية لدى امل�ضرف 
اإىل جانب النقد امل�ضدر، ونتيجة للزيادة الكب يرة التي �ضهدتها اأر�ضدة البنوك املحلية لدى امل�ضرف، فقد تراجعت 
جنبية لها خالل عام التقرير حيث بلغت يف نهاية العام نحو 115.8% مقارنة بنحو 194.2% يف  ن�ضبة تغطية املوجودات الأ

نهاية العام ال�ضابق، ومع ذلك فقد ظلت الن�ضبة اأعلى من 100% وهي ما تعترب ن�ضبة ماأمونة اإىل حد بعيد.

جدول رقم )12-2(
احل�سابات املالية مل�سرف قطر املركزي  باملليون ريال

2004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان

جنبية 1894.12169.13645.37878.9اأر�ضدة لدى البنوك الأ
9762.514121.215745.926136.8�ضندات واأذونات خزينة اأجنبية

372.8180.3128.398.3ح�ضة دولة قطر لدى �ضندوق النقد الدويل
136.8136.1151.0165.6ودائع حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

66.536.044.31220.3الذهب
366.7357.9227.18547.2اأر�ضدة لدى البنوك املحلية

00.00.00.0مطلوبات من احلكومة
267.7253.4264.7431.7موجودات غري م�ضنفة

12867.117254.020206.644478.8املوجودات = املطلوبات
3123.23531.25069.85624.5النقد امل�ضدر

168.6262.1420.0435.8م�ضتحقات حكومة دولة قطر
5508.27682.07751.28909.3راأ�ص املال والحتياطيات
0.00.0622.61563.0احتياطي �ضعر ال�ضرف

966.8739.91030.31938.2ح�ضاب اإعادة التقييم
لزامي 1616.62224.53267.95101.6الحتياطي الإ
1279.42502.51816.119926.3ودائع البنوك املحلية

ر�ضدة الحتياطية 713.01011.8399.715890.1فائ�ص الأ
566.41490.71416.44036.2اأخرى

204.3311.8228.7980.1مطلوبات غري م�ضنفة
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البنوك التجارية
املركز املايل املجّمع للبنوك التجارية العاملة يف قطر

خرية، متاأثرًا مبعدلت  عوام الأ حقق املركز املايل املجّمع للبنوك التجارية العاملة يف قطر منوًا م�ضتمرًا خالل الأ
عوام. وقد ت�ضارع منو املركز املايل املجّمع للبنوك التجارية  النمو املرتفعة التي حققها القت�ضاد القطري خالل هذه الأ
العاملة يف قطر يف عام 2007م عن العام ال�ضابق، حيث منا بحوايل  104.9مليار ريال قطري، اأو ما ن�ضبته %55.3، 
خالل عام 2007، مقابل منوٍّ بلغ 59.6 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 45.9%، خالل العام ال�ضابق. وقد و�ضل م�ضتوى اإجمايل 
)املوجودات = املطلوبات( اإىل 294.3 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2007، مقابل 189.4 مليار ريال يف نهاية العام 

ال�ضابق. 

جدول رقم )13-2(
امليزانية املجمعة للبنوك التجارية         باملليون ريال

التغري 2006-200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان
%قيمة التغري

6272.426207.219934.8317.8نقدية واأر�ضدة لدى م�ضرف قطر املركزي
168.7590.8422.1250.2�ضيكات بر�ضم التح�ضيل 

وراق املالية  19660.424358.34697.923.9حمفظة الأ
خرى 52368.765439.213070.525.0ودائع لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأ

102547.8160596.158048.356.6اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية 
94773.0146329.05155654.4-  داخل قطر
7774.814267.16492.383.5-  خارج قطر

جل  5030.211212.96182.7122.9ا�ضتثمارات طويلة الأ
3433.84201.0767.222.3موجودات اأخرى

189482.0294336.1104854.155.3اإجمايل املوجودات = اإجمايل املطلوبات
297.61316.21018.6342.3اأر�ضدة م�ضرف قطر املركزي 

25523.762211.736688143.7اأر�ضدة البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
120459.0167206.446747.438.8ودائع العمالء 

3058.13542.8484.715.8�ضندات واأوراق مالية اأخرى
2919.33257.9338.611.6خم�ض�ضات الديون 

12561.622169.79608.176.5مطلوبات اأخرى 
25274.337921.31264750.0حقوق امل�ضاهمني 

98489.6148978.250488.651.3احل�ضابات النظامية 

عام  خالل  التجارية  للبنوك  املجّمع  املايل  املركز  جانبي  على  طراأت  التي  التطورات  هم  لأ عر�ص  يلي  وفيما 
2007م.
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املوجودات: 

كبري  ب�ضكل  املوجودات  جانب  يف  الزيادة  تركزت 
جمال  يف  وخا�ضة  التجارية  للبنوك  الرئي�ضية  ن�ضطة  الأ يف 
الت�ضهيالت  منت  حيث  املالية.  وال�ضتثمارات  الئتمان  منح 
الئتمانية املمنوحة للعمالء بقيمة 58 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 
56.6%، يف نهاية عام 2007، مقابل 32.9 مليار ريال، اأو ما 
زادت حمفظة  كما  ال�ضابق.   العام  نهاية  ن�ضبته 47.3% يف 
جل بحوايل 4.7 مليار  وراق املالية وال�ضتثمارات طويلة الأ الأ
ن�ضبته 23.9%، و %122.9،  اأو ما  ريال و 6.2 مليار ريال، 
على الرتتيب، يف نهاية عام التقرير، مقابل زيادة مقدارها 3 
مليار ريال و 1.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته %18.2، %31.5، 
ارتفعت  حني  يف  ال�ضابق.  العام  نهاية  يف  الرتتيب  على 
بقيمة  خرى  الأ املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  لدى  يداعات  الإ
13.0 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 25.0% ، مقابل 20.4 مليار 

ريال، اأو ما ن�ضـبته 63.9%، يف نهاية العام ال�ضابق.

وفيما يلي �ضرح خمت�ضر للتغريات يف اأهم البنود يف جانب املوجودات.

1. الت�سهيالت االئتمانية املحلية )داخل قطر( 

نهاية عام 2007م،  ن�ضبته 54.4%، يف  ما  اأو  ريال،  مليار  املحلية بحوايل 51.6  الئتمانية  الت�ضهيالت  ارتفعت 
مقابل 27.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 40.9% يف العام ال�ضابق، لت�ضل اإىل 146.3 مليار ريال يف نهاية عام التقرير، 

و�ضكلت ما ن�ضبته 49.7% من اإجمايل املركز املايل املجمع للبنوك التجارية.

وفيما يلي عر�ص للتطورات التي طراأت على الت�ضهيالت الئتمانية املحلية خالل عام 2007م.

اأ. ت�سنيف الت�سهيالت االئتمانية ح�سب نوع العملة

اأواًل: الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة داخل قطر بالعملة املحلية :

ُيْظهر ت�ضنيف الت�ضهيالت الئتمانية ح�ضب نوع العملة ترّكز الزيادة فيها ب�ضفة اأ�ضا�ضية يف الت�ضهيالت الئتمانية 
لي�ضل  ن�ضبته %42.0،  اأو ما  ريال،  بقيمة 28.4 مليار  ارتفعت  التي  املحلية )املمنوحة داخل قطر(،  بالعملة  املحلية 
ر�ضيدها اإىل 95.8 مليار ريال يف نهاية عام 2007م؛ مقابل زيادة بقيمة 20.8 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 44.5% يف 

نهاية العام ال�ضابق؛ و�ضكلت حوايل 55% من اإجمايل الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املحلية. 

القطاع اخلا�ص؛  اإىل  املمنوحة  املحلية  الئتمانية  الت�ضهيالت  لزيادة  نتيجة  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  الزيادة  جاءت هذه 
والتي بلغت 29.2 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2007، مقابل زيادة بلغت 19.1 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق، 
املمنوحة  الت�ضهيالت  لرتاجع  نظرًا  املحلية،  الئتمانية  الت�ضهيالت  يف  الكلية  الزيادة  من   %102.9 ح�ضتها  و�ضّكلت 
همية الن�ضبية للت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة  بالريال القطري اإىل القطاع العام؛ وقد اأّدى هذا الرتاجع اإىل تراجع يف الأ
اإىل القطاع العام بالعملة املحلية لت�ضكل حوايل 65.5% من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلية يف نهاية عام 2007م، 

مقابل 71.2% يف نهاية العام ال�ضابق.  

�سكل رقم )3-2(
جمايل موجودات البنوك التجارية تطور اإ

















   

مليون ريال
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جنبية: ثانيًا: الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة داخل قطر بالعملة االأ

بالعملة  املمنوحة  املحلية  الئتمانية  الت�ضهيالت  حققت 
مليار   23.2 قدرها  زيادة  واخلا�ص،  العام  للقطاعني  جنبية،  الأ
اأو ما ن�ضبته85.1%، لي�ضل ر�ضيدها  ريال يف نهاية عام 2007م، 
اإىل م�ضتوى 50.5 مليار ريال يف نهاية عام 2007م؛ مقابل زيادة 
بلغت 6.7 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته32.7%، يف نهاية العام ال�ضابق. 
كرب من الزيادة يف هذه الت�ضهيالت يف نهاية  وقد تركز اجلانب الأ
احلكومية  للموؤ�ض�ضات  املقدمة  الت�ضهيالت  زيادة  يف  2007م  عام 
بقيمة 15.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 65.6% من الزيادة الكلية؛ 
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   2.8 بقيمة  احلكومية  �ضبه  وللموؤ�ض�ضات 
مليار   2.0 بقيمة  العقاري  وللقطاع  الكلية؛  الزيادة  من   %12.3

ريال، اأو ما ن�ضبته 8.7% من الزيادة الكلية. 

ب. الت�سهيالت االئتمانية ح�سب الن�ساط االقت�سادي

كرب من الت�ضهيالت الئتمانية  اأّن القطاع اخلا�ص ما زال ي�ضتحوذ على اجلانب الأ يبني جدول رقم )2- 15( 
املحلية، حيث بلغت ح�ضته 110.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 75.5% من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلية يف نهاية 
عام 2007م، مقابل 73.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 77.4%، يف 

نهاية العام ال�ضابق. 

كما ح�ضل القطاع اخلا�ص على حوايل 72.1% من اإجمايل 
نهاية عام 2007م،  املحلية يف  الئتمانية  الت�ضهيالت  الزيادة يف 
حوايل  على  ا�ضتحوذ  اأنه  حني  يف  ريال،  مليار   37.2 وبقيمة 
89.5% من اإجمايل الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املحلية يف 
نهاية عام 2006م، وبقيمة 24.6 مليار ريال. وقد جاءت الزيادة 
يف الت�ضهيالت الئتمانية املحلية املمنوحة للقطاع اخلا�ص خالل 

عام 2007م كنتيجة اأ�ضا�ضية ملا يلي:

جدول رقم )14-2( 
ت�سنيف الت�سهيالت االئتمانية املحلية ح�سب نوع العملة         باملليون ريال

التغري 2006-20042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
%قيمة التغري 

30937.646709.067493.695843.928350.342.0بالعملة املحلية 
جنبية  17284.020558.027279.450485.123205.785.1بالعمالت الأ

48221.667267.094773.0146329.051556.054.4اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر

















   

مليون ريال

مليون ريال
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فراد، حيث بلغت قيمة الزيادة يف الت�ضهيالت  ا�ضتمرار تو�ضع البنوك ب�ضكل كبري يف منح الت�ضهيالت الئتمانية لالأ   
فراد حوايل 11.9 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 34.0%، يف نهاية عام 2007م؛ مقابل 10.4  الئتمانية املمنوحة لالأ
ن�ضطة  مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 42.2% يف نهاية العام ال�ضابق، وترّكـز جانب كبري من هذه الزيادة يف متويل الأ
املقدمة  الئتمانية  الت�ضهيالت  حجم  من   %42.7 ن�ضبة  ميثل  فراد  الأ قطاع  باأن  علمًا  فراد.  لالأ ال�ضتهالكية 
للقطاع اخلا�ص خالل عام 2007م، وميثل ن�ضبة 32.1% من الزيادة يف الت�ضهيالت املقدمة للقطاع اخلا�ص يف 

العام نف�ضه. 

را�ضي يف املرتبة الثانية من حيث الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املحلية، حيث بلغ  جاء قطاع العقارات والأ   
قيمة الزيادة يف نهاية عام 2007م قيمة 9.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 86.5%، مقابل 4.4 مليار ريال، اأو ما 
املمنوحة لقطاع  الئتمانية  للت�ضهيالت  الن�ضبية  همية  الأ ارتفعت  ال�ضابق. كما  العام  نهاية  ن�ضبته 71.8%، يف 
را�ضي اإىل اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلية من 11.2 % يف نهاية العام ال�ضابق اإىل %13.5  العقارات والأ
واملقاولت  العقارات  لقطاع  املمنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  الكبري يف  الرتفاع  ويعّد  عام 2007م،.  نهاية  يف 
را�ضي  خرية. علمًا باأن قطاع العقارات والأ انعكا�ضا للنه�ضة العمرانية التي ت�ضهدها دولة قطر يف ال�ضنوات الأ
�ضّكل ما ن�ضبته 17.9% من حجم الت�ضهيالت الئتمانية املقدمة للقطاع اخلا�ص يف نهاية عام 2007م، و %24.7 

من الزيادة يف الت�ضهيالت املقدمة للقطاع اخلا�ص للعام نف�ضه. 

ا�ضتمر منو الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع التجارة ب�ضكل كبري، حيث بلغت قيمة الزيادة يف الت�ضهيالت    
الئتمانية املمنوحة لهذا القطاع حوايل 6.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 55.6%، يف نهاية عام 2007م، مقابل 
3.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 41.2%، يف نهاية العام ال�ضابق؛ لت�ضل اإىل م�ضتوى 18 مليار ريال يف نهاية عام 

جدول رقم )15-2(
ت�سنيف الت�سهيالت االئتمانية ح�سب الن�ساط االقت�سادي             باملليون ريال

التغري 2006-200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
%قيمة 

19931.418469.518650.221536.835902.414365.766.7  القطاع العام 
-27.2 -3411.9 16329.713850.512418.912562.79150.78احلكومة 

2122.32348.91775.51585.016897.615312.6966.1املوؤ�ض�ضات احلكومية 
1479.42270.14455.87389.19854.02465.033.4املوؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية

23357.129752.248616.773236.3110426.637190.350.8القطاع اخلا�س
5531.56116.48183.611553.217977.76424.555.6التجارة العامة 

693.0987.82319.42078.03460.21382.366.5ال�ضناعة 
1433.71658.13357.75120.88154.73033.959.3املقاولت 

را�ضي 1893.54053.66183.210624.219811.79187.586.5العقارات والأ
فراد 11503.114085.324730.935177.147123.111946.034.0الأ

1865.12383.52942.17245.911090.23844.353.1اخلدمات 
437.2467.5899.81437.12808.91371.895.5قطاعات اأخرى

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية 
43288.548221.767266.994773.1146329.051556.054.4داخل قطر
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التقرير، مقابل 11.6 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق، ومبا ي�ضكل حوايل 12.3% من اإجمايل الت�ضهيالت 
الئتمانية املمنوحة داخل قطر. وتعزى زيادة الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة لهذا القطاع اإىل زيادة الن�ضاط 

خرية. القت�ضادي يف الدولة، والرتفاع امل�ضتمر يف عدد ال�ضكان خالل ال�ضنوات الأ

عليه  كان  مّما  اأقّل  ب�ضكل  2007م  عام  اخلدمات  لقطاع  املمنوح  التمويل  ن�ضاط  يف  التجارية  البنوك  تو�ضع    
اأو  ريال،  مليار   3.8 بقيمة  القطاع  لهذا  املمنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  ارتفعت  حيث  2006م،  عام  خالل 
ما ن�ضبته53.1%، لت�ضل اإىل م�ضتوى 11.1 مليار ريال يف نهاية عام 2007م؛ مقابل زيادة بلغت 4.3 مليار 
ريال يف نهاية عام 2006م، اأو ما ن�ضبته 146.3%، وم�ضتوى 7.2 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق . ولهذا 
تراجعت قلياًل اأهميتها الن�ضبية من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلية من 7.6% عام 2006م اإىل %7.5 
عام 2007م. وتتوجه معظم الزيادة يف الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع اخلدمات نحو متويل م�ضروعات 

قطاع النقل مبختلف اأنواعها.

همية الن�ضبية للت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع العام اإىل اإجمايل الت�ضهيالت  من ناحية اأخرى، ارتفعت الأ
لزيادة  نتيجة  ال�ضابق،  العام  نهاية  يف   %22.7 ن�ضبة  �ضكلت  اأن  بعد  2007م،  عام  نهاية  يف   %24.5 اإىل  الئتمانية 
ملحوظة يف الئتمان املقدم لهذا القطاع بقيمة 14.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 66.7%، يف نهاية عام 2007م، مقارنة 
بزيادة بلغت 2.9 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 15.5%، يف نهاية العام ال�ضابق، وقد جاءت هذه الزيادة كمح�ضلة للزيادة 
يف الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للموؤ�ض�ضات احلكومية بقيمة 15.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته966.1%؛ وللموؤ�ض�ضات 
�ضبه احلكومية بقيمة 2.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 33.4%؛ وتراجع الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة بقيمة  

3.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته  27.2%، يف نهاية عام 2007م. 

وباملقارنة مع العام ال�ضابق؛ كانت الت�ضهيالت البنكية املمنوحة للموؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية قد زادت بقيمة 2.9 
متتلك  التي  الكربى  امل�ضروعات  متويل  ن�ضاط  يف  التجارية  البنوك  لتو�ضع  نتيجة   ،%65.8 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار 
احلكومة اأكرث من 50% من روؤو�ص اأموالها؛ يف حني كانت الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة قد ارتفعت ب�ضكل 
�ضئيل وقدره 144 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 1.2 %، وو�ضلت اإىل م�ضتوى 12.6 مليار ريال يف نهاية العام؛ لتنخف�ص 
همية الن�ضبية للت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة اإىل اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املحلية لت�ضل اإىل  بذلك الأ
13.3% يف نهاية عام 2006م. وقد ُعِزَي ذلك اإىل التح�ضن الكبري يف املوارد املالية للحكومة؛ كما تراجعت لل�ضبب ذاته 
الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للموؤ�ض�ضات احلكومية بقيمة191 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 10.7%، لت�ضل اإىل م�ضتوى 

1.6 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق .

