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٢٠١١قرير االستقرار المالي لعام ت  

Financial Stability Review 2011 
 

Qatar continued to expand at a rapid pace in 

2011, notwithstanding the uncertainties in the 

developed world and the challenges in several 

MENA countries. The macroeconomic 

fundamentals remain robust. Owing to the self-

imposed moratorium on new hydrocarbon 

projects, the non-hydrocarbon sector is 

increasingly assuming prominence, in line with 

the long-term development strategy of the 

country. Nonetheless, Qatar remains a standout 

performer, being one of among the fastest growing 

economies in 2011. 

 
  

 عام في سريعة بوتيرةمسيرة التوّسع  قطر دولة واصلت

مشاعر الشك وعدم اليقين التي  من الرغم على ،٢٠١١

 العديدالتي واجهت  والتحديات ،ةمالمتقّددول السيطرت على 

وال تزال رآائز . شرق األوسط وشمال إفريقياال بلدان من

 والغاز النفط مشاريعوفي ظل تعليق . قوية الكلي االقتصاد

 غير لقطاعيكتسب ا ،دولة على نفسهاالة الذي فرضته الجديد

 التنمية إستراتيجية مع شيًااتم وذلك ،أهمية متزايدة النفطي

 آونهامميزًا  قطرويبقى أداء دولة . مداأل الطويلةالوطنية 

 عام في في العالم نموًا االقتصادات أسرعإحدى تعتبر 

٢٠١١. 
  ٢٠١١نموًا في عام : االقتصادات األسرع ١رسم بياني 

Chart 1: Fastest growing economies in 2011 

 
The monetary policy focus of both advanced and 

emerging and developing economies (EDEs) 

changed course significantly during 2011. Against 

the backdrop of the Eurozone crisis, the central 

bank continued to achieve its main objective of 

maintaining the exchange rate peg, while ensuring 

monetary and financial stability. Inflation in 

Qatar, however, remains much lower compared its 

GCC counterparts. The benign inflation situation 

االقتصادات المتقّدمة  من آل في ةالنقدّي السياسة زترآغّير ت 

 عام خالل ًاملحوظتغّيرًا االقتصادات الناشئة والنامية و

قطر مصرف ، استمّر أزمة منطقة اليورو في ظّلو. ٢٠١١

في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على المرآزي 

إال أّن  لي.تحقيق االستقرار النقدي والماوربط سعر الصرف 

دول مجلس من أقل بكثير سّجل معدالت  م في قطرالتضّخ

 المعتدلحالة التضخم ّفرت و. وقد التعاون الخليجي األخرى
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has provided the central bank with greater 

headroom for manoeuvrability by lowering interest 

rates and stimulating growth during the year. 
 

The heightened pace of economic activity in 2011 

was not hampered despite deceleration in 

monetary growth. In conjunction with appropriate 

prudential and regulatory measures, the policy 

stimulus resulted in higher flow of credit to the 

productive sectors of the economy. Moreover, 

proactive liquidity management helped in 

insulating the financial system from the risks of 

speculative capital inflows while managing 

structural liquidity without any pressure on 

interest rates.  

لمصرف قطر المرآزي فرصة أآبر لخفض أسعار الفائدة 

 .وتحفيز النمو خالل العام
  

لم تتّم عرقلة وتيرة النشاط االقتصادي المتزايد خالل عام و

غم من تباطؤ النمو النقدي. وبالتزامن مع على الر ٢٠١١

التدابير االحترازية والتنظيمية المالئمة التي اتخذها 

المصرف، أدت سياسة التحفيز إلى زيادة تدفق االئتمان إلى 

القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد. عالوة على ذلك، ساعدت 

اإلجراءات االستباقّية إلدارة السيولة على عزل النظام المالي 

مخاطر تدفقات رأس المال المضارب وإدارة السيولة  عن

الهيكلية في نفس الوقت دون فرض أي ضغط على أسعار 

  الفائدة.
٢٠١١سعار المستهلك على أساس سنوي خالل عام بأ : التضخم مقاسًا٢رسم بياني   

Chart 2: Year-on-year CPI inflation during 2011 
  ٢٠١١م مسببات التضخم في عا: ٣رسم بياني  