وراق املالية   2. حمفظة البنوك من االأ

العاملة يف قطر بقيمة 4.7 مليار  التجارية  البنوك  التي متلكها  املالية  وراق  الأ الزيادة يف قيمة حمفظة  رغم 
مليار  ريال؛ مقابل 19.7  مليار  اإىل 24.4  التقرير  نهاية عام  قيمتها يف  والتي و�ضلت  ن�ضبته %23.9،  ما  اأو  ريال، 
ريال، وزيادة بلغت 3.0 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 18.4%، يف نهاية العام ال�ضابق؛ اإّل اأّن ن�ضبتها من اإجمايل موجودات 
البنوك قد انخف�ضت من 10.4% يف نهاية العام ال�ضابق  اإىل 8.3% يف نهاية عام 2007م نتيجًة لنمّو اأن�ضطة البنوك 
وراق املالية التي متلكها، خا�ضة يف جمال منح الت�ضهيالت  خرى مبعدلت فاقت معدل منو حمفظة الأ يف املجالت الأ

وراق املالية نتيجة ملا يلي: الئتمانية. وقد جاءت الزيادة يف حمفظة البنوك من الأ

وراق املالية املحلية” التي متلكها البنوك بقيمة 2.8 مليار ريال، اأو ما  زيادة قيمة حمفظة البنوك من “الأ   
ن�ضبته 26.0%، يف نهاية عام 2007م، مقابل زيادة �ضئيلة بقيمة 359 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 3.5 %، يف 
�ضهم املحلية  وراق املالية املحلية” اإىل ارتفاع قيمة الأ نهاية العام ال�ضابق. ويعزى الت�ضارع يف معدل منو “الأ
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التي يف حوزة البنوك بقيمة 2.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 49.9%، مقابل ارتفاع بلغ 614 مليون ريال، اأو ما 
وراق  �ضهم يف �ضوق الدوحة لالأ ن�ضبته 10.8%، يف العام ال�ضابق؛ متاأثرة بالجتاه الت�ضاعدي ملوؤ�ضر اأ�ضعار الأ

املالية الذي بداأ ي�ضود يف اأواخر عام 2007م.

جنبية” بقيمة 1.9 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 21.3%، بنهاية  وراق املالية الأ    زيادة قيمة حمفظة البنوك من “الأ
عام 2007م، مقابل زيادة بلغت 2.7 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 42.7%، يف نهاية العام ال�ضابق. و�ضكلت هذه 
وراق املالية بنهاية عام 2007م، مقارنة  الزيادة ما ن�ضبته 40.5% من اإجمايل زيادة حمفظة البنوك من الأ
خرى”  مبا ن�ضبته88.1% من اإجمايل زيادتها يف نهاية العام ال�ضابق. وب�ضفة اأ�ضا�ضية، حققت “ال�ضندات الأ
جنبية اأكرب زيادة من حيث القيمة، حيث زادت بقيمة 1،2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 41%، مقابل 1،3مليار  الأ
جنبية على اأعلى ن�ضبة، حيث  �ضهم” الأ ريال يف نهاية العام ال�ضابق. اأما من حيث الن�ضبة فقد ا�ضتحوذت “الأ
جنبية يف  وراق احلكومية” الأ بلغت 70% تلتها “اأوراق مالية اأجنبية اأخرى” بن�ضبة 46.5%؛ يف حني جاءت “الأ
خرية من حيث قيمة الزيادة ون�ضبتها معًا، برتاجع قيمة الزيادة فيها من 707 مليون ريال يف نهاية  املرتبة الأ

العام ال�ضابق اإىل 178مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 3.6%، يف نهاية عام 2007م،. 

جدول رقم )16-2(
وراق املالية لدى البنوك التجارية        باملليون ريال حمفظة االأ

التغري 2006-200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
%قيمة التغري

وراق املالية املحلية :        الأ
5066.05117.04703.05676.35946.6270.34.8اأوراق حكومية 

1822.03506.05673.05059.07581.92522.949.9اأ�ضهم 
وراق املالية املحلية  6888.08623.010376.010735.313528.62793.326.0اإجمايل الأ

جنبية : وراق املالية الأ       الأ
3461.03950.04305.05012.45190.8178.43.6اأوراق حكومية 
905.01300.01663.02924.64123.21198.641.0�ضندات اأخرى 

36.045.0188.0292.5496.7204.269.8اأ�ضهم 
190.039.099.0695.61019.0323.446.5اأخرى 

جنبية  وراق املالية الأ 4592.05334.06255.08925.110829.81904.721.3اإجمايل الأ
وراق املالية  11480.013957.016631.019660.424358.34697.923.9اإجمايل حمفظة الأ

وراق املالية  ن�صبة حمفظة الأ
-20.4-15.215.212.810.48.32.12للموجودات%
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3. املوجودات النقدية 

حققت املوجودات النقدية لدى البنوك التجارية، والتي ت�ضمل كل من النقدية واأر�ضدة البنوك لدى امل�ضرف، 
زيادة غري م�ضبوقة بلغت 19،9 مليون ريال اأو ما ن�ضبته 317.8%، يف نهاية عام 2007م، مقابل زيادة بقيمة 1،0 مليون 
ريال، اأو ما ن�ضبته 19.2%، يف نهاية العام ال�ضابق. وو�ضلت اإىل م�ضتوى 26،2 مليار ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل 
6،3 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق. وقد اأّدى ذلك اإىل زيادة ن�ضبة املوجودات النقدية اإىل اإجمايل املوجودات من 
3.3% يف نهاية العام ال�ضابق  اإىل 8.9% يف نهاية عام التقرير. وتركزت الزيادة يف املوجودات النقدية يف نهاية عام 
2007م يف زيادة اأر�ضدة البنوك لدى م�ضرف قطر املركزي بقيمة 19،9 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 396.3% يف نهاية 
ر�ضدة الحتياطية التي زادت بحوايل 15،5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته  عام 2007م، والتي كان اأبرز مكوناتها فائ�ص الأ
ر�ضدة 15،8 مليار ريال يف نهاية عام 2007م؛ تلتها الزيادة يف ودائع البنوك �ضمن اآلية  4409%، وبلغت قيمة هذه الأ
�ضوق النقد القطري )QMR( بقيمة 2،6 مليار ريال ، اأو ما ن�ضبته 185%، مقابل تراجعها بقيمة 81 مليون ريال، 
لزامي بقيمة 1،8مليار  اأو ما ن�ضبته 5.4%، يف نهاية العام ال�ضابق ؛ واأخريًا جاءت الزيادة يف اأر�ضدة الحتياطي الإ
ريال، اأو ما ن�ضبته 56.1%، مقابل 1،0 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 44.4% يف نهاية العام ال�ضابق. وذلك انعكا�ضا لرتفاع 

اأر�ضدة ودائع العمالء التي على البنوك الحتفاظ بن�ضبة منها كاحتياطي اإلزامي لدى م�ضرف قطر املركزي.

جدول رقم )17-2(
باملليون ريال املوجودات النقدية لدى البنوك التجارية 

التغري 2006- 20042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
%قيمة التغري

594.0748.01243.21247.54.30.35النقدية 
2868.04516.05029.224959.719930.5396.3اأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي 

1617.02263.03267.95101.61833.756.1احتياطي اإلزامي 
QMR 566.01491.01410.04018.02608.0185.0ودائع عمليات

ر�ضدة الحتياطية  685.0762.0351.315840.115488.84409.0فائ�ص الأ
3462.05264.06272.426207.219934.8317.8اإجمايل املوجودات النقدية 

3.84.13.38.9ن�صبة املوجودات النقدية اإىل اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

�ضاهمت جميع بنود املطلوبات يف حتقيق الزيادة التي �ضهدها اإجمايل املطلوبات خالل عام 2007م بزيادات 
ر�ضدة امل�ضتحقة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية  كبرية كان اأهمها الزيادة يف حجم الودائع بقيمة 46.7 مليار ريال، والأ
خرى بقيمة 6.6 مليار  بقيمة 36.7 مليار ريال، وحقوق امل�ضاهمني بقيمة 12.6 مليار ريال، واأخريًا بند املطلوبات الأ

هم التغريات التي طراأت على جانب املطلوبات. ريال. وفيما يلي عر�ص لأ

1. ودائع العمالء

زادت اأر�ضدة ودائع العمالء لدى البنوك التجارية بقيمة 46.7 مليار ريال عّما كانت عليه يف نهاية العام ال�ضابق، 
اأو مبا ن�ضبته 38.8%، لت�ضل اإىل م�ضتوى 167.2 مليار ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل زيادة بقيمة 35.1 مليار 
ريال، اأو ما ن�ضبته 41.1%، وو�ضلت اإىل م�ضتوى 120.5 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق . وبالرغم من هذه الزيادة 
يف اأر�ضدة ودائع العمالء لدى البنوك التجارية خالل عام 2007م، اإل اأّن ن�ضبتها اإىل اإجمايل املركز املايل املجمع 

للبنوك التجارية قد انخف�ضت من 63.6% يف نهاية العام ال�ضابق اإىل 56.8% يف نهاية عام 2007م.  
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جالها اأ. ت�سنيف الودائع وفقًا الآ

بلغ ر�ضيد الودائع حتت الطلب لدى البنوك التجارية 53.4 مليار ريال يف نهاية عام 2007م ، حمققًة بذلك زيادة 
بقيمة 10.8 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 25.2%، متباطئًا – من حيث الن�ضبة فقط - عن النمو الذي حققه يف العامني 
ال�ضابقني، والذي بلغت قيمته 10 مليار ريال، و 13.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 30.5%، و 68.8% يف نهاية عامي 2006 
همية الن�ضبية للودائع حتت الطلب اإىل اإجمايل ودائع  و2005، على الرتتيب. وقد اأّدى ذلك اإىل تراجع م�ضتمر يف الأ

العمالء من 38.3% يف نهاية عام 2005م، اإىل 35.4% يف نهاية العام ال�ضابق، واإىل 32.0% يف نهاية عام 2007م. 

وقد جاء النمو يف الودائع حتت الطلب خالل عام 2007م متنا�ضبًا مع الزيادة يف املعامالت املالية والتجارية، 
والتي تعك�ضها ب�ضكل كبري الزيادة يف جمموع قيمة ال�ضيكات التي متت ت�ضويتها من خالل غرفة املقا�ضة مب�ضرف قطر 
املركزي والتي بلغت 196.2 مليار ريال خالل عام 2007م، مقابل 145.7 مليار ريال خالل العام ال�ضابق، اأي بزيادة 
بلغت قيمتها 50.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 34.7%، مقابل زيادة بلغت قيمتها 29.9 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 25.8 % 

يف العام ال�ضابق.  

جل زيادة ملحوظة خالل عام 2007م، بلغت قيمتها 33.8 مليار ريال، اأو ما  ومن ناحية اأخرى، حققت الودائع لأ
ن�ضبته 48.6%، مقارنة بزيادة بلغت 23.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 50.2%، خالل العام ال�ضابق. وقد اأّدى ذلك اإىل 
جل اإىل اإجمايل ودائع العمالء لت�ضكل 61.9% يف نهاية عام 2007م، مقابل 57.8% يف نهاية  ارتفاع ن�ضبة الودائع لأ
جل خالل عام 2007م اإىل ا�ضتمرار وجود اأ�ضعار فائدة مرتفعة  العام ال�ضابق. وتعزى هذه الزيادة الكبرية يف الودائع لأ
جل  الودائع لأ الفائدة على  اأ�ضعار  بلغ متو�ضط  مريكي، حيث  الأ بالدولر  اأو  القطري  بالريال  �ضواًء  الودائع،  على هذه 

بالريال القطري خالل عام 2007م حوايل 4.57%، مقابل 4.54% يف العام ال�ضابق. 

جدول رقم )18-2(

جالها وح�سب نوع العملة             باملليون ريال ت�سنيف الودائع وفقًاً الآ

التغري 2006-200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان  
%قيمة التغري 

52963.960799.285399.9120458.9167206.346747.438.8اإجمايل الودائع 
15315.819372.332700.042677.953446.310768.425.2ودائع حتت الطلب

3982.75436.66386.58199.610333.62134.026.0ودائع ادخارية 
جل  33665.435990.346313.469581.4103426.433845.048.6ودائع   لأ

35974.240935.855930.275339.3105820.430481.140.5بالعملة املحلية 
11050.115262.324826.032106.639329.37222.722.5حتت الطلب 

3923.85397.96300.68127.29864.71737.521.4ودائع ادخارية 
جل  21000.320275.624803.635105.556626.421520.961.3ودائع   لأ

جنبية  16989.719863.429469.745119.661385.916266.336.1بالعمالت الأ
4265.74110.07874.010571.314117.03545.733.5حتت الطلب 

58.938.785.972.4469.0396.6547.8ودائع ادخارية 
جل  12665.115714.721509.834475.946799.912324.035.7ودائع   لأ
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ب. ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب نوع العملة

بلغت اأر�ضدة ودائع العمالء بالعملة املحلية 105.8 مليار ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل 75.3 مليار ريال يف 
نهاية العام ال�ضابق ، اأي بزيادة قيمتها 30.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 40.5%، يف نهاية عام 2007م، مقابل 19.4 
املحلية حوايل  بالعملة  املودعة  الودائع  بلغت ح�ضة  وقد  ال�ضابق.  العام  نهاية  ن�ضبته 34.7%، يف  ما  اأو  ريال،  مليار 
63.3% من اإجمايل اأر�ضدة ودائع العمالء يف نهاية عام 2007م، مقابل 62.5% يف نهاية العام ال�ضابق. اأي اأن ت�ضارع 
معدل منو هذه الودائع خالل عام 2007م قد ترجم نف�ضه اإىل زيادة يف ح�ضتها من اإجمايل اأر�ضدة ودائع العمالء 

عن العام ال�ضابق.    

زادت  حيث  2007م،  عام  خالل  تباطوؤًا  جنبية  الأ بالعمالت  الودائع  منو  معدل  اأظهر  اأخرى،  ناحية  ومن 
اأو ما  ريال،  نهاية عام 2007م؛ مقابل 15.7 مليار  ن�ضبته36.1%، يف  اأو ما  ريال،  بقيمة 16.3 مليار  الودائع  هذه 
مليار   61.4 اإىل  اأجنبية  بعمالت  املحررة  الودائع  اأر�ضدة  و�ضلت  وبهذا   . ال�ضابق  العام  نهاية  يف  ن�ضبته%53.1، 
 %37.5 حوايل  بلغت  وح�ضة  ريال،  مليار   45.1 مقابل  الودائع؛  اأر�ضدة  اإجمايل  من  حوايل%36.7  و�ضكلت  ريال، 
وقد   . ال�ضابق  العام  نهاية  يف  الودائع  اأر�ضدة  اإجمايل  من 
جنبية ب�ضكل  تركزت الزيادة يف الودائع املحررة بالعمالت الأ
بنحو  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  من  كلٍّ  ودائع  زيادة  يف  اأ�ضا�ضي 
13.6 مليار ريال واحلكومة بنحو 2.4 مليار ريال، و�ضركات 
القطاع اخلا�ص بنحو 2.0 مليار ريال، وذلك نتيجة لزيادة 
التحويالت الراأ�ضمالية لهذه اجلهات من اخلارج. اأّما ودائع 
جنبية فقد نق�ضت بقيمة 4.0  فراد املودعة بالعمالت الأ الأ
�ضهدت  قد  كانت  بينما  2007م،  عام  نهاية  يف  ريال  مليار 

ارتفاعًا يف نهاية العام ال�ضابق.

ج. ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب الن�ساط االقت�سادي

كرب من اإجمايل  يت�ضح من اجلدول رقم )19/2( اأن اأر�ضدة ودائع القطاع اخلا�ص ل تزال ت�ضتاأثر باجلانب الأ
اأر�ضدة الودائع البنكية، حيث بلغت 102.6 مليار ريال، و�ضكلت حوايل 61.4% من اإجمايل اأر�ضدة ودائع العمالء يف 
نهاية عام 2007م. كما بلغت قيمة م�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف اإجمايل الزيادة يف اأر�ضدة ودائع العمالء، خالل عام 
2007م،  حوايل 26.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 56.0%؛ منها زيادة يف ودائع �ضركات القطاع اخلا�ص بلغت 16.4 
مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 48.7%، مقابل زيادة بلغت 12.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 57.5%، خالل العام ال�ضابق. اأما 
فراد فبلغت 9.7 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 22.9%، خالل عام2007م مقابل 11.2 مليار ريال،  الزيادة يف ودائع الأ
اأو ما ن�ضبته 35.7%، يف العام ال�ضابق. وا�ضتمرت »ودائع غري املقيمني« يف الرتفاع ب�ضكل ملحوظ للعام الرابع على 
التوايل، حيث ارتفعت خالل عام 2007م ب�ضكل غري م�ضبوق، بقيمة 3.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 278.1%، لت�ضل 
اأر�ضدتها اإىل 4.4 مليار ريال يف نهاية عام 2007م؛ مقابل ارتفاع معتدل بلغت قيمته 386 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 

50.1%، حيث كانت اأر�ضدتها عند م�ضتوى 1.2 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق.  















   

مليون ريال
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ودائع  اأر�ضدة  يف  الزيادة  بلغت  اأخرى،  ناحية  ومن 
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   17.3 حوايل  العام  القطاع 
40.4%، يف نهاية عام 2007م، و�ضكلت 37.1% من الزيادة 
جمالية يف اأر�ضدة ودائع العمالء. وقد جاءت هذه الزيادة  الإ
نتيجة لرتفاع ودائع املوؤ�ض�ضات احلكومية بقيمة 14.6 مليار 
اأو ما  اأو ما ن�ضبته 67.8%، مقابل 6.9 مليار ريال،  ريال، 
ن�ضبته 52.3% يف نهاية العام ال�ضابق؛ وزيادة اأر�ضدة ودائع 
اأو ما  ريال،  بقيمة 2.2 مليار  �ضبه احلكومية«  »املوؤ�ض�ضات 
ن�ضبته 27.2%، يف نهاية عام 2007م، مقابل تراجع �ضئيل 
بقيمة 237 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 2.8%، يف نهاية العام 
»احلكومة«  ودائع  اأر�ضدة  يف  الزيادة  كانت  بينما  ال�ضابق؛ 

زيادة �ضئيلة بلغت حوايل 503 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 3.8%، يف نهاية عام 2007م، مقارنة بزيادة بلغت حوايل 4.5 
مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 52.3%، يف نهاية العام ال�ضابق. 

ونتيجة لزيادة اأر�ضدة ودائع »القطاع العام« مبعدلت اأ�ضرع من اإجمايل الودائع، حيث زادت بن�ضبة 40.4%، من 
42.9 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق اإىل 60.2 مليار ريال يف نهاية عام 2007م، ارتفعت قلياًل اأهميتها الن�ضبية اإىل 

اإجمايل الودائع من 35.6% يف نهاية العام ال�ضابق  اإىل 36.0% يف نهاية عام 2007م. 

جدول رقم )19-2(
توزيع الودائع وفقًا لنوع الن�ساط االقت�سادي             باملليون ريال

التغري 2006- 200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
%قيمة التغري

21975.423089.731755.342897.860238.917341.140.4القطاع العام 
9104.07627.18595.213090.213592.9502.73.8احلكومة  

8505.610365.714630.321514.536101.314586.867.8املوؤ�ض�ضات احلكومية 
4365.85096.98529.88293.110544.72251.627.2املوؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية 

30709.737174.152875.576406.6102602.226195.634.3القطاع اخلا�س 
7978.811165.721410.733719.750152.616432.948.7�ضركات القطاع اخلا�ص 

فراد 22730.926008.431464.842686.952449.69762.722.9الأ
278.6535.4769.11154.64365.33210.7278.1ودائع غري املقيمني 

52963.760799.285399.9120459.0167206.446747.438.8اإجمايل الودائع 

�سكل رقم )7-2(
ت�سنيف ودائع عمالء البنوك ح�سب الن�ساط االقت�سادي





















   

مليون ريال
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2. حقوق امل�ساهمني 

�ضهد بند حقوق امل�ضاهمني يف امليزانية املجمعة للبنوك العاملة يف دولة قطر زيادة ملحوظة خالل عام 2007م، 
�ضواء على امل�ضتوى الإجمايل اأو على م�ضتوى بنوده الفرعية، حيث زاد بقيمة 12.0 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته %48.7، 
مقابل زيادة بقيمة 6.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 35.1%، يف العام ال�ضابق. وقد جاءت هذه الزيادة يف نهاية عام 

2007م حم�ضلة للعوامل التالية:

اأو  ريال،  مليار  بقيمة 4.6  زادت  اأموالها خالل عام 2007م، حيث  روؤو�ص  رفع  نحو  البنوك  توجه  ا�ضتمرار    
ن�ضبته 143.8%، يف  اأو ما  اأن رفعتها بقيمة 6.0 مليار ريال،  بعد  نهاية عام 2007،  ن�ضبته 45.3%، يف  ما 
كرب من هذه الزيادة خالل عام 2007م نتيجة لتاأ�ضي�ص بنك جديد يف قطر  العام ال�ضابق. ويعود اجلزء الأ
ول من عام  )اخلليجي( براأ�ضمال مدفوع قيمته 3.6 مليار ريال، وبدء مزاولته للعمل امل�ضريف يف الربع الأ

2007م.

رباح املحتجزة يف نهاية عام 2007م،  ا�ضتمرار البنوك يف تدعيم احتياطياتها القانونية من خالل زيادة الأ   
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون   937 قيمتها  بلغت  بزيادة  مقارنة  40.6%؛  ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون   879 بقيمة 

76.4%، يف العام ال�ضابق.  

زيادة بند »احتياطيات اأخرى« بقيمة 1.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 30.9%، يف نهاية عام 2007م، نتيجة للتح�ضن    
�ضهم يف �ضوق  وراق املالية لدى البنوك التجارية الناجم عن حت�ضن اأ�ضعار الأ يف احتياطي فروق تقييم حمافظ الأ
وراق املالية خالل عام 2007م؛ مقابل تراجع بند »احتياطيات اأخرى« بقيمة 2.2 مليار ريال، اأو ما  الدوحة لالأ

ن�ضبته 34.6%، يف نهاية العام ال�ضابق. 

جنبية لدى البنوك  �سايف املوجودات االأ

جنبية« يف نهاية عام 2007م عما كان  تراجع م�ضتوى ما حتتفظ به البنوك التجارية من »�ضايف املوجودات الأ
عليه يف نهاية العام ال�ضابق؛ حيث بلغت نحو 20.6 مليار ريال يف نهاية عام التقرير، مقابل 41.6 مليار ريال يف نهاية 
بزيادة قدرها 10.4  ن�ضبته 50.5%، مقارنًة  ما  اأو  ريال،  مليار  انخفا�ضًا بحوايل 21  بذلك  ال�ضابق، حمققة  العام 
جنبية يف نهاية عام  مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 33.3%، يف نهاية العام ال�ضابق. وقد جاء الرتاجع يف �ضايف املوجودات الأ
جنبية على نحو يعك�ص نظرة هذه البنوك وتوقعاتها بتعديل  2007م كمح�ضلة لزيادة كل من املوجودات واملطلوبات الأ

مريكي، والتي كانت تفا�ضيلها كما يف اجلدول رقم )21-2(. �ضعر تعادل الريال القطري مقابل الدولر الأ

جدول رقم )20-2(
تفا�سيل حقوق امل�ساهمني لدى البنوك التجارية           باملليون ريال

التغري 2006-200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان  
%قيمة

10103.914680.04576.145.3راأ�ص املال 
8177.7134245246.164.2الحتياطي القانوين 

4217.255201303.230.9احتياطيات اأخرى 
2164.13043878.740.6اأرباح حمتجزة 

24662.936667.012004.148.7اإجمايل حقوق امل�ضاهمني
13.012.50ن�ضبة حقوق امل�ضاهمني اإىل اإجمايل املطلوبات %



67التقرير ال�سنوي احلادي والثالثون

جدول رقم )21-2(

جنبية                                                                                   باملليون ريال �سايف املوجودات االأ

التغري 2006-200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان  
%قيمة 

جنبية  66310.588960.722650.234.2املوجودات الأ
- 16.7 -132.2110.222.0نقد يف اخلزينة

جنبية 45163.554449.39285.820.6اأر�ضدة لدى البنوك الأ
13240.020134.16894.152.1ا�ضتثمارات مالية خارجية 

7774.814267.16492.383.5ائتمان خارج قطر 
جنبية  24754.062301.137547.1151.7املطلوبات الأ
1،154.64365.33210.7278.1ودائع غري املقيمني 

20541.354410.933869.6164.9اأر�ضدة للبنوك يف اخلارج
3058.13524.9466.815.3�ضندات واأوراق مالية اأخرى 
جنبية  - 35.8 -41556.526659.614896.9�ضافى املوجودات الأ

جنبية اأ. املوجودات االأ

جنبية ب�ضفة اأ�ضا�ضية يف ما يلي :  تركزت الزيادة يف املوجودات الأ

ر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية يف اخلارج بقيمة 9.3 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 20.6%، يف نهاية  زيادة الأ  . 1
عام 2007م، مقابل 15.8 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 53.8%، يف نهاية العام ال�ضابق.

زيادة ال�ضتثمارات املالية يف اخلارج بقيمة 715 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 5.4%، مقابل 3.5 مليار ريال، اأو ما   . 2
ن�ضبته 36.1%، يف نهاية العام ال�ضابق.  

�ضهدت اأن�ضطة اإقرا�ص البنوك خارج قطر تو�ضعًا ملحوظًا خالل عام 2007م، رغم اأنه جاء مبعدل اأبطاأ مما   . 3
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   6.5 بقيمة  قطر  خارج  املمنوح  الئتمان  اأر�ضدة  زادت  حيث  ال�ضابق،  العام  �ضهده 
اأو ما ن�ضبته 228.3%، يف نهاية العام  83.5%، يف نهاية عام 2007م، مقابل زيادة قدرها 5.4 مليار ريال، 

ال�ضابق.

جنبية  ب. املطلوبات االأ

للبنوك  جنبية  الأ املطلوبات  زادت 
ما  اأو  ريال،  مليار   37.4 بقيمة  التجارية 
2007م،  عام  نهاية  يف   ،%151.3 ن�ضبته 
اأو  ريال،  مليار   14.4 بقيمة  زيادة  مقابل 
ما ن�ضبته 138.7%، يف نهاية العام ال�ضابق. 
جنبية مركزة  وكانت الزيادة يف املطلوبات الأ
اخلارج«  يف  للبنوك  امل�ضتحقة  ر�ضدة  »الأ يف 
ما  اأو  ريال،  مليار   33.9 بقيمة  زادت  التي 

   


















مليون ريال

�سكل رقم )8-2(
جنبية لدى البنوك تطور �سايف املوجودات االأ
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يف  الزيادة  مكونات  اأكرب  اخلارج«  يف  للبنوك  امل�ضتحقة  ر�ضدة  »الأ وتعترب  التقرير.  عام  نهاية  يف   ،%164.9 ن�ضبته 
اأو  ال�ضابق، حيث بلغت الزيادة فيها 10.9 مليار ريال،  جنبية؛ وزادت من الرتكز الذي �ضاد يف العام  املطلوبات الأ
جنبية يف  ما ن�ضبته 113.9%. كما قامت بع�ص البنوك املحلية بزيادة اإ�ضداراتها من ال�ضندات املحررة بالعمالت الأ
جل ملقابلة التو�ضع يف اأن�ضطتها امل�ضرفية ومتويل  اخلارج خالل عام 2007م، بهدف زيادة مواردها املالية طويلة الأ
م�ضروعات كربى داخل قطر؛ وقد بلغت ح�ضيلة هذه ال�ضندات حوايل 3.5 مليار ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل 
3.1 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق، بزيادة قيمتها 466 مليون ريال تقريبًا، اأو ما ن�ضبته 11.9%، عّما كانت عليه 

يف نهاية العام ال�ضابق.  

احل�سابات النظامية لدى البنوك التجارية 

ن�ضطة امل�ضنفة »خارج امليزانية« للعام اخلام�ص على التوايل، وب�ضفة خا�ضة  ا�ضتمّر تو�ضع البنوك التجارية يف الأ
يف جمال فتح العتمادات امل�ضتندية وخطابات ال�ضمان، مواكبة بذلك الطفرة القت�ضادية والعمرانية التي ت�ضهدها 
ن�ضبته  اأو ما  التجارية بحوايل 50.5 مليار ريال،  البنوك  النظامية لدى  اأر�ضدة احل�ضابات  دولة قطر. حيث زادت 
51.3%، يف نهاية عام 2007م، مقابل زيادة قيمتها 32.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 49.1%، يف نهاية العام ال�ضابق. 

واأ�ضهمت يف زيادة احل�ضابات النظامية خالل عام 2007م املكونات التالية:  

زيادة العتمادات امل�ضتندية بقيمة 8.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 68.7%، يف نهاية عام 2007م، لت�ضكل حوايل    
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   4.2 بلغت  بزيادة  مقارنًة  النظامية،  احل�ضابات  يف  الزيادة  اإجمايل  من   %16.8
ال�ضابق. وقد  العام  نهاية  النظامية يف  الزيادة يف احل�ضابات  اإجمايل  ولت�ضكل حوايل 13.0% من   ،%52.0
خرية لتتواكب مع ارتفاع وترية ال�ضترياد ال�ضلعي  عوام الأ جاءت الزيادة يف العتمادات امل�ضتندية خالل الأ

لدولة قطر والتي جاءت نتيجة لزيادة عدد ال�ضكان واإقامة م�ضروعات �ضناعية كربى.

زيادة قيمة خطابات ال�ضمان باأنواعها املختلفة بقيمة 20.7 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 51.4%، ت�ضكل حوايل    
41% من اإجمايل الزيادة يف احل�ضابات النظامية. ومن املالحظ، كما يت�ضح من اجلدول رقم )2-22( تو�ضع 
للنه�ضة  خرية، وذلك نتيجة  عوام الثالثة الأ البنوك ب�ضكل كبري يف فتح خطابات �ضمان لعمالئها خالل الأ

خرية. القت�ضادية والعمرانية التي ت�ضهدها دولة قطر يف الفرتة الأ

جدول رقم )22-2(
باملليون ريال تفا�سيل احل�سابات النظامية لدى البنوك التجارية    

التغري 2006-2007 20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان   
%قيمة التغري 

12338.420815.18476.768.7العتمادات امل�ضتندية 
40331.861045.720713.951.4خطابات �ضمان 

27502.832856.75353.919.5عقود اآجلة وم�ضتقات
13054.625120.012065.492.4اجلزء غري امل�ضتخدم من الت�ضهيالت الئتمانية  

5262.09140.73878.773.7اأخرى 
جمايل 98489.6148978.250488.651.3الإ
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بقيمة  ارتفعت  حيث  2007م،  عام  خالل  خرى  الأ وامل�ضتقات  جلة  الآ العقود  اأن�ضطة  يف  للتو�ضع  البنوك  عادت    
العام  ن�ضبته 38.7%، يف  اأو ما  ن�ضبته 19.5%؛ مقابل زيادة بقيمة 7.7 مليار ريال،  اأو ما  5.4 مليار ريال، 
همية الن�ضبية لإجمايل احل�ضابات النظامية يف نهاية  ال�ضابق. ومازال هذا البند يحتل املركز الثاين من حيث الأ
العام )بعد خطابات ال�ضمان التي احتلت ن�ضبة 41%( وبن�ضبة 22.1%، مقارنة بن�ضبة 27.9% يف نهاية العام 

ال�ضابق.

بلغ ر�ضيد اجلزء غري امل�ضتخدم من الت�ضهيالت الئتمانية حوايل 25.1 مليار ريال يف نهاية عام 2007م، مقارنًة    
بنحو 13.1 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق، م�ضجاًل زيادة قيمتها 12.1 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته %92.4، 

عن العام ال�ضابق؛ مقارنة بزيادة بلغت 2.4 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 23.0%، يف نهاية العام ال�ضابق. 

معايري تقييم اأداء البنوك
يقوم امل�ضرف باإجراء متابعة دورية مل�ضتويات اأداء البنوك بهدف احلفاظ على ال�ضتقرار املايل، وي�ضتخدم لذلك 
املوجودات،  املال، جودة  راأ�ص  كفاية  معايري  من  كل  ت�ضمل  والتي  دوليًا،  عليها  املتعارف  املوؤ�ضرات  من  عددًا  الغر�ص 
�ضافة اإىل معايري قيا�ص مدى كفاءة البنوك يف توظيف املوارد املتاحة لديها.  م�ضتوى الربحية، م�ضتوى ال�ضيولة، بالإ

ونعر�ص فيما يلي اأهم التطورات التي طراأت على اأداء البنوك خالل عام 2007م. 

1. معايري كفاية راأ�س املال 

تقي�ص هذه املعايري مدى قدره البنوك على امت�ضا�ص ال�ضدمات واخل�ضائر التي ميكن اأن تتعر�ص لها، نتيجة ممار�ضتها 
ن�ضطتها املختلفة، وذلك من خالل احتفاظها مب�ضتوى كاف من راأ�ص املال والحتياطيات باأنواعها املختلفة والقرو�ص  لأ
امل�ضاندة. وقد التزمت البنوك يف هذا املجال، بتطبيق املعايري اجلديدة لكفاية راأ�ص املال ) بازل 2( اعتبارًا من بداية عام 
2006م بناء على تعليمات من م�ضرف قطر املركزي. وت�ضري متابعة موؤ�ضرات كفاية راأ�ص املال خالل عام 2007م اإىل ما يلي:

اإىل 11.5% يف نهاية عام  اإجمايل املوجودات لت�ضل  اإىل  �ضا�ضي«  تراجعت ب�ضكل طفيف ن�ضبة راأ�ص املال »الأ   
2007م، مقابل 12.4% يف العام ال�ضابق. ومازالت الن�ضبة الفعلية تفوق الن�ضبة املقررة من قبل م�ضرف قطر 

املركزي وهى %6.

العر�ضية  واللتزامات  املوجودات  اإجمايل  اإىل  وامل�ضاند«  �ضا�ضي  »الأ املال  راأ�ص  ن�ضبة  بالنخفا�ص  ا�ضتمرت    
املرجحة باأوزان املخاطر من 15.1% يف نهاية العام ال�ضابق  اإىل 13.5% يف نهاية عام 2007م. ويعزى انخفا�ص 

هذه الن�ضبة اإىل عاملني اأ�ضا�ضيني هما: 

تطبيق معيار بازل 2 من قبل البنوك اعتبارا من بداية عام 2006م، بدل من معيار بازل1 الذي كان يطبق يف  اأ . 
باأوزان  املرجحة  العر�ضية  واللتزامات  املوجودات  مكونات  احت�ضاب  طرق  اختلفت  حيث  ال�ضابقة.  عوام  الأ

�ضافة اإىل اإدخال املخاطر الت�ضغيلية يف الن�ضبة اجلديدة )بازل 2(.  املخاطر )مقام الن�ضبة( بالإ

اأن�ضطة خارج امليزانية« يف نهاية عام  اأو   ب . تو�ضع ن�ضاط البنوك ب�ضكل كبري �ضواًء على م�ضتوى بنود »موجودات 
2007م، التي زادت بن�ضبة 51.3% عما كانت عليه يف نهاية العام ال�ضابق. 
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حت�ّضـنت نوعية حمفظة القرو�ص ب�ضكل طفيف ودّعمت البنوُك روؤو�َص اأموالها واحتياطياتها خالل عام 2007م،    
مما اأّدى اإىل حت�ضن طفيف يف ن�ضبة �ضايف الديون املتعرثة )التي ت�ضمل كل من الديون دون امل�ضتوى وامل�ضكوك 
يف حت�ضيلها، والديون الرديئة م�ضتبعدًا منها املخ�ض�ضات املقابلة لها والفوائد املعلقة( اإىل اإجمايل حقوق 

امل�ضاهمني لتبلغ 0.61% يف نهاية عام 2007م، مقارنًة بنحو 0.64% يف نهاية العام ال�ضابق. 

2 . معايري جودة املوجودات 

تقي�ص هذه املعايري التطور يف م�ضتوى الديون الرديئة لدى البنوك، ومدى كفاية ما تكّونه البنوك من خم�ض�ضات 
ملقابلة هذه الديون. ووفقًا لتحليل تطورات موؤ�ضرات جودة املوجودات خالل عام 2007م، يتبني وجود حت�ضن طراأ على 
عوام ال�ضابقة، حيث اجتهت  موؤ�ضر ن�ضبة القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل حمفظة القرو�ص يف نهاية عام 2007م مقارنًة بالأ
هذه الن�ضبة اإىل النخفا�ص لتبلغ 1.5% يف نهاية عام 2007م، مقابل 2.2 % يف نهاية العام ال�ضابق. كما انخف�ضت ن�ضبة 
تغطية املخ�ض�ضات املكّونة من قبل البنوك ملواجهة القرو�ص املتعرثة لتبلغ 90.7% يف نهاية 2007م، مقابل 94.3% يف 
العام ال�ضابق. وقد جاء التح�ضن يف معيار ن�ضبة القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل حمفظة القرو�ص على الرغم من التو�ضع 

الكبري يف ن�ضاط البنوك خالل عام 2007م، وخا�ضة على م�ضتوى الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة لعمالئها.

اأ. التوزيع القطاعي للت�سهيالت االئتمانية )الرتكز االئتماين(

ن�ضطة  يتم قيا�ص خماطر الرتكز الئتماين للبنوك من خالل حتليل ن�ضب توزيع الت�ضهيالت الئتمانية على الأ
القت�ضادية املختلفة، بغر�ص التعرف على مدى تركز هذه الت�ضهيالت على اأن�ضطة اقت�ضادية معينة، وبالتايل احتمال 
رقم  اجلدول  يو�ضحه  ملا  ووفقًا  ن�ضطة.  الأ هذه  على  حتدث  اأن  ميكن  التي  للتقلبات  نتيجة  ملخاطر  البنوك  تعر�ص 
ال�ضت  ال�ضنوات  وب�ضكل كبري خالل  النخفا�ص  م�ضتمر يف  للحكومة  املمنوحة  القرو�ص  اأن اجتاه  )23/2(، يالحظ 
خرية، حيث و�ضلت ن�ضبتها اإىل اإجمايل حمفظة القرو�ص حوايل 6.3% يف نهاية عام 2007م مقابل 13.3% يف  الأ
نهاية العام ال�ضابق. ومن املعروف اأن هذه القرو�ص ذات خماطر ائتمانية منخف�ضة جدًا نظرًا ملا تتمتع به دولة قطر 
من ت�ضنيف ائتماين مرتفع من كافة موؤ�ض�ضات التقييم الدولية. ومع اأّن البنوك ا�ضتمرت يف التو�ضع مبنح القرو�ص 
فراد ب�ضكل ملحوظ، اإّل اأن تو�ضعها جاء مبعدلت اأبطاأ من التو�ضع يف اإجمايل حمفظة القرو�ص، بحيث تراجعت  لالأ
فراد يف اإجمايل حمفظة القرو�ص اإىل 32.2% يف نهاية عام 2007م، مقابل %37.1  ن�ضبة القرو�ص املمنوحة لقطاع الأ
يف نهاية العام ال�ضابق. اأما القرو�ص املقدمة اإىل قطاع العقارات واملقاولت فقد ارتفعت ن�ضبة ما ت�ضكله هذه القرو�ص 
من اإجمايل حمفظة القرو�ص اإىل 19.1% يف نهاية عام 2007م، بعد اأن كانت ت�ضكل ما ن�ضبته 16.6% يف نهاية العام 

ال�ضابق. 

ملخاطر عديدة )خا�ضة  يعر�ضها  قد  القطاعيني  لهذين  ائتمانية  ت�ضهيالت  منح  البنوك يف  تو�ضع  ن  لأ ونظرًا   
املخاطر الئتمانية وخماطر ال�ضوق( فقد قام م�ضرف قطر املركزي بو�ضع �ضوابط وحدود على القرو�ص املمنوحة 
للقطاع العقاري، بحيث ل يزيد اإجمايل القرو�ص املمنوحة لهذا القطاع عن 150 % من حقوق امل�ضاهمني اأو 15% من 
ودائع العمالء، اأيهما اأقل، بالن�ضبة للبنوك التجارية؛ ول يتجاوز املتو�ضط احل�ضابي ملجموع كل من 150% من حقوق 
فراد فقد و�ضع  �ضالمية. اأّما فيما يتعلق بالقرو�ص املمنوحة لالأ امل�ضاهمني و 15% من ودائع العمالء بالن�ضبة للبنوك الإ

امل�ضرف �ضوابط على الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة لهم بحيث يجب اأن تكون هذه الت�ضهيالت ب�ضمان رواتبهم.
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3 . معايري الربحية 

لديها،  امل�ضاهمني  حقوق  تدعيم  على  ت�ضاعدها  اأرباح  حتقيق  على  البنوك  قدره  مدى  الربحية  معايري  تقي�ص 
واإجراء توزيعات نقدية منا�ضبة على م�ضاهميها. وت�ضري معايري الربحية للبنوك التجارية عن عام 2007م اإىل اجتاه 

هذه املوؤ�ضرات اإىل الرتفاع، متاأثرة بعدة عوامل اأهمها:

وراق املالية بن�ضبة 17.1% خالل عام 2007م، متاأثرة بارتفاع  زيادة اإيرادات البنوك املتاأتية من املتاجرة بالأ   
وراق املالية. �ضهم يف �ضوق الدوحة لالأ اأ�ضعار الأ

زيادة قيمة الفوائد املدفوعة مبعدل اأ�ضرع من زيادة قيمة الفوائد املح�ضلة، رغم اجتاه اأ�ضعار الفائدة املحلية    
والعاملية اإىل النخفا�ص خالل عام 2007م.

وكمح�ضلة للتغريات ال�ضابقة، زادت ن�ضبة �ضايف الربح اإىل متو�ضط حقوق امل�ضاهمني من 27.2% يف نهاية العام 
ال�ضابق اإىل 30.4% يف نهاية عام 2007م، وانخف�ضت ب�ضكل طفيف ن�ضبة �ضايف الربح اإىل متو�ضط اإجمايل املوجودات 
من3.7% يف نهاية العام ال�ضابق اإىل 3.6% يف نهاية عام 2007م، كما انخف�ضت ن�ضبة �ضايف الفوائد املح�ضلة اإىل 
يرادات من 36.7% يف نهاية العام ال�ضابق اإىل 31.3% يف نهاية عام 2007م. كما ت�ضري معايري الربحية اإىل  اإجمايل الإ
يرادات لت�ضل اإىل 31.8% يف نهاية عام  خرى )بخالف الفوائد املح�ضلة( اإىل اإجمايل الإ يرادات الأ زيادة ن�ضبة الإ

2007م، مقابل 30.4% يف نهاية العام ال�ضابق.

جدول رقم )23-2(
التوزيع القطاعي للت�سهيالت االئتمانية داخل قطر ) الرتكز االئتماين(   %

200220032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان   

46.846.038.227.722.724.5القطاع العام:

38.737.728.718.413.36.3احلكومة

5.44.94.92.61.711.5موؤ�ض�ضات حكومية

2.73.44.76.67.86.7موؤ�ض�ضات �ضبه حكومية

53.254.061.872.377.375.5القطاع اخلا�س:

فراد 25.226.529.236.737.132.2الأ

13.112.812.712.112.212.3التجارة

3.94.34.94.47.67.6اخلدمات

3.72.73.24.93.74.3اأخرى

7.37.711.814.216.619.1القطاع العقاري واملقاولت
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4 . معايري ال�سيولة

اأو قابلة للت�ضييل  تقي�ص هذه املعايري مدى قدره البنوك على الحتفاظ بن�ضبة من موجوداتها يف �ضورة �ضائلة 
خالل فرتة زمنية وجيزة، ومبا ميكنها من مواجهة اأي حالت �ضحب مفاجئ على ودائع العمالء لديها. وت�ضري معايري 
قيا�ص ال�ضيولة لدى البنوك عن عام 2007م اإىل ا�ضتمرار البنوك يف املحافظة على م�ضتوى منا�ضب من املوجودات 
ال�ضائلة لديها، على الرغم من اجتاه بع�ص معايري ال�ضيولة اإىل النخفا�ص يف نهاية عام 2007م مقارنًة بالعام ال�ضابق، 
حيث زادت ن�ضبة املوجودات النقدية اإىل اإجمايل املوجودات من 3.3% يف نهاية العام ال�ضابق اإىل 8.9% يف نهاية 
وراق املالية اإىل اإجمايل املوجودات لت�ضل اإىل  عام 2007م، وانخف�ضت ن�ضبتي املوجودات ال�ضائلة واإجمايل حمفظة الأ

م�ضتوى 31.1% و 9.8% يف نهاية عام 2007م، مقابل 40.8%، 10.5% على الرتتيب يف نهاية العام ال�ضابق. 

5 . معايري التوظيف

موال،  تقي�ص معايري التوظيف مدى ا�ضتخدام البنوك للموارد املالية املتاحة لها ب�ضكٍل يعظـِّم العائد على هذه الأ
موال لعام 2007م اإىل تباطوؤ  مع مراعاة درجة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ص لها. وت�ضري معايري قيا�ص توظيف الأ
يف اجتاه البنوك نحو التو�ضع يف التوظيفات يف ال�ضوق املحلى ب�ضفة عامة، ويف منح القرو�ص للقطاع اخلا�ص ب�ضفة 
خا�ضة، حيث انخف�ضت ن�ضبة القرو�ص املمنوحة للقطاع اخلا�ص اإىل اإجمايل القرو�ص من 71.4%  يف نهاية العام 
ال�ضابق اإىل 68.8% يف نهاية عام 2007م؛ ويعزى ذلك اإىل زيادة اإجمايل القرو�ص مبعدل اأ�ضرع من زيادة القرو�ص 
املمنوحة للقطاع اخلا�ص. اإّل اأّن ن�ضبة القرو�ص املمنوحة للقطاع اخلا�ص اإىل اإجمايل ودائع القطاع اخلا�ص قد ارتفعت 
من 96.0% يف نهاية العام ال�ضابق اإىل 107.6% يف نهاية عام 2007م؛ يف حني انخف�ضت ن�ضبة اإجمايل موجودات 
جنبية من 141.4% يف نهاية عام 2006م اإىل %115.6  جنبية اإىل اإجمايل املطلوبات بالعمالت الأ البنوك بالعمالت الأ
يف نهاية عام 2007م، وهو ما يعك�ص تف�ضيل البنوك لتوظيف مواردها املالية يف ال�ضوق املحلى ب�ضكل اأكرب من التوظيف 
خرية، وال�ضائعات التي يتم  باخلارج، م�ضتغلة يف ذلك حالة الرواج القت�ضادي التي ت�ضهدها دولة قطر يف ال�ضنوات الأ

ترويجها من قبل البع�ص حول نوايا دولة قطر نحو رفع �ضعر �ضرف الريال مقابل الدولر.
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جدول رقم )24-2(
�سرات قيا�س اأداء البنوك التجارية       % موؤ

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان     معايري راأ�س املال
�ضا�ضي /  اإجمايل املوجودات  10.011.711.212.411.5راأ�ص املال الأ

دنى املقرر  6.06.06.06.06.0احلد الأ
�ضا�ضي/ اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر 22.222.121.713.512.2 راأ�ص املال الأ

�ضا�ضي +  راأ�ص املال امل�ضاند(/ اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر   25.324.924.814.313.5)راأ�ص املال الأ
دنى املقرر 10.010.010.010.010.0احلد الأ

�ضا�ضي 6.83.63.30.640.61�ضايف الديون املتعرثة / راأ�ص املال الأ
جودة املوجودات

8.16.34.32.21.5 القرو�ص املتعرثة / اإجمايل القرو�ص
85.487.684.394.390.7خم�ض�ضات القرو�ص / الديون املتعرثة 

6.95.53.62.11.4خم�ض�ضات القرو�ص / اإجمايل القرو�ص 
5.23.92.41.51.1اإجمايل املخ�ض�ضات / اإجمايل املوجودات

الربحية 
20.820.928.527.230.4�ضايف الربح / متو�ضط حقوق امل�ضاهمني 

2.52.84.33.73.6�ضايف الربح / متو�ضط اإجمايل املوجودات 
3.02.83.03.12.61�ضايف الفوائد املح�ضلة / متو�ضط اإجمايل املوجودات 

يرادات  50.448.037.236.731.34�ضايف الفوائد املح�ضلة / اإجمايل الإ
خرى / متو�ضط اإجمايل املوجودات  يرادات الأ 1.71.83.12.62.65الإ

يرادات  خرى / اإجمايل الإ يرادات الأ 28.930.639.030.431.76الإ
يرادات خرى / اإجمايل الإ 38.530.522.423.120.23امل�ضروفات الأ
خرى  جور واملرتبات /  امل�ضروفات الأ 31.038.035.834.836.47الأ

ال�صيولة 
3.23.74.03.38.9نقد واأر�ضدة لدى امل�ضرف املركزي / اإجمايل املوجودات 

38.541.641.540.831.14املوجودات ال�ضائلة / اإجمايل املوجودات 
50.954.855.453.239.59املوجودات ال�ضائلة / اخل�ضوم ال�ضائلة 

وراق املالية / اإجمايل املوجودات  15.315.312.910.59.77حمفظة الأ
82.781.481.785.296.05اإجمايل القرو�ص / ودائع العمالء 

57.553.853.554.054.56اإجمايل القرو�ص / اإجمايل املوجودات 
التوظيف 

76.280.292.196.0107.6الت�ضهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�ص / ودائع القطاع اخلا�ص 
53.560.369.971.468.76قرو�ص للقطاع اخلا�ص / اإجمايل القرو�ص 

70.065.364.565.271.34الئتمان املحلى   / اإجمايل الودائع + حقوق امل�ضاهمني 
جنبية  جنبية/ املطلوبات بالعمالت الأ 168.3159.3153.1141.4115.57اإجمايل املوجودات بالعمالت الأ

موؤ�صرات عامة 
21.520.941.645.855.3معدل النمو يف اإجمايل املوجودات 

15.714.840.541.138.8معدل النمو يف الودائع 
20.913.040.947.256.6معدل النمو يف الت�ضهيالت الئتمانية 

وراق املالية  16.021.519.318.023.9معدل النمو يف الأ
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بنك قطر للتنمية
للتنمية  قطر  بنك  م�ضمى  حتت  الوطنية،  البنوك  ومب�ضاركة  احلكومة  بوا�ضطة   ، 1997م  عام  البنك  اإن�ضاء  مّت 
ال�ضناعي،  القطاع  تطوير  بهدف  وذلك  ومتو�ضطة احلجم،  ال�ضغرية  ال�ضناعية  امل�ضاريع  بغر�ص متويل  ال�ضناعية، 
�ضاليب احلديثة يف الت�ضنيع، وتقوم با�ضتخدام املواد اخلام املتوافرة يف دول جمل�ص  وت�ضجيع امل�ضروعات التي ت�ضتخدم الأ
اإىل بنك حكومي، ورفع  البنك  التعاون اخلليجي، ول تعتمد على كثافة عمالية كبرية. وقد تقرر عام 2006م حتويل 
راأ�ضماله امل�ضرح به اإىل 5.0 مليار ريال، واملدفوع اإىل 1.5 مليار ريال، وتغيري م�ضماه اإىل بنك قطر للتنمية اعتبارًا 
وال�ضمكية  احليوانية  والرثوة  والزراعة  �ضكان  والإ وال�ضحة  التعليم  لت�ضمل  اأن�ضطته  دائر  تو�ضيع  مع  عام 2007م؛  من 
القت�ضادية  التنمية  يف  فاعل  بدور  القيام  هو  للبنك  �ضا�ضي  الأ الهدف  اأ�ضبح  وبهذا،  ال�ضناعي.  القطاع  جانب  اإىل 
والتي  املا�ضية،  ال�ضنوات اخلم�ص  البنك خالل  ن�ضاط  تطور  رقم )25-2(  ويبني اجلدول  دولة قطر،  وال�ضناعية يف 

نوجزها فيما يلي:

1. املوجودات

خرى ت�ضكل اأهم بند من بنود  اأ�ضبحت املبالغ امل�ضتحقة لبنك قطر للتنمية على البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأ  
همية يف نهاية العام ال�ضابق. واأدت  جانب املوجودات يف نهاية عام 2007م، بعد اأن كانت الثالثة من حيث الأ
زيادة راأ�ضمال البنك خالل عام 2007م اإىل توفري �ضيولة اإ�ضافية للبنك مكنته من زيادة موجوداته من الودائع 

وراق املالية، وت�ضهيالته الئتمانية.  لدى البنوك التجارية، واأر�ضدة حمفظته من الأ

جدول رقم )25-2(
باملليون ريال                                                                               املركز املايل لبنك قطر للتنمية  

التغري 2006-200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان   
%قيمة التغري

وراق املالية  141.2170.3211.7211.5212.10.60.3حمفظة الأ
139.191.780.775.81289.31213.41600.8امل�ضتحق على البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية 

57.472.199.4105.1156.451.348.8اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية 
25.827.852.541.051.410.325.1موجودات اأخرى

363.5361.9444.3433.01709.21275.8294.4اإجمايل املوجودات = املطلوبات
-77.5  -29 18.816.350.937.48.4امل�ضتحق للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

5.810.713.37.112.45.374.7املخ�ض�ضات 
29.53.613.415.631.215.6100.0مطلوبات اأخرى 

309.2331.3366.7373.31657.11283.8343.9حقوق امل�ضاهمني 

القطاع املايل
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وراق املالية فقد طراأت عليه زيادة طفيفة من 211.5 مليون ريال اإىل 212.1  اأّما ر�ضيد حمفظة البنك من الأ  
همية من اإجمايل املوجودات، اأو ما ن�ضبته  مليون ريال يف نهاية عام 2007م، وجاء ترتيبها الثاين من حيث الأ
12.4%، )منها 98.6 مليون ريال ا�ضتثمارات يف اأ�ضهم �ضركات حملية،و 106.0 مليون ريال ا�ضتثمارات يف 
وراق املالية قد  اأوراق مالية حكومية اأجنبية(. وباملقارنة مع نهاية العام ال�ضابق، حيث كان ر�ضيد حمفظة الأ
ول من حيث  تراجع من 211.7 مليون ريال اإىل 211.5 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 48.8%، وكان ترتيبها الأ

همية من اإجمايل املوجودات.  الأ

ازدادت الت�ضهيالت الئتمانية التي قدمها البنك للم�ضروعات ال�ضناعية بقيمة 51.3 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته   
48.8%، خالل عام 2007م؛ مقابل زيادة متوا�ضعة بلغت 6.0 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 5.7%، خالل عام 
2006م، وو�ضلت الت�ضهيالت الئتمانية اإىل م�ضتوى 156.4 مليون ريال يف نهاية عام 2007م، باملقارنة مع 
م�ضتوى 105.1 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. و�ضكلت الت�ضهيالت الئتمانية ن�ضبة 9.15% من اإجمايل 

املوجودات يف نهاية عام 2007م، مقابل 24.3% يف عام 2006م.

وراق املالية للبنك خالل عام 2007م، حيث ارتفعت بقيمة 0.6 مليون  طراأت زيادة طفيفة على حمفظة الأ  
مقابل 211.5  ريال،  مليون  اإىل 212.1  التقرير  عام  نهاية  ر�ضيدها يف  لي�ضل  ن�ضبته %0.3،  ما  اأو  ريال، 
وراق املالية للبنك ما ن�ضبته 48.8% من اإجمايل  مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. وبينما �ضكلت حمفظة الأ
املوجودات يف نهاية العام ال�ضابق ، )منها 98.3 مليون ريال ا�ضتثمارات يف اأ�ضهم �ضركات حملية، 105 مليون 

ريال ا�ضتثمارات يف اأوراق مالية اأجنبية(، اإل اأنها مل تعد كذلك يف نهاية عام 2007م.

2. املطلوبات

جل لتمويل ن�ضاطه. وقد بلغت قيمتها  ا�ضتمر البنك يف العتماد على حقوق امل�ضاهمني كم�ضدر اأ�ضا�ضي وطويل الأ
1،657.1 مليون ريال، و�ضكلت 97.0% من اإجمايل املركز املايل للبنك يف نهاية عام 2007م، مقابل 373.3 مليون 
ريال، اأو ما ن�ضبته 86.1%، يف نهاية العام ال�ضابق. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لقيام احلكومة بتعزيز راأ�ص مال البنك 
خالل عام 2007م بقيمة 1،300 مليون ريال، كما قام البنك بتدعيم الحتياطي القانوين مبقدار 14.4 مليون ريال 
رباح املحتجزة مبقدار 16.1 مليون ريال و 0.4  خرى والأ يف نهاية العام 2007م، يف حني انخف�ضت احتياطياته الأ
وراق املالية  مليون ريال، على الرتتيب، نتيجة لرتاجع احتياطي القيمة العادلة التي ن�ضاأت من اإعادة تقييم حمفظة الأ

لديه بالقيمة العادلة.

جدول رقم )26-2(
تفا�سيل حقوق امل�ساهمني لدى بنك قطر للتنمية                          باملليون ريال

التغري 2006-200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان   
%قيمة 

200.0200.0200.0200.01500.01300650.0راأ�ص املال 
9.110.510.514.114.40.32.1الحتياطي القانوين 

-14.1-74.889.7125.1114.198.016.1احتياطيات اأخرى 
-0.9-25.331.131.145.144.70.4اأرباح حمتجزة 

309.2331.3366.7373.31657.11283.8343.9اإجمايل حقوق امل�ضاهمني
-85.191.582.586.197.010.9حقوق امل�ضاهمني اإىل اإجمايل املطلوبات ) %(
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جدول رقم )27-2(
داء لبنك قطر  للتنمية                  % �سرات تقييم االأ موؤ

20032004200520062007البيان 

1.81.92.22.24.2معدل العائد على متو�ضط املوجودات 
2.12.22.52.63.9معدل العائد على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني 

137.359.6136.0--معدل كفاية راأ�ص املال 
15.819.922.424.39.1ن�ضبة القرو�ص اإىل اإجمايل املوجودات

26.549.752.746.489.6خم�ض�ص القرو�ص اإىل الديون املتعرثة 
26.323.722.311.97.8القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�ص 

3.62.62.91.80.08�ضايف القرو�ص املتعرثة اإىل حقوق امل�ضاهمني 

�سركات ال�سرافة
ارتفع عدد �ضركات ال�ضرافة العاملة يف دولة قطر اإىل 20 �ضركة يف نهاية عام 2007م، بينما كان عددها 19�ضركة 
لهذه  املجمعة  امليزانية  اإجمايل  زيادة  اإىل  ال�ضركات  الواردة من هذه  املالية  البيانات  وت�ضري  ال�ضابق.  العام  نهاية  يف 
ال�ضركات بقيمة 34.5 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 5.7%، لي�ضل م�ضتواها اإىل 635.5 مليون ريال يف نهاية عام التقرير؛ 
جمالية املجمعة ل�ضركات  مقابل 601.0 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. وباملقارنة مع عام 2006، كانت امليزانية الإ
ال�ضرافة العاملة يف دولة قطر يف نهاية عام 2006م قد تراجعت بقيمة 39.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 6.2 %، عن 

نهاية عام 2005م. وجاءت التغريات يف جانبي املوجودات واملطلوبات يف نهاية العام ال�ضابق على النحو التايل:  

جدول رقم )28-2(
باملليون ريال املركز املايل ل�سركات ال�سرافة  

التغري 2006 - 200320042005200620072007البيان 
%قيمة التغري

43.168.174.8116.0125.79.78.4نقد يف ال�ضندوق و�ضبائك املعادن الثمينة
77.478278.7249.3262.513.25.3اأر�ضدة لدى البنوك 

9.26.216.025.737.712.046.7اأر�ضدة لدى ال�ضرافني والفروع
-4.0 -5.4 213324.5250.4136.6131.2ال�ضتثمارات املالية

5.319.712.328.537.89.332.6موجودات ثابتة
-9.4 -4.2 8.39.58.644.940.6موجودات اأخرى

356.3506640.8601.0635.534.55.7اإجمايل املوجودات = املطلوبات 

262404.2479.8447.0493.746.710.4راأ�ص املال والحتياطيات 
-21.2 -11.8 5563.789.255.743.9ح�ضابات للبنوك 

-7.7 -5.2 17.516.946.967.562.3ح�ضابات للفروع وال�ضرافني 
21.721.224.930.835.64.815.6مطلوبات اأخرى
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1. املوجودات

وراق املالية عام 2006م، تراجعت ال�ضتثمارات املالية  �ضهم الذي ح�ضل يف �ضوق الدوحة لالأ نتيجة انخفا�ص اأ�ضعار الأ
ل�ضركات ال�ضرافة للعام الثاين على التوايل، اإّل اأّن تراجعها يف عام 2007م جاء باأقّل مّما �ضهده العام ال�ضابق. حيث 
انخف�ضت »ال�ضتثمارات املالية« ل�ضركات ال�ضرافة بحوايل  5.4 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  4 %، يف نهاية عام 2007م؛ 
مقابل انخفا�ٍص بقيمة  113.8مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  45.4% يف نهاية العام ال�ضابق. اأّما »اأر�ضدة لدى البنوك« 
ل�ضركات ال�ضرافة فقد زادت بقيمة 13.2 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 5.3%، يف نهاية عام 2007م، مقابل تراجٍع بلغ  
ر�ضدة النقدية« )والتي ت�ضمل كالًّ من  29.4 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  10.5%، يف نهاية العام ال�ضابق. كما ارتفعت »الأ
النقد يف ال�ضندوق+ �ضبائك املعادن الثمينة( بحوايل 9.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 8.4%، لت�ضل اإىل 125.7مليون 
ريال يف نهاية عام التقرير. وبهذا �ضكلت املوجودات ال�ضائلة )نقد يف ال�ضندوق، اأر�ضدة لدى البنوك، اأر�ضدة لدى 
ال�ضرافني، وال�ضتثمارات املالية( حوايل 87.7% من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام التقرير، مقارنًة بنحو %87.8 
يف نهاية العام ال�ضابق، مّما يعك�ص مزيدًا من ال�ضتقرار يف م�ضتوى ال�ضيولة لدى �ضركات ال�ضرافة خالل العامني 

خريين. الأ

2. املطلوبات

و�ضل  حيث  خرية،  الأ الثالثة  عوام  لالأ بالرتاجع  ال�ضرافة  �ضركات  على  للبنوك  امل�ضتحقة  ر�ضدة  الأ ا�ضتمرت 
م�ضتواها اإىل 43.9 مليون ريال، مرتاجعة بحوايل  11.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  21.2%، و�ضكلت ما ن�ضبته %6.9 
من اإجمايل املطلوبات يف نهاية عام 2007م؛ كما كانت قد تراجعت بحوايل  33.5 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  %37.6، 
وو�ضلت م�ضتواها اإىل 55.7 مليون ريال، و�ضكلت ما ن�ضبته نحو 9.3% من اإجمايل املطلوبات يف نهاية العام ال�ضابق. 
كرب من اإجمايل املطلوبات، حيث زادت بنحو 46.7 مليون  اأما بالن�ضبة »حلقوق امل�ضاهمني« فال تزال متثل اجلانب الأ
ريال، اأو ما ن�ضبته 10.4%، وارتفع ما ت�ضّكله من اإجمايل املطلوبات اإىل 77.7% يف عام التقرير؛ مقابل م�ضتوى بلغ 
447 مليون ريال، ون�ضبة  ما ت�ضكله من اإجمايل املطلوبات 74.4% يف نهاية العام ال�ضابق، وقد جاء هذا كمح�ضلة ملا 

يلي:

انخفا�ص احتياطي القيمة العادلة بقيمة  1.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  2.6%، يف نهاية عام التقرير، )نتيجة  اأ  - 
اإعادة تقييم حمفظة ال�ضتثمارات املالية بالقيمة العادلة(؛ مقارنة بانخفا�ص بلغ  83.7 مليون ريال، اأو ما 

ن�ضبته  55.1%، يف العام ال�ضابق.

زيادة الحتياطي القانوين بقيمة 14.0 مليون ريال اأو ما ن�ضبته 22.2% يف نهاية عام التقرير، مقابل تراجع  ب  - 
بقيمة  28.3 مليون ريال،  اأو ما ن�ضبته  30.9%، يف العام ال�ضابق. 

مقابل  التقرير،  عام  نهاية  ن�ضبته 372.8% يف  ما  اأو  ريال،  مليون  بقيمة 98.8  املدورة  رباح  الأ قيمة  زيادة  ج   - 
تراجعها بقيمة  48.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  64.8% يف نهاية العام ال�ضابق. 

من ناحية اأخرى، وا�ضلت �ضركات ال�ضرافة تدعيم روؤو�ص اأموالها، حيث بلغت قيمة الزيادة يف اإجمايل »راأ�ص  د  - 
املال املدفوع« حوايل 5.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 2.7%، يف نهاية عام التقرير، مقابل زيادة بلغت حوايل 

125.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 151.6%، يف العام ال�ضابق.
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�سركات التمويل
وىل للتمويل« و«بيت التمويل القطري« يف نهاية عام 2007م؛ بينما كانت  توجد يف دولة قطر �ضركتان للتمويل هما »الأ
هناك �ضركة واحدة فقط يف نهاية العام ال�ضابق. وت�ضري البيانات املجمعة لل�ضركتني اإىل حتّقق زيادة يف املركز املايل 
املجّمع )اإجمايل املوجودات = املطلوبات( بقيمة 1242.9 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 103.1%، عن نهاية العام ال�ضابق، 
وو�ضل م�ضتواها اإىل 2448.9 مليون ريال يف نهاية عام 2007م. وباملقارنة مع العام ال�ضابق، بلغت الزيادة يف املركز املايل 
املجّمع حوايل 481.1 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 66.4%، وم�ضتوى 1206.0 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. وقد انعك�ص 

هذا الرتفاع يف ن�ضاط ال�ضركتني على جانبي املوجودات واملطلوبات وفقًا ملا يعر�ضه اجلدول رقم )30/2(:

1. املوجودات

�ضالمي خالل عام 2007م؛ حيث زاد  ا�ضتمّر تو�ضع الن�ضاط الرئي�ضي لهذه ال�ضركات وهو متويل اأن�ضطة التمويل الإ
م�ضتوى هذا الن�ضاط اإىل 1957.5 مليون ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل 980.5 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق، 
اأي بزيادة قيمتها 977 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 99.6%، و�ضكل هذا الن�ضاط حوايل 79.9% من اإجمايل املوجودات 
الزيادة  بلغت  ب�ضكل ملحوظ خالل عام 2007م، حيث  املالية  ال�ضتثمارات  تو�ضع  ا�ضتمر  كما  نهاية عام 2007م.  يف 
يف هذا البند 114.2 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 358%، مقابل زيادة بن�ضبة 440.7% يف العام ال�ضابق. كما زادت من 

جدول رقم )29-2(
باملليون ريال تفا�سيل حقوق امل�ساهمني لدى �سركات ال�سرافة  

التغري 2006 - 2005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان   
%قيمة التغري

83.0208.8214.55.72.7راأ�ص املال املدفوع 
91.563.277.214.022.2احتياطي قانوين 

-2.6 -1.8 152.068.366.5احتياطي القيمة العادلة 
-87.3 -78.180.210.20.7احتياطيات اأخرى 

75.226.5125.398.8372.8اأرباح مدورة 
479.8447.0493.746.710.4اإجمايل حقوق امل�صاهمني

جدول رقم )30-2(
املركز املايل ل�سركات التمويل             باملليون ريال

التغري 2006-20072007 2006 2005 20032004الـبـيـــــــــــــــــــــان   
%قيمة التغري

24.683.741.1105.1152.147.044.7نقدية واأر�ضدة لدى البنوك 
�ضالمي 493.5423.0637.1980.51957.5977.099.6املدينون عن اأن�ضطة التمويل الإ

5.50.85.931.9146.1114.2358.0ال�ضتثمارات  املالية 
40.331.040.888.5193.2104.7118.3موجودات اأخرى

563.9538.5724.91206.02448.91242.9103.1املوجودات = املطلوبات 
141.2174206.1521.1596.975.814.5حقوق امل�ضاهمني 

369.2291.9434.8621.61217.4595.895.8متويل من موؤ�ض�ضات مالية 
53.572.684.063.3634.6571.3902.5مطلوبات اأخرى 

عوام 2003 – 2006م ولل�رشكتني معًا عام 2007م  وىل للتمويل فقط للأ   البيانات تعود لل�رشكة الأ
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يداعات لدى البنوك بن�ضبة 44.7% يف نهاية عام 2007م مقابل زيادة بن�ضبة 155.7% يف نهاية  اأر�ضدتها النقدية والإ
العام ال�ضابق. وقد اأّدى ذلك اإىل انخفا�ص طفيف يف ن�ضبة ما ي�ضكله بند »نقدية واأر�ضدة لدى البنوك« من اإجمايل 

املوجودات يف نهاية عام التقرير اإىل 6.21%، مقابل 8.7% يف نهاية العام ال�ضابق.

2. املطلوبات
تو�ضعت �ضركتا التمويل العاملة يف قطر يف القرتا�ص من املوؤ�ض�ضات املالية لتمويل عملياتها، حيث زادت قيمة    
بند »التمويل من موؤ�ض�ضات مالية« الذي ح�ضلتا عليه من هذه املوؤ�ض�ضات لي�ضل اإىل م�ضتوى 1217.4 مليون 
ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل زيادة بلغت 621.6 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق ؛ اأي بزيادة قدرها 
595.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 95.8%، مقابل زيادة بقيمة 186.8مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 43%، يف نهاية 
العام ال�ضابق. وبهذا انخف�ضت قلياًل ن�ضبة ما ي�ضكله بند »التمويل من موؤ�ض�ضات مالية« من اإجمايل املركز 

املايل املجّمع اإىل 49.7% يف نهاية عام 2007م، مقابل 51.5% يف العام ال�ضابق.

زادت »حقوق امل�ضاهمني« املجمعة يف �ضركتي التمويل العاملة يف قطر من 521.1 مليون ريال يف نهاية عام    
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون  بزيادة قدرها 75.8  اأي  نهاية عام 2007م،  ريال يف  مليون  اإىل 596.9  2006م 
14.5%، عن نهاية العام ال�ضابق؛ ومبا ي�ضكل حوايل 24.4% من اإجمايل املركز املايل املجّمع يف نهاية عام 
التقرير. ومقارنة بنهاية عام 2006م، حيث بلغت زيادة بند »حقوق امل�ضاهمني« حوايل 315 مليون ريال، اأو ما 
ن�ضبته 152.8%، وو�ضل م�ضتواه اإىل 521.1 مليون ريال، و�ضّكل ما ن�ضبته 43.2% من اإجمايل املركز املايل 
وىل للتمويل، التي عزت الزيادة يف حقوق امل�ضاهمني اإىل زيادة راأ�ضمالها من 163.2 مليون ريال  لل�ضركة الأ

يف نهاية عام 2005م اإىل 352.6 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق. 

�سركات اال�ستثمار
املبينة يف جدول رقم )2  العاملة قي دولة قطر،  الثالثة  ل�ضركات ال�ضتثمار  بيانات املركز املايل املجمع  تبني 
ن�ضبته 64.7%، عن  ما  اأو  ريال،  مليون  بقيمة 278.8  ال�ضركات  لهذه  املجّمعة  جمالية  الإ املوجودات  زيادة   ،)31 -
العام ال�ضابق يف نهاية عام 2007م عن العام ال�ضابق؛ حيث ارتفعت اإىل 709.4 مليون ريال يف نهاية عام التقرير، 
مقابل 430.6 مليون ريال يف نهاية عام 2006م؛. وباملقارنة مع نهاية العام ال�ضابق، حيث بلغت قيمة زيادة املوجودات 
جمالية املجّمعة لهذه ال�ضركات حوايل 87.6 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 25.5%. وقد انعك�ضت هذه الزيادة على بنود  الإ

املوجودات واملطلوبات كما يلي:

جدول رقم )31-2(
املركز املايل ل�سركات اال�ستثمار                     باملليون ريال

التغري 2006-200320042005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان   
%قيمة 

33.832.9117.519.8132.5112.7569.2نقد واأر�ضدة لدى البنوك 
-70.7 -172.4 1.53.46.2243.971.5املدينون 

31.649.8193.5155.2386.5231.3149.0ال�ضتثمارات املالية 
12.85.025.860.3118.958.697.2موجودات اأخرى 

79.791.1343.0430.6709.4278.864.7املوجودات =  املطلوبات 
77.488.3336.9418.7689.8271.164.7حقوق امل�ضاهمني 

جل  0.50.42.710.017.07.070.0قرو�ص ق�ضرية الأ
1.82.43.41.92.60.736.8مطلوبات اأخرى 
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1. املوجودات

بلغت الزيادة يف بند “نقد واأر�ضدة لدى البنوك” حوايل 112.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 569.2% يف نهاية   
عام 2007م، بينما كان قد انخف�ص بقيمة 97.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 83.1%، يف نهاية العام ال�ضابق؛ رافق 

ذلك انخفا�ص يف بند “املدينون” بحوايل  172.4 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته  70.7%؛ .

بلغت الزيادة يف بند »ال�ضتثمارات« املالية حوايل 231.3 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 149%، يف نهاية عام 2007م؛   
يف حني اأنها كانت قد انخف�ضت بحوايل 38.3 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 19.8%، يف نهاية العام ال�ضابق. لي�ضل 
املوجودات،  اإجمايل  ي�ضكل حوايل 58.5% من  ال�ضابق  ومبا  العام  نهاية  ريال يف  اإىل م�ضتوى 155.4 مليون 
مقابل 193.5 مليون ريال ومبا ي�ضكل 56.4% يف نهاية العام ال�ضابق. ويعزى اجلانب الكبري من النخفا�ص يف 

وراق املالية. وراق املالية يف �ضوق الدوحة لالأ ال�ضتثمارات املالية خالل عام 2006م نتيجة لرتاجع اأ�ضعار الأ

2. املطلوبات

قامت �ضركات ال�ضتثمار العاملة يف قطر بتعزيز بند »حقوق امل�ضاهمني« فيها خالل عام 2007م، حيث اأن هذا 
كرب من املوارد املالية املتاحة لها؛ حيث �ضّكلت »حقوق امل�ضاهمني« ما ن�ضبته 97.2% من اإجمايل  البند ي�ضكل اجلانب الأ
املركز املايل املجّمع لهذه ال�ضركات يف نهاية عام التقرير ويف نهاية العام ال�ضابق؛ وقد و�ضل بند »حقوق امل�ضاهمني« اإىل 
689.8 مليون ريال يف نهاية عام 2007م، مقابل 418.7 مليون ريال يف نهاية العام ال�ضابق، اأي بزيادة قيمتها 271.1 
مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 64.7%. وقد �ضكل هذا البند ما ن�ضبته 97.2% من اإجمايل املركز املايل املجّمع لهذه ال�ضركات 

يف نهاية عام التقرير ويف نهاية العام ال�ضابق. 

�سركات التاأمني
ارتفع املركز املايل املجّمع ل�ضركات التاأمني الوطنية بنحو 2.6 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 37.1%، يف نهاية عام 
2007م، باملقارنة  مع تراجع بنحو 219.8 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 3.1%، يف نهاية العام ال�ضابق. ويعزى النخفا�ص 
�ضهم يف �ضوق  يف عام 2006م اإىل انخفا�ص قيمة حمفظة ال�ضتثمارات املالية لدى هذه ال�ضركات نتيجة هبوط اأ�ضعار الأ

�ضا�ضية لهذه ال�ضركات. وراق املالية، ولي�ص اإىل انح�ضار يف اأن�ضطة التاأمني الأ الدوحة لالأ

ونعر�ص فيما يلي اأهم التطورات التي طراأت على جانبي املوجودات واملطلوبات خالل عام 2007م، وذلك كما 
يتبني من اجلدول رقم )32/2(. 
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1. املوجودات

واإن  عام 2007م،  املتنوعة خالل  التاأمينية  بتقدمي اخلدمات  التو�ضع  الوطنية يف  التاأمني  �ضركات  ا�ضتمرت   
مبعدل اأقل من العام ال�ضابق، وقد انعك�ص من خالل الزيادة يف بندي » ذمم مدينة اأخرى« و »عقود اإعادة 
التاأمني« بقيمة 142.7 مليون ريال و 269.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 15.1% و 69.9%، على الرتتيب، يف 
نهاية عام التقرير، مقابل 193.3 مليون ريال و 177 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 31.2%، 54.4%، على الرتتيب 
التي  جنبية اجلديدة  الأ وال�ضركات  ال�ضركات  بداأت بني هذه  قد  املناف�ضة  اأن  ويبدو  ال�ضابق.  العام  نهاية  يف 

عمال.  متار�ص ن�ضاطها من خالل مركز قطر للمال والأ

خرية، وا�ضتجابة للزيادة يف الطلب، ا�ضتد  نتيجة للنه�ضة العمرانية التي ت�ضهدها دولة قطر يف ال�ضنوات الأ  
را�ضي والعقارات ب�ضكل ملحوظ، مما اأّدى لرتفاع اأ�ضعارها وبالتايل اإىل زيادة  قبال على ال�ضتثمار يف الأ الإ
بند “ال�ضتثمارات املالية والعقارية” التي متلكها �ضركات التاأمني؛ حيث ارتفع بند “ال�ضتثمارات العقارية 
واملالية” بحوايل 1.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 32.5%، يف نهاية عام 2007م، لت�ضل يف نهاية عام 2007م  
اإىل حوايل 6.0 مليار ريال ، مقابل 4.5 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق. ول تزال “ال�ضتثمارات املالية” 
كرب من هذه ال�ضتثمارات، حيث �ضكلت ما ن�ضبته 85.7% من ال�ضتثمارات املالية والعقارية،  ت�ضكل اجلزء الأ
و 54.4% من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 2007م، رغم تراجعها خالل عام 2006م بنحو 878.2 مليون 
ريال، اأو ما ن�ضبته 18%، حيث �ضكلت حوايل 56.2% من اإجمايل املوجودات، وبقيمة4.6 مليار ريال يف نهاية 
اأ�ضعار  عام 2006م. ويعزى الرتاجع الذي طراأ على بند ال�ضتثمارات املالية خالل عام 2006م اإىل تراجع 

جدول رقم )32-2(
املركز املايل ل�سركات التاأمني الوطنية  باملليون ريال

قيمة20062007الـبـيـــــــــــــــــــــان   
التغري

ن�صبة 
التغري%

همية  الأ
الن�صبية % 

4644.426141.461497.0432.264.4املوجودات غري املتداولة:
80.0295.4615.4419.31.0اأثاث ومعدات وعقارات

4564.460461481.632.563.4ال�ضتثمارات املالية والعقارية: 
3910.751831272.332.554.4منها ا�ضتثمارات مالية 

653.7863209.332.09.1ا�ضتثمارات عقارية 
2312.13393.21081.146.835.6املوجودات املتداولة :

1334.141746.68412.5430.918.3ذمم مدينة اأخرى وم�ضاريف مدفوعة مقدمًا 
977.971646.54668.5768.417.3نقد واأر�ضدة لدى البنوك

6956.539534.682578.1537.1100املوجودات = املطلوبات 
4542.495818.49127628.161.0حقوق امل�ضاهمني

17.7120.462.7515.50.2املطلوبات غري املتداولة :
17.7120.462.7515.50.2مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2396.323695.721299.454.238.8املطلوبات املتداولة : 
948.11090.8142.715.111.4منها مطلوبات عقود التاأمني

386.1655.8269.769.96.9خم�ض�ضات وذمم التاأمني الدائنة
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وراق املالية. �ضهم يف �ضوق الدوحة لالأ الأ

ر�ضدة لدى البنوك( لدى �ضركات التاأمني بحوايل 668.6 مليون ريال،  زادت “املوجودات النقدية” )النقد والأ  
اأو ما ن�ضبته 37.1%، يف نهاية عام 2007م، لت�ضل اإىل 1.65 مليار ريال، مقابل زيادة بن�ضبة 7.5% يف نهاية 
العام ال�ضابق، كما زادت ن�ضبة ما ت�ضكله “املوجودات النقدية” من اإجمايل املوجودات من حوايل 14.0% يف 
نهاية عام 2006م اإىل 17.3% يف نهاية عام 2007م؛ مما يعك�ص �ضرعة التزايد يف م�ضتويات ال�ضيولة لدى هذه 

ال�ضركات.

2. املطلوبات

كرب من م�ضادر اأموال �ضركات التاأمني، حيث ي�ضكل ما ن�ضبته  ل يزال بند “حقوق امل�ضاهمني” ميثل اجلانب الأ  
61% من اإجمايل امليزانية املجمعة لهذه ال�ضركات يف نهاية عام التقرير، مقابل 65.3% يف نهاية العام ال�ضابق. 
وقد و�ضل بند “حقوق امل�ضاهمني” اإىل م�ضتوى 5.8 مليار ريال يف نهاية عام التقرير، مقابل 4.5 مليار ريال 
يف نهاية العام ال�ضابق، اأي بزيادة قدرها 1.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 28.1%، عن العام ال�ضابق. ويعزى هذا 
اإعادة تقييم حمفظة ال�ضتثمارات املالية بالقيمة العادلة،  يجابية النا�ضئة من  اإىل فروق التقييم الإ التح�ضن 

والتي كان تاأثريها �ضلبيًا على احتياطي القيمة العادلة يف نهاية العام ال�ضابق. 

وبند    ،%30.8 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون   459.9 بقيمة  2007م  عام  نهاية  التاأمني” يف  “عقود  بند  زيادة   
عام  نهاية  يف   ،%44.1 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون   252.1 بقيمة  الدائنة”  التاأمني  وذمم  “خم�ض�ضات 
2007م؛ باملقارنة مع زيادة بلغت 513.7 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 54.1%، و 212.3 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 
همية الن�ضبية للمطلوبات املتداولة اإىل اإجمايل  52.7%، على الرتتيب يف نهاية العام ال�ضابق. ولذلك زادت الأ

جدول رقم )33-2(
باملليون ريال تفا�سيل حقوق امل�ساهمني لدى �سركات التاأمني  

التغري 2006-2005200620072007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
%قيمة التغري

646.4867.26939.9972.738.4راأ�ص املال املدفوع 
750.2590.71699.04108.3418.3احتياطي قانوين 

- 3.9- 312.5441.20423.9617.24احتياطي عام 
3،104.61861.142611.91750.7740.3احتياطي القيمة العادلة 

611.5697.00939.90242.934.85اأرباح مدورة 
107.085.19203.69118.5139.1احتياطيات اأخرى 

5،532.24542.495818.491276.028.1اإجمايل حقوق امل�ضاهمني
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وراق املالية �سوق الدوحة لالأ
الثاين  الربع  بداية  بتح�ضن ملحوظ خالل عام 2007م، وخا�ضة منذ  املالية  وراق  الدوحة لالأ اأداء �ضوق  اّت�ضم 
 .)1( رقم  ال�ضكل  يف  مو�ضح  هو  كما  العام،  من 
التح�ضن جمموعة من  هذا  اإحداث  �ضاهمت يف  وقد 
داء القوي لالقت�ضاد  العوامل القت�ضادية اأبرزها الأ
ال�ضيولة  فائ�ص  املحلي،  ال�ضتثمار  القطري وجاذبية 
“ال�ضعر  موؤ�ضرات  و�ضول  فراد،  والأ ال�ضركات  لدى 
النقدي  والريع  الربح(  مكرر  )اأو  العائد”  اإىل 
املركزي  قطر  م�ضرف  خف�ص  مع  معقولة  مل�ضتويات 
القطري  بالريال  لديه  الودائع  على  الفائدة  ل�ضعر 
�ضافة اإىل اإعالن ال�ضركات  منذ �ضبتمرب 2007م، بالإ

املدرجة عن اأرباحها الف�ضلية امل�ضجعة. 

�سرات ال�سوق:  موؤ

وراق املالية خالل عام 2007م ارتفاعًا ملحوظًا، وابتداًء  �ضهم يف �ضوق الدوحة لالأ �ضعار الأ �ضهد املوؤ�ضر العام لأ
خري من عام 2005م  من بداية الربع الثاين من العام نف�ضه، منهيًا بذلك �ضل�ضلة من الرتاجعات بداأت يف الربع الأ
عوام 2002 – 2005م، كما هو مو�ضح يف  جاءت يف اأعقاب ما كان املوؤ�ضر قد �ضهده من اجتاٍه ت�ضاعدٍي على مدى الأ
اجلدول رقم )2-13( وال�ضكل رقم )2(. فقد ارتفع املوؤ�ضر بنحو 2447.5 نقطة، اأو ما ن�ضبته 34.31%، لي�ضل اإىل 
م�ضتوى 9580.5 نقطة يف نهاية 2007م، مقارنة بنحو 7133 نقطة يف نهاية العام ال�ضابق. وعلى امل�ضتوى القطاعي، 
ارتفع املوؤ�ضر العام لقطاع ال�ضناعة بن�ضبة 72.36% عام 2007م، وكانت هي اأعلى ن�ضبة ارتفاع بني كافة القطاعات، 
تاله يف املرتبة الثانية قطاع اخلدمات بن�ضبة 29.69%، ثم قطاع البنوك بن�ضبة 26.93%، واأخريًا قطاع التاأمني بن�ضبة 

 .%25.03

 

جدول رقم )34-2(
وراق املالية �سهم يف �سوق الدوحة لالأ �سعار االأ �سر العام الأ املوؤ

�صهم يف �صوق الدوحةال�صنوات �صعار الأ التغري ال�صنوي املوؤ�صر العام لأ
التغريال�صنوي ) (  بالنقاط

20022323.8631.637.3
20033746.71422.961.2
20046493.62746.973.3
200511053.14559.570.2
20067133.03920.1-35.5-
20079580.52447.534.3













   

نقطة

�سكل رقم )9-2(
�سهم يف �سوق الدوحة �سعار االأ �سر العام الأ املوؤ

%
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ول من 2007م، اإمتدادًا للرتاجع الكبري الذي ا�ضتمر  �ضهم خالل الربع الأ �ضعار الأ  وكان الرتاجع يف املوؤ�ضر العام لأ
منذ اأكتوبر 2005م، حيث انخف�ص املوؤ�ضر يف نهاية مار�ص 2007م اإىل ما دون 6000 نقطة، قبل اأن يبداأ �ضعوده القوي 
ول كانت املوؤ�ضرات املالية قد انخف�ضت اإىل م�ضتويات جذابة للم�ضتثمرين؛ حيث  خالل بقية العام. ومع نهاية الربع الأ

الربح(  مكرر  )اأو  العائد«  اإىل  »ال�ضعر  موؤ�ضر  انخف�ص 
ملتو�ضط ال�ضوق لي�ضل اإىل م�ضتوى 14.15 مرة يف نهاية 
ول 2007م، مقابل 16.83 مرة يف نهاية العام  الربع الأ
ال�ضابق. ويف الوقت ذاته، كان متو�ضط »الريع النقدي« 
الربع  نهاية  يف   %4.28 م�ضتوى  عند  الواحد  لل�ضهم 
ال�ضابق.  العام  نهاية  يف   %2.36 مقابل  2007م،  ول  الأ
اإىل  »ال�ضعر  ملوؤ�ضري  املعقولة  امل�ضتويات  هذه  اأّدت  وقد 
العائد« و«الريع النقدي«، �ضمن عوامل اأخرى، اإىل حفز 
التعامل  اإىل  للعودة  ال�ضوق  يف  واملتعاملني  امل�ضتثمرين 
�ضعار بقية ف�ضول ال�ضنة، اإىل اأْن و�ضل  بقوة، فارتفعت الأ
موؤ�ضر«ال�ضعر اإىل العائد« اإىل م�ضتوى 18.16 مرة، وموؤ�ضر 

»الريع النقدي« اإىل 2.46% يف نهاية عام 2007م. 

دراج �سركات جديدة ون�ساط التداول يف ال�سوق لعام 2007: اإ

�ضهد عام 2007م اإدراج اأربع �ضركات جديدة يف اأوقات خمتلفة من العام ليتم تداول اأ�ضهمها يف �ضوق الدوحة 
وراق املالية، مما رفع العدد الكلي لل�ضركات املدرجة اإىل 40 �ضركة يف نهاية عام 2007م، مقابل 36 �ضركة يف نهاية  لالأ
العام ال�ضابق. وال�ضركات اجلديدة هي : البنك اخلليجي التجاري، �ضركة اأعمال، وجممع املناعي، و�ضركة قطر وُعمان 
يف قطاع اخلدمات. وبهذا اأ�ضبح عدد ال�ضركات يف كل قطاع كما يف اجلدول رقم )2-14(.  وقد اأ�ضهمت الزيادة يف 
�ضهم املتداولة من 1865.4 مليون �ضهم خالل عام 2006م لي�ضل  عدد ال�ضركات على النحو امل�ضار اإليه يف رفع عدد الأ

اإىل 3411.3 مليون �ضهم عام 2007م، اأو مبا ن�ضبته %82.87. 

ارتفعت  2007م،  عام  معظم  خالل  املدرجة  ال�ضركات  اأ�ضهم  اأ�ضعار  على  طراأ  الذي  امللحوظ  لالرتفاع  ونتيجة 
�ضهم املتداولة من 74.9 مليار ريال عام 2006م اإىل 108.9 مليار ريال عام 2007م، اأو مبا ن�ضبته  جمالية لالأ القيمة الإ
�ضهم ال�ضركات املدرجة يف ال�ضوق لت�ضل اإىل 347.69 مليار ريال يف نهاية  45.36%؛ كما ارتفعت القيمة الراأ�ضمالية لأ

عام 2007م، مقابل 221.72 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق، اأو مبا ن�ضبته %56.81. 

جدول رقم )35-2(
وراق املالية التوزيع القطاعي لل�سركات املدرجة يف �سوق الدوحة لالأ

التغريعدد ال�صركات يف نهاية عام 2007معدد ال�صركات يف نهاية عام 2006مالقطاعات

891قطاع البنوك
550قطاع التاأمني

770قطاع ال�ضناعة
16193قطاع اخلدمات

36404املجموع














   

نقطة

�سكل رقم )10-2 (
ورق املالية �سهم يف �سوق الدوحة لالأ �سعار االأ �سر العام الأ املوؤ

غالق( )عند االإ
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اأداء ال�سوق ح�سب القطاعات لعام 2007

وراق املالية خالل عام 2007م اإىل اأن قطاع البنوك  ي�ضري التحليل القطاعي حلركة التداول يف �ضوق الدوحة لالأ
�ضهم املتداولة، بينما  جمالية لالأ ربعة الرئي�ضة بن�ضبة 41.75% من القيمة الإ وىل بني القطاعات الأ قد تبواأ املرتبة الأ
�ضهم املتداولة، يف  �ضهم املتداولة، وبن�ضبة 42.77% من العدد الإجمايل لالأ جاء يف املرتبة الثانية من حيث عدد الأ
�ضهم  �ضهم املتداولة، بن�ضبة 46.16% من العدد الإجمايل لالأ وىل من حيث عدد الأ حني تبواأ قطاع اخلدمات املرتبة الأ
�ضهم املتداولة.  جمالية لالأ �ضهم املتداولة بن�ضبة 40.25% من القيمة الإ املتداولة، ويف املرتبة الثانية من حيث قيمة الأ
العدد الإجمايل  التداول، حيث �ضكل ما ن�ضبته 9.8% من  الثالثة يف حركة  وقد حافظ قطاع ال�ضناعة على املرتبة 
خرية، بن�ضبة  �ضهم املتداولة. وجاء قطاع التاأمني يف املرتبة الأ جمالية لالأ �ضهم املتداولة و 14.87% من القيمة الإ لالأ

�ضهم املتداولة.  جمالية لالأ �ضهم املتداولة و 3.13% من القيمة الإ 1.27% من العدد الإجمايل لالأ

وقد �ضهد عام 2007م تركز حركة التداول على اأ�ضهم خم�ص �ضركات فقط، ا�ضتحوذت يف جمموعها على ما ن�ضبته 
�ضهم املتداولة، وكانت هذه ال�ضركات على التوايل هي: م�ضرف الريان )%15.41(،  51.29% من اإجمايل قيمة الأ

�ضالمي )%6.38(.  ناقالت )11.31%(، بروة )9.46%(، �ضناعات قطر )8.73%(، واأخريًا م�ضرف قطر الإ

جمايل اأرباح ال�سركات املدرجة  اإ

وراق املالية يف عام 2007م  جمالية التي حققتها ال�ضركات املدرجة يف �ضوق الدوحة لالأ رباح الإ بلغت قيمة الأ
حوايل 21.40 مليار ريال، ؛ مقارنة بحوايل 17.69 مليار ريال يف العام ال�ضابق، اأي بزيادة قيمتها 3.71 مليار ريال ، اأو 
ما ن�ضبته 20.95%. وجتدر املالحظة هنا اأن اأرباح عام 2006م قد مت تعديلها باأثر رجعي نتيجة اإ�ضافة اأرباح �ضركتني 
باعتبارهما �ضركتني قائمتني.  ال�ضوق خالل عام 2007م،  اأدراجهما يف  اللتني مت  و«املناعي«،  »اأعمال«  قائمتني هما 
وراق املالية«، اللتني مّت  �ضالمية لالأ اأرباح �ضركتي »اأزدان« و«الإ اأرباح عامي 2007م و 2006م باإ�ضافة  كما مّت تعديل 
ول من عام 2008م، وذلك نظرًا لكونهما �ضركتان قائمتان. وقد بلغ عدد ال�ضركات الرابحة  اإدراجهما خالل الربع الأ
مالية  خ�ضائر  فقط  �ضركتان  �ضجلت  بينما  2007م،  عام  خالل  ال�ضوق  يف  مدرجة  �ضركة،   40 اأ�ضل  من  �ضركة،   38
هما “الرعاية« و »الطبية« اللتان ا�ضتطاعتا تقلي�ص خ�ضائرهما عما كانتا عليه يف العام ال�ضابق.  وقد ا�ضتاأثرت 10 
رباح املحققة وهي على الرتتيب: �ضناعات، الوطني، كيوتل، التجاري،  �ضركات مبا تزيد ن�ضبته عن 70% من جممل الأ

امل�ضرف، الريان، اأعمال، وقود، الكهرباء واملاء، والنقل البحري. 

�سدارات اجلديدة االإ

مّت طرح اأربعة اإ�ضدارات اأ�ضهم جديدة بقيمة اإجمالية بلغت 10.1 مليار ريال خالل عام 2007م، منها اإ�ضدارين 
ل�ضركتني مدرجتني يف ال�ضوق زادتا روؤو�ص اأموالهما باكتتاب خا�ص، واإ�ضدارين اآخرين ل�ضركتني جديدتني؛ مقارنة 

ب�ضبعة اإ�ضدارات بقيمة اإجمالية بلغت 10.8 مليار ريال خالل العام ال�ضابق. 

جدول رقم )36-2(
وراق املالية عام 2007م القطاعات الرئي�سية ح�سب حركة التداول يف �سوق الدوحة لالأ

احل�صة الن�صبية للقطاع من القطاعات
�صهم املتداولة اإجمايل عدد الأ

احل�صة الن�صبية للقطاع من 
�صهم املتداولة اإجمايل قيمة الأ

41.75%42.77%البنوك
40.25%46.16%اخلدمات
14.87%9.80%ال�ضناعة

3.13%1.27%التاأمني
100%100%املجموع
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 التجارة اخلارجية
ولية للتجارة اخلارجية لعام 2007م اإىل حتقق منوٍّ ملمو�ٍص يف حركة املبادلت ال�ضلعية  ت�ضري البيانات التقديرية الأ
بني دولة قطر وبلدان العامل اخلارجي، يعك�ص ما ت�ضهده دولة قطر من تطور كبري و�ضريع يف �ضتى مناحي احلياة؛ حيث 
ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   49.3 بحوايل  ال�ضلعية(  ال�ضلعية+الواردات  )ال�ضادرات  اخلارجية  التجارة  اإجمايل  ارتفع 
26.8% لعام 2007 عن مثيله لعام 2006م، لي�ضل اإجمايل حجم التجارة اخلارجية لدولة قطر خالل عام التقرير اإىل 

نحو 233 مليار ريال.

مر الالفت للنظر هو تراجع م�ضاهمة »ال�ضادرات ال�ضلعية« رغم ما �ضهده العام من ت�ضارع يف اأ�ضعارها ب�ضفة  والأ
عامة ل�ضيما تلك اخلا�ضة بالنفط والغاز، حيث تراجعت م�ضاهمتها الن�ضبية يف اإجمايل التجارة اخلارجية من نحو 
67.4% خالل عام 2006م لتقت�ضر على نحو 65.6% فقط خالل عام 2007م. يف نف�ص الوقت فقد ارتفعت احل�ضة 
الن�ضبية للواردات ال�ضلعية مدفوعة مبعدل النمو املرتفع خالل عام 2007م،  والذي يبلغ نحو 33.8% اأو ما قيمته 20.3 
مليار ريال لي�ضل ر�ضيدها اإىل اأكرث من ثمانني مليار ريال يف نهاية عام التقرير مقارنة بر�ضيد اأقل من �ضتني مليار ريال 
�ضباب التي اأدت اإىل هذا النمو املرتفع للواردات ال�ضلعية رغم تراجع �ضعر �ضرف  يف نهاية العام ال�ضابق، ولعل اأهم الأ
الريال القطري اأمام معظم العمالت الرئي�ضية خالل العام هو النمو ال�ضريع وغري امل�ضبوق يف عدد ال�ضكان والذي و�ضل 
خالل عام 2007م اإىل نحو 1.2 مليون ن�ضمة مقارنة بنحو مليون ن�ضمة خالل عام 2006م مبعدل منو يناهز 20% والذي 

يتزامن مع النه�ضة العمرانية ال�ضاملة التي ت�ضهدها 
عوام احلالية، ي�ضاف اإىل ذلك  دولة قطر خالل الأ

تاأثري الزيادة يف الدخل القومي.

على  الذكر  �ضالفة  التطورات  انعك�ضت  وقد 
موؤ�ضر انفتاح دولة قطر على العامل اخلارجي، مقا�ضًا 
بن�ضبة اإجمايل التجارة اخلارجية اإىل الناجت املحلي 
اإىل 90.1% يف  الن�ضبة  الإجمايل، حيث زادت هذه 
عام 2007م، مقارنة بنحو 88.9% يف عام 2006م.

التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات

�سكل رقم )11-2(
�سر انفتاح دولة قطر على العامل موؤ


    












%
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 التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية
حيث  2007م،  عام  خالل  طفيفة  تغيريات  )�ضيف(  قطر  دولة  لواردات  اجلغرايف  للتوزيع  العام  الهيكل  �ضهد 
حافظت املجموعات الرئي�ضية على ترتيبها العام للعام الثاين على التوايل واإن اختلفت القيم الن�ضبية لكل جمموعة 

نتيجة لختالف معدلت النمو املحققة يف كل منها.
جدول رقم )38-2( 

التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية )�سيف(                       باملليون ريال

20032004200520062007الدول  وجمموعات الدول

2983.74386.95708.48821.312488.6اإجمايل الدول العربية:
2660.94013.75125.37859.511360.9دول جمل�ص التعاون

مارات العربية املتحدة 1187.51381.32355.93606.55632.3الإ
1060.02079.02093.13054.93924.6ال�ضعودية

�صيوية: 5120.94012.812093.720652.927066.0اإجمايل الدول الآ
1866.41141.44263.07182.87982.5اليابان

560.9513.71411.71642.02276.1الهند
883.1408.91657.83278.44862.8كوريا اجلنوبية

604.9668.31892.33482.84660.2ال�ضني
وروبية: 6681.710545.713032.122056.928722.7اإجمايل الدول الأ

1430.41119.32096.32985.03769.4اململكة املتحدة
1719.71148.93361.95581.06209.5اأملانيا

1326.4740.32364.75543.38229.2اإيطاليا
592.15846.11547.32311.62881.9فرن�ضا

مريكية: 2655.52580.65139.67293.210537.5اإجمايل الدول الأ
مريكية 2170.92102.04232.45899.69120.5الوليات املتحدة الأ

384.5330.2647.21016.81282.3       اأخرى
17826.321856.236621.059841.180097.1املجموع

جدول رقم )37-2(
)مليون ريال( �سر انفتاح دولة قطر على العامل          موؤ

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

480216716292234123945152951ال�ضادرات ال�ضلعية
1782621856366215984180097الواردات ال�ضلعية

6584889019128855183786233048اإجمايل التجارة اخلارجية
85663115512154564206644258591الناجت املحلي الإجمايل

76.977.183.488.990.1املوؤ�ضر )%(
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وقد ت�ضّدرت الواردات القطرية من جمموعة 
قدره  باإجمايل  املجموعات  قائمة  وربية  الأ الدول 
قدره 6.7  منوًا  بذلك  حمققة  ريال  مليار   28.7
مليار ريال ون�ضبته 30.2%، ومع ذلك فقد تراجعت 
ال�ضلعية  الواردات  اإجمايل  يف  الن�ضبية  اأهميتها 
اإىل  2006م  عام  يف   %36.9 نحو  من  )�ضيف( 
35.9% يف عام 2007م. وجاءت جمموعة الدول 
�ضيوية لتحافظ على املرتبة الثانية )التي تبواأتها  الآ
مليار   27.1 قدره  باإجمايل  2005م(  عام  منذ 
ما  اأو  ريال،  مليار  قدره 6.4  منوًا  حمققة  ريال، 

ن�ضبته31.1%، لترتاجع اأهميتها الن�ضبية اأي�ضًا يف اإجمايل الواردات ال�ضلعية من نحو 34.5% يف عام 2006م اإىل نحو 
33.8% عام 2007م. اأما جمموعة الدول العربية والتي تت�ضمن من بينها جمموعة دول جمل�ص التعاون اخلليجي، فقد 
حافظت على املرتبة الثالثة )والتي تراجعت اإليها عام 2005م( باإجمايل قدره 12.5 مليار ريال حمققة منوًا قدره 3.7 
مليار ريال ون�ضبته 41.6% لرتتفع اأهميتها الن�ضبية يف اإجمايل الواردات اإىل 15.6% مقارنة بنحو 14.7% يف العام ال�ضابق. 
مريكية باإجمايل قدره 10.5 مليار ريال؛ وقد حققت  خرية فكانت من ن�ضيب جمموعة الدول الأ اأما املرتبة الرابعة والأ
الواردات منها منوًا بقيمة 3.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 44.5%، لرتتفع اأهميتها الن�ضبية يف اإجمايل الواردات القطرية اإىل 

13.1%، مقابل 12.2% يف العام ال�ضابق. 
جدول رقم )39-2(

 )%( التوزيع اجلغرايف الن�سبي للواردات ال�سلعية )�سيف(               

20032004200520062007الدول وجمموعات الدول

16.720.115.614.715.6اإجمايل الدول العربية:
14.918.414.013.114.2دول جمل�ص التعاون

مارات العربية املتحدة 6.76.36.46.07.0الإ
5.99.55.75.14.9ال�ضعودية

�سيوية: 28.718.433.034.533.8اإجمايل الدول الآ
10.55.211.612.010.0اليابان

3.12.43.92.72.8الهند
5.01.94.55.56.1كوريا اجلنوبية

3.43.15.25.85.8ال�ضني
وروبية: 37.548.335.636.935.9اإجمايل الدول الأ

8.05.15.75.04.7اململكة املتحدة
9.65.39.29.37.8اأملانيا

7.43.46.59.310.3اإيطاليا
3.326.74.23.93.6فرن�ضا

مريكية: 14.911.814.012.213.2اإجمايل الدول الأ
مريكية 12.29.611.69.911.4الوليات املتحدة الأ

2.21.51.81.71.6       اأخرى
100.0100.0100.0100.0100.0املجموع










    

)12-2(
مليون ريال
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كرث  الأ الع�ضر  الدول  قائمة  �ضعيد  وعلى 
عن  تتغري  مل  اإجماًل  فاإنها  قطر،  لدولة  ت�ضديرًا 
العام ال�ضابق، واإن تبادلت بع�ص الدول مراكزها يف 
حني حافظت معظمها على الرتتيب دون تغيري. ولعل 
اأبرز التطورات التي �ضهدتها هذه القائمة هو عودة 
مريكية ل�ضدارة  الأ املتحدة  الوليات  الواردات من 
اأو  ريال،  مليار  قيمتها9.1  بواردات  القائمة  هذه 
الواردات  لتنتقل  جمايل،  الإ من   %11.4 ن�ضبته  ما 
من اليابان اإىل املركز الثالث بواردات قيمتها 8.0 
مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 10% من الإجمايل؛ يف حني 
�ضعدت الواردات من اإيطاليا من املركز الرابع يف 
العام ال�ضابق اإىل املركز الثاين هذا العام، بواردات 
اأملانيا، والتي بلغت قيمتها  اأو ما ن�ضبته 10.3% من الإجمايل. وقد تراجعت الواردات من  قيمتها 8.2 مليار ريال، 
6.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 7.8% من الإجمايل، من املركز الثالث يف عام 2006 اإىل املركز الرابع يف عام التقرير؛ 
اأو  بواردات قيمتها 5.6 مليار ريال،  العربية املتحدة على املركز اخلام�ص  مارات  الإ الواردات من  يف حني حافظت 
ما ن�ضبته 7%؛ وتبادلت كوريا اجلنوبية وال�ضني املركزين ال�ضاد�ص وال�ضابع، فتقدمت الواردات من كوريا اجلنوبية، 
وقيمتها 4.9 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته6.1%من الإجمايل، اإىل املركز ال�ضاد�ص؛ بينما تراجعت الواردات من ال�ضني، 

وقيمتها 4.7 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 5.8% من الإجمايل، اإىل املركز ال�ضابع. 

اأما باقي الدول الع�ضر فقد حافظت كل منها على ترتيبها الذي احتلته يف العام ال�ضابق، حيث جاءت اململكة 
العربية ال�ضعودية يف املركز الثامن بواردات قيمتها 3.9 مليار ريال ون�ضبتها 4.9%، واململكة املتحدة يف املركز التا�ضع 
بواردات قيمتها 3.8 مليار ريال ون�ضبتها 4.7%، وفرن�ضا يف املركز العا�ضر بواردات قيمتها 2.9 مليار ريال ون�ضبتها 

.%3.6

الطلب  مرونة  اأّن  من  الرغم  على  اأنه  ويالحظ 
الدول  جمموعة  من  القطرية  الواردات  على  ال�ضعرّية 
اليورو(  منطقة  احلال  بطبيعة  بينها  )ومن  وروبية  الأ
يفرت�ص اأن تكون مرتفعة، اإّل اأّن اأثر الدخل )كما يبدو( 
ثر ال�ضعري؛ ف�ضهدت امل�ضتوردات ال�ضلعية  قد تفّوق على الأ
 6.7 قدرها  زيادة  اأ�ضلفنا(  )كما  املجموعة  هذه  من 
مليار ريال، اأو ما تزيد ن�ضبته عن30%، يف عام 2007م، 
لت�ضل اإىل نحو 28.7 مليار ريال، ولت�ضكل ما ن�ضبته %36 
تقريبًا من اإجمايل الواردات ال�ضلعية )�ضيف(، مقارنة 

باإجمايل قدره 22.1 مليار ريال يف عام 2006م.













    

�صعار امل�صتهلك، ومن ثّم فاإن اأ�صعار »ال�صلع غري املتاجر بها« )ما عدا  وزان الن�صبية املكونة للرقم القيا�صي لأ يجار« نحو 20% من اإجمايل الأ ميثل الوزن الن�صبي لبند »الإ  
�صعار امل�صتهلك. وزان املكونة للرقم القيا�صي لأ يجار( متثل فقط 24% من اإجمايل الأ الإ

�سكل رقم )13-2(

�سكل رقم  )14-2(
معدالت الت�سخم



















    

%
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وجدير بالذكر اأّن حوايل 30% من اإجمايل قيمة الواردات ال�ضلعية )�ضيف( هي من دول ذات معدل �ضعر �ضرف 
ثابت مع الريال القطري، اأي اأن اأ�ضعارها ل تتاأثر برتاجع قيمة الريال القطري والذي يرتبط بالدولر بعالقة ثابتة من 
منت�ضف عام 1980م، بينما الن�ضبة الباقية والتي متثل نحو 70% من اإجمايل قيمة الواردات ال�ضلعية )�ضيف( فهي من 
مريكي، ومن ثم فاإن ارتفاع �ضعر �ضرف الريال اأمام عمالتها ي�ضكل ت�ضخمًا اإ�ضافيًا  دول ل ترتبط عمالتها بالدولر الأ
�ضواق الدولية( للت�ضخم امل�ضتورد يف  نتاج والنقل نتيجة لرتفاع اأ�ضعار النفط يف الأ �ضافة لرتفاع تكاليف الإ )اأي بالإ
ال�ضلع واخلدمات( نحو 56% من  املتاجر بها دوليًا يف �ضلة  ال�ضلع  الن�ضبي له )وزن  الوزن  ال�ضوق املحلية والذي ميثل 

�ضعار امل�ضتهلك*. اإجمايل الوزن الن�ضبي ملجموعات ال�ضلع واخلدمات الداخلة يف تركيب الرقم القيا�ضي لأ

�سعر �سرف الريال القطري
ا�ضتمر م�ضرف قطر املركزي خالل عام 2007م يف تبني �ضيا�ضة تثبيت �ضعر �ضرف الريال القطري مقابل الدولر 
�ضعر  لها  تعر�ص  التي  الكبرية  ال�ضغوط  من  الرغم  على  وذلك  دولر،  لكل  رياًل   3.64 قدره  و�ضطي  ب�ضعر  مريكي  الأ
�ضرف الريال بداعي اإنه مقوم باأقل من قيمته احلقيقية تارة، وبداعي الت�ضخم امل�ضتورد تارة اأخرى* مما اأوقعه بالتايل 
ويالحظ  القطري.  الريال  قيمة  برفع  لقرار  املحلية حت�ضبًا  امل�ضرفية  ال�ضوق  ت�ضود  التي  القوية  امل�ضاربة  حتت �ضغط 
ر�ضميًا  لتحل  يوليو 2001م،  �ضهر  اأمريي يف  اعتمدت مبر�ضوم  قد  مريكي  الأ بالدولر  القطري  الريال  ربط  �ضيا�ضة  اأن 

حمل �ضيا�ضة الربط بحقوق ال�ضحب 
عام  بها  العمل  بداأ  التي  اخلا�ضة 
منذ  واقعيًا  انتهت  والتي  1975م 
مت  حينما  1980م  عام  يونيو  �ضهر 
الناحية  من  القطري  الريال  تثبيت 
مريكي بذات  العملية اأمام الدولر الأ

�ضعر ال�ضرف ال�ضائد حاليًا.

يلحظ اأن الت�صخم امل�صتورد   
عوام الثلثة ال�صابقة  يجار(، كما اإنه مل ي�صجل اختلفًا معنويًا عن مثيله اخلا�ص بالأ ل يختلف معنويًا عن الت�صخم اجلوهري )الت�صخم العام بعد ا�صتبعاد ت�صخم الإ

جدول رقم )40-2(
 معدالت الت�سخم             %

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

2.266.808.8111.8413.76معدل الت�ضخم العام
4.804.394.895.80-1.08معدل الت�ضخم اجلوهري

0.665.115.815.906.31معدل الت�ضخم امل�ضتورد
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القطري  الريال  ربط  �ضيا�ضة  اأن  من  الرغم  وعلى   
ا�ضتقرار  على  املحافظة  يف  جنحت  قد  مريكي  الأ بالدولر 
جمنبة  الزمن،  من  عقدين  من  كرث  لأ الريال  �ضرف  �ضعر 
اإيجابًاَ  اأ�ضعار  تقلبات  خماطر  بذلك  القطري  القت�ضاد 
على اأداء القت�ضاد الكلي وخا�ضة يف ظل التقلبات احلادة 
الكبرية  والتحولت  العاملية  النفط  اأ�ضواق  �ضهدتها  التي 
التي  احلروب  ظل  ويف  جهة،  من  ال�ضوق  اقت�ضاديات  يف 
جهة  من  املا�ضية  القليلة  العقود  عرب  املنطقة  �ضهدتها 
مريكي من �ضغوط  له الدولر الأ اأّن ما يتعر�ص  اإّل  اأخرى، 
ل�ضيما  املا�ضية،  الثالثة  ال�ضنوات  خالل  م�ضتمر  وتراجع 
وربية، قد األقى بظالله على �ضعر �ضرف  اأمام العمالت الأ
الفرتة(  متو�ضط  مبعدل  )مقا�ضًا  فرتاجع  القطري  الريال 
مبعدل  �ضرتليني  والإ  ،%8.34 مبعدل  اليورو  من  كل  اأمام 
ال�ضوي�ضري مبعدل 4.26%، كما تراجع  7.95%، والفرنك 
اأي�ضًا )مقا�ضًا مبعدل نهاية الفرتة( اأمام الني الياباين مبعدل 4.16%، واأمام وحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة مبعدل 
وربية املذكورة �ضابقًا مبعدلت 10.54%، 2.02%، 7.77% لكل من   �ضافة اإىل تراجعه اأمام العمالت الأ 4.80%، بالإ
�ضرتليني والفرنك ال�ضوي�ضري على الرتتيب. وجدير بالذكر اأن �ضعر �ضرف الريال القطري قد حت�ضن خالل  اليورو والإ

العام )مقا�ضًا مبعدل متو�ضط الفرتة( اأمام الني الياباين مبعدل %1.25.

جدول رقم )41-2(
�سعر �سرف الريال القطري                        )ريال قطري(

20032004200520062007الفرتةالعمالت الرئي�صية
4.10844.51974.52674.56634.9819متو�صط الفرتةاليورو

4.59604.95804.29414.79395.3584نهاية الفرتة 
3.13973.36443.30253.12993.0912متو�صط الفرتةالني الياباين )لكل مائة( 

3.39873.49603.08553.06013.1930نهاية الفرتة
�ضرتليني 5.94786.66786.62636.70727.2861متو�صط الفرتةاجلنيه الإ

6.49747.03036.26777.14537.2924نهاية الفرتة 
2.70232.92722.92332.90313.0324متو�صط الفرتةالفرنك ال�ضوي�ضري

2.94263.21672.76952.98293.2341نهاية الفرتة 
5.40905.65305.20305.47605.7521نهاية الفرتةوحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

�سكل رقم )16-2(

%
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جدول رقم )42-2(
معدالت التغري ال�سنوي يف �سعر �سرف الريال القطري مقابل العمالت الرئي�سية           %

20032004200520062007الفرتةالعمالت الرئي�صية

-8.34-0.87-0.15-9.10-16.62متو�صط الفرتةاليورو
-10.54-15.4610.43-7.30-16.95نهاية الفرتة

1.875.521.25-6.68-7.54متو�صط الفرتةالني الياباين )لكل مائة( 
-13.300.834.16-2.78-10.67نهاية الفرتة

�ضرتليني -7.95-0.631.21-10.80-8.12متو�صط الفرتةاجلنيه الإ
-2.02-12.1712.28-7.58-9.70نهاية الفرتة

-0.130.704.26-7.68-13.58متو�صط الفرتةالفرنك ال�ضوي�ضري
-7.77-16.157.15-8.52-10.80نهاية الفرتة

-4.80-8.654.99-4.32-8.50نهاية الفرتةوحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة

ميزان املدفوعات القطري
والتي  امليزان  الفائ�ص يف  ا�ضتمرار وترية  اإىل  لعام 2007م  القطري  املدفوعات  ولية مليزان  الأ التقديرات  ت�ضري 
بداأت منذ عام 1999م، اأي منذ نحو عقد من الزمان، غري اأن ما مييز فائ�ص هذا العام هو اإنه جاء نتيجة لتحقيق 

من  اجلاري  احل�ضاب  من  كل  يف  فائ�ص 
من  واملايل  الراأ�ضمايل  واحل�ضاب  جهة 
جهة اأخرى، ي�ضاف اإىل ذلك معدل النمو 
الكبري الذي حققه هذا الفائ�ص حيث بلغ 
نحو 46.1 مليار ريال مقارنة بنحو 19.8 
مليار ريال يف عام 2006م، بزيادة مقدارها 
26.3 مليار ريال ون�ضبتها 132.8% مقابل 
ون�ضبتها  ريال  مليار   3.5 مقدارها  زيادة 
مر  الأ 2006م  عام  خالل  فقط   %21.3
مليزان  الكلي  الفائ�ص  بن�ضبة  دفع  الذي 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  املدفوعات 
لت�ضل اإىل 19.8% يف عام 2007م مقارنة 

بنحو 9.6% فقط يف عام 2006م.

جدول رقم )43-2(
باملليون ريال ميزان املدفوعات القطري  

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
2094327488272343443038022ر�ضيد احل�ضاب اجلاري

1980-20339-4321-4861-2754احل�ضاب الراأ�ضمايل واملايل
1539914294163191980046092فائ�س ميزان املدفوعات

















    

مليون ريال�سكل رقم )17-2(

ق�ضام الرئي�ضية مليزان املدفوعات القطري خالل عام 2007م. هم تطورات الأ و فيما يلي عر�ص لأ
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1. امليزان التجاري )ميزان ال�سلع(

�ضا�ضي للفائ�ص الذي ي�ضهده احل�ضاب اجلاري لدولة  ن الأ يعترب امليزان التجاري اأو »ميزان ال�ضلع« تقليديًا املكوِّ
قطر. ويتاأثر ر�ضيد هذا امليزان مبا ت�ضهده كل من ال�ضادرات ال�ضلعية والواردات ال�ضلعية )فوب( من تطورات خالل 
اأو  التجاري  امليزان  �ضجل  وقد  العام. 
فائ�ضًا  التقرير  عام  يف  ال�ضلعي  احل�ضاب 
بلغت  بزيادة  ريال،  مليار   80.8 قيمته 
 ،%15.4 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   10.8
لرتتفع  ال�ضابق؛  العام  يف  عليه  كان  عما 
اإىل  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ن�ضبته 
العام  يف   %33.9 بنحو  مقارنة   ،%34.8
م�ضتوى  يف  الزيادة  هذه  وتعزى  ال�ضابق. 
ارتفاع  اإىل  ال�ضلعي  احل�ضاب  يف  الفائ�ص 
قيمة ال�ضادرات ال�ضلعية باأكرث من نظريتها 
اخلا�ضة بالواردات ال�ضلعية )فوب(، حيث 
�ضجلت ال�ضادرات ال�ضلعية هذا العام م�ضتوى قيا�ضيًا جديدًا لت�ضل اإىل نحو 153 مليار ريال بزيادة قدرها 29 مليار 
اأو ما  ريال ون�ضبتها 23.4% عن قيمتها امل�ضجلة خالل عام 2006م، وذلك مقابل زيادة قدرها 18.2 مليار ريال، 
ن�ضبته 33.8% يف الواردات ال�ضلعية )فوب(، حيث و�ضلت قيمتها اإىل نحو 72.2 مليار ريال يف عام 2007م،  مقارنة 

بنحو 53.9 مليار ريال يف عام 2006م، وهو ما يت�ضح مما يلي:

اأ. احل�ساب اجلاري

وا�ضل احل�ضاب اجلاري يف عام 2007م حتقيقه فائ�ضًا لل�ضنة التا�ضعة على التوايل، قدره 38 مليار ريال، بزيادة 
مقدارها 3.6 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 10.4% عن م�ضتواه املحقق يف عام 2006م؛ ومع ذلك فقد تراجعت ن�ضبته اإىل 

الناجت املحلي الإجمايل هام�ضيًا من نحو  16.7% يف عام 2006م اإىل 16.4% يف عام 2007م.

لقاء مزيدًا من ال�ضوء على اأ�ضباب  هم تطورات املوازين الفرعية املكونة للح�ضاب اجلاري، لإ وفيما يلي عر�ص لأ
التغريات التي طراأت على بنوده.

جدول رقم )44-2(
باملليون ريال احل�ساب اجلاري 

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 
3284648321607817003480793ال�ضلع

-13562-10059-3362-4468-4380اخلدمات
-15430-11941-20805-8160-1516الدخل

-13779-13604-9380-8205-6007التحويالت اجلارية
2094327488272343443038022ر�صيد احل�صاب اجلاري

















    

مليون ريال �سكل رقم )18-2(
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- ال�سادرات ال�سلعية:

اأكرث من  الذي بداأته منذ  القوي  النمو  ال�ضلع خالل عام 2007م حتقيق وترية  وا�ضلت �ضادرات دولة قطر من 
ال�ضادرات يف  اأنواع  �ضاهمت جميع  ريال. وقد  يبلغ نحو 153 مليار  قيا�ضيًا جديدًا  اأعوام؛ حيث �ضجلت رقمًا  خم�ضة 
اأكرب زيادة  النفط  تباينت ن�ضب منوها، حيث حققت �ضادرات  واإن  ال�ضلعية،  ال�ضادرات  اإجمايل  الزيادة املحققة يف 
مطلقة بلغت نحو 11.6 مليار ريال ون�ضبتها 20% لت�ضل اإىل نحو 69.8 مليار ريال يف عام 2007م مقارنة بنحو 58.2 
ال�ضادرات  اإجمايل  يف  النفطية  لل�ضادرات  الن�ضبية  همية  الأ تراجع  من  الرغم  وعلى  2006م.  عام  يف  ريال  مليار 
وىل من اإجمايل  ال�ضلعية، من نحو 46.9% يف عام 2006م اإىل 45.6% يف عام 2007م، اإل اأنها ل تزال حتتل املرتبة الأ
ال�ضادرات. اأما �ضادرات الغاز الطبيعي، التي حققت ثاين اأعلى زيادة مطلقة بلغت قيمتها 10.7 مليار ريال، اأو ما 
ن�ضبته 24.8%، خالل عام 2007م، لت�ضل اإىل نحو 53.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 43.1 مليار ريال يف عام 2006م، 
فقد ظلت يف املرتبة الثانية باأهمية ن�ضبية قدرها 35.2%، بارتفاع طفيف عن مثيلتها اخلا�ضة بالعام ال�ضابق، والبالغة 

نحو %34.8.

�ضارة اإىل اأن ال�ضادرات غري النفطية )الهيدروكربونية( قد حققت منوًا كبريًا خالل عام 2007م بلغت  وجتدر الإ
قيمته نحو 6.6 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 29% عن مثيلتها اخلا�ضة بالعام ال�ضابق، لت�ضل اإىل نحو 29.3 مليار ريال 

العام  يف  ريال  مليار   22.7 مقابل  2007م،  عام 
ال�ضادرات  اإجمايل  اإىل  ن�ضبتها  لت�ضل  ال�ضابق، 
بنحو %18.3  اإىل نحو 19.2%، مقارنة  ال�ضلعية 

يف العام 2006م.

جدول رقم )45-2(
امليزان التجاري )ميزان ال�سلع(    باملليون ريال

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

487116801293773123945152951ال�صادرات )فوب(

2444931046467495817169820النفط
1544723497288994312153859الغاز الطبيعي

812512619165852022427346�ضادرات اأخرى
690850154024291926اإعادة الت�ضدير

-72158-53911-32992-19691-15865الواردات )فوب(
32,84648321607817003480793ر�صيد امليزان التجاري

















    

�سكل رقم )19-2(
مليون ريال
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- الواردات ال�سلعية )فوب(:

اأقل من العام ال�ضابق، حيث  �ضهدت الواردات ال�ضلعية )فوب( خالل عام 2007م منوًا كبريًا واإن كان بوترية 
اأو ما ن�ضبته 33.8%، مقارنة  �ضجلت قيمتها يف عام 2007م نحو 72.2 مليار ريال، بنمو قيمته 18.2 مليار ريال، 
بنموٍّ قدره 20.9 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 63.4% يف عام 2006م. ول �ضك اأّن هذه الزيادة الكبرية يف قيمة الواردات 
قد جاءت مت�ضقة مع النمو ال�ضريع يف عدد ال�ضكان، ف�ضاًل عما ت�ضهده دولة قطر من نه�ضة �ضاملة يف �ضتى مناحي 

احلياة.

2. ح�ساب اخلدمات:

�ضجل ر�ضيد ح�ضاب اخلدمات مبيزان املدفوعات القطري خالل عام 2007م عجزًا قيمته 13.6 مليار ريال، 
وهو ما يزيد عن العجز املحقق خالل عام 2006م بنحو 3.5 مليار ريال، اأو مبا ن�ضبته 34.8%. وقد جاءت الزيادة يف 
عجز هذا احل�ضاب خالل عام 2007م حم�ضلة لرتاجع اأر�ضدة اخلدمات يف اجلانب الدائن منه مبقدار 2.2 مليار 
ريال اأو مبا ن�ضبته 14.3% لتقت�ضر على نحو 13.1 مليار ريال مقارنة بنحو 15.3 مليار ريال يف عام 2006م، مع 
زيادة اأر�ضدة اخلدمات يف اجلانب املدين من احل�ضاب مبقدار 1.3 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 5.2% لي�ضل اإجماليها 

اإىل نحو 26.6 مليار ريال مقارنة بنحو 25.3 مليار ريال يف عام 2006م، وهو ما يظهره اجلدول التايل.

3. ح�ساب الدخل:

املدفوعات  مبيزان  الدخل  ح�ضاب  ر�ضيد  �ضّجل 
للعام  ريال  مليار   15.4 قيمته  »عجزًا«  القطري 
2007م، ويزيد عن »العجز« املماثل للعام ال�ضابق بقيمة 
3.5 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 29.2%. وجاءت الزيادة 
املحققة يف ر�ضيد »عجز« ح�ضاب الدخل لعام 2007م 
)دائن(  الدخل  ح�ضاب  ر�ضيد  يف  للرتاجع  كمح�ضلة 
مبقدار 2.2 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 30.9%،ليقت�ضر 

جدول رقم )46-2(
ح�ساب اخلدمات        باملليون ريال

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

41416110117231526313075اخلدمات )دائن(
1342181227683181101ال�ضفر
228541126271923310293النقل

514186268428492،681خدمات اأخرى
-26637-25322-15085-10578-8521اخلدمات )مدين(

-4594-13652-6403-2515-1713ال�ضفر
-17879-5391-6324-1969-1606النقل

-4164-6279-2358-6094-5202خدمات اأخرى
-13562-10059-3362-4468-4380ر�صيد ح�صاب اخلدمات
















    

�سكل رقم )20-2(
مليون ريال
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ر�ضيد ح�ضاب الدخل )دائن( على نحو 5.0 مليار ريال لعام 2007م، مقابل 7.2 مليار ريال للعام ال�ضابق؛ وللزيادة 
يف ر�ضيد ح�ضاب الدخل )مدين( مبقدار 1.3 مليار ريال، اأو ما ن�ضبته 6.6%، لي�ضل اإجمايل ر�ضيد ح�ضاب الدخل 

)مدين( اإىل نحو 20.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.1 مليار ريال لعام 2006م، وهو ما يظهره اجلدول التايل.

4. ح�ساب التحويالت اجلارية:

مبيزان  اجلارية  التحويالت  ح�ضاب  ر�ضيد  �ضجل 
عام  ريال  مليار   13.8 قيمته  عجزًا  القطري  املدفوعات 
2007م، بزيادة طفيفة بلغت 175 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 
1.3%، عن ر�ضيده يف العام ال�ضابق. وجاءت هذه الزيادة 
يف عجز ح�ضاب التحويالت اجلارية حم�ضلة للزيادة يف 
اإىل اخلارج مبقدار 2.0 مليار ريال،  العاملني  حتويالت 
اأو ما ن�ضبته 14.1%، لي�ضل اإجمايل التحويالت اجلارية 
ريال  مليار   14.3 بنحو  مقارنة  ريال،  مليار   16.3 اإىل 
)�ضايف(  خرى  الأ التحويالت  يف  وللزيادة  2006م،  عام 
 2.5 نحو  اإىل  لت�ضل  ريال،  مليار   1.8 مبقدار  الدائنة 
مليار ريال يف  عام 2007م، مقارنة بنحو 648 مليون ريال 
فقط يف العام ال�ضابق، وهو ما تك�ضفه التطورات الواردة 

يف اجلدول التايل.

جدول رقم )47-2( 
ح�ساب الدخل          باملليون ريال

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

49274633513972074978الدخل )دائن(

-20408-19148-25944-12793-6443الدخل )مدين(

-15430-11941-20805-8160-1516ر�صيد ح�صاب الدخل





















    

جدول رقم )48-2( 
ح�ساب التحويالت اجلارية                    باملليون ريال

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

-16264-14252-10945-7920-5802حتويالت العاملني يف قطر 

15656482485-285-205حتويالت اأخرى )�ضايف(

-13779-13604-9380-8205-6007ر�صيد ح�صاب التحويالت اجلارية

�سكل رقم )21-2(

مليون ريال
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ب. احل�ساب الراأ�سمايل واملايل:

ّول  �ضّجل احل�ضاب الراأ�ضمايل واملايل، لأ
بقيمة2.0  فائ�ضًا  �ضنوات،  عدة  منذ  مرة 
بعجز  مقارنة  2007م،  للعام  ريال  مليار 
قيمته 20.3 مليار ريال للعام ال�ضابق، اأي اأّن 
�ضهد  قد  واملايل  الراأ�ضمايل  احل�ضاب  ر�ضيد 
حت�ضنًا خالل عام 2007م بقيمة 22.3 مليار 
احل�ضاب  ر�ضيد  يف  التح�ّضن  جاء  وقد  ريال. 
الذي  للتح�ضن  كمح�ضلة  واملايل  الراأ�ضمايل 
فائ�ضًا  حقق  الذي  املايل،  احل�ضاب  �ضهده 
قيمته  بعجز  مقارنة  ريال،  مليار  قيمته6.1 
16.7 مليار ريال يف العام ال�ضابق، وللزيادة 
الذي  الراأ�ضمايل  الطفيفة يف عجز احل�ضاب 
و�ضلت قيمة ر�ضيده »املدين« اإىل نحو 4.1 مليار ريال، مقارنة بر�ضيد »مدين« اأي�ضًا قيمته 3.6 مليار ريال يف العام 

ال�ضابق، وهو ما يو�ضحه اجلدول التايل.

ج. التغري يف االحتياطيات:

احل�ضابات  كافة  تطورات  انعك�ضت 
املكونة مليزان املدفوعات القطري خالل عام 
الدولية  الحتياطيات  يف  التغري  على  2007م 
الحتياطيات  هذه  �ضجلت  حيث  قطر؛  لدولة 
نحو  منها  ريال،  مليار   46.1 بقيمة  زيادة 
من   %30.7 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليار   14.1
الحتياطيات،  يف  املحققة  الزيادة  اإجمايل 
زيادة يف الحتياطيات الدولية مل�ضرف قطر 

املركزي.

















    

جدول رقم )49-2( 
احل�ساب الراأ�سمايل واملايل             باملليون ريال

20032004200520062007الـبـيـــــــــــــــــــــان 

-4118-3608-2742-2004-1160احل�ضاب الراأ�ضمايل

6098-16731-1579-2857-1594احل�ضاب املايل

1980-20339-4321-4861-2754ر�صيد احل�صاب الراأ�صمايل واملايل











    

�سكل رقم )22-2(

�سكل رقم )23-2(

مليون ريال

مليون ريال
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جدول رقم )50-2(
باملليون ريال التغري يف االحتياطيات     

20032004200520062007البيان

449016014582282414145م�ضرف قطر املركزي

1090912693117371697631947احلكومة

1539914294163191980046092التغري يف الحتياطيات

�سكل رقم )24-2( 
التغري يف االحتياطيات الدولية























    

مليون ريال