Chart 3: Inflation drivers in 2011   
 

 
Supported with sound macroeconomic 

environment, the banking sector experienced a 

healthy growth in 2011. The Government’s efforts 

to diversify the economy and increase spending in 

infrastructure-related activities appear to have 

provided a boost to bank lending in 2011. The 

solid capital base of banks has made the sector 

well-positioned to take advantage of the ensuing 

opportunities in the run-up to FIFA World Cup 

بفضل  ٢٠١١في عام شهد القطاع المصرفي معّدل نمو جّيد  

ود التي تبذلها بيئة االقتصاد الكلي القوية. ويبدو أّن الجه

الحكومة لتنويع االقتصاد وزيادة اإلنفاق على األنشطة 

الخاصة بالبنية التحتية قد وفرت دفعة قوية لإلقراض 

. وجعلت قاعدة رأس المال الصلبة ٢٠١١المصرفي في عام 

الخاصة بالبنوك القطاع المصرفي في وضع جيد يؤهله 

 بق تنظيماالستفادة من الفرص المتاحة في الفترة التي تس
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2022. Contextually, it also provides banks with a 

strong footing in meeting the Basel III 

requirements. 
 

The balance sheet structure of the banking sector 

exhibited a structural change during the year due 

to QCB’s forward-looking strategy toward liquidity 

management. Reflecting the dynamics of global 

and domestic developments, the asset liability 

composition of banks indicates a change in the 

funding mix amidst an increasing share of loans 

in total assets.  

. وفي هذا السياق، تزّود ٢٠٢٢آأس العالم لكرة القدم عام 

هذه القاعدة الصلبة البنوك برآائز قوّية لتلبية متطلبات بازل 

٣. 

أظهر هيكل الميزانّية العمومية للقطاع المصرفي تغّيرًا هيكلّيًا 

التي اعتمدها  عيةتطّلال ةإلستراتيجيل نظرًا العام خالل

القوى  يعكسوبشكل . السيولة إدارةلق بفي ما يتع المصرف

 تكوينيشير  ة،والمحلّي ةالعالمّي راتلتطّوالمحرآة ل

 تغيير حدوث إلى بنوكالخاصة بال الموجودات والمطلوبات

 إجمالي في القروض حصةمع ازدياد  التمويل هيكل في

  .صولاأل
٢٠١١و  ٢٠١٠: هيكل موجودات البنوك ٤رسم بياني   

Chart 4: Asset structure of banks 2010 & 2011 
٢٠١١و ٢٠١٠: هيكل مطلوبات البنوك ٥رسم بياني    

Chart 5: Liability structure of banks 2010 & 2011 

  

 

 
 

The strong capital base, comfortable liquidity and 

funding positions coupled with low levels of 

delinquent loans improved the profitability of the 

banking sector. The improvement is mostly due to 

increase in non-interest income of the banks, 

supported by a decline in interest expense and 

improvement in trading income.   

   

ساعدت قاعدة رأس المال القوية والسيولة المريحة ووضع 

رة السداد تمويل إلى جانب انخفاض مستوى القروض المتأّخال

ويعود هذا التحّسن  .المصرفي لى تحّسن ربحّية القطاعع

الفوائد بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل البنوك من غير 

عمليات الدخل من تحّسن انخفاض مصروفات الفوائد وو

  .المتاجرة
 

The banking stability map indicates that 

dimensionally, most of the risk factors declined 

considerably during the year.  

تشير خارطة استقرار القطاع المصرفي إلى تراجع آافة  

عوامل الخطر بشكل آبير في ما يتعلق بمختلف األبعاد خالل 

 .العام
 

2010 2010 
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)٢٠١١-٢٠٠٩: خارطة استقرار القطاع المصرفي (٦رسم بياني   
Chart 6: Banking Stability Map (2009-11) 

 
 

The non-banking sector in Qatar remains small in 

terms of systemic importance. The government-

owned Qatar Development Bank has been playing 

an important role in meeting the long-term 

developmental finance requirements of the 

country. On the other hand, the rising delinquent 

loans of finance houses do not pose much threat 

to the banking sector due to their limited 

exposure to banks. The exchange houses are 

reorienting themselves to support the manifold 

needs of an ever-growing customer base. The total 

outgoing remittances in 2011 were roughly 

around QR 32.7 billion, primarily to Asian 

countries. The insurance industry in Qatar 

remains fragmented with low penetration. 

   

متواضعًا من حيث في قطر يعتبر القطاع غير المصرفي 

من قبل  المملوكيلعب بنك قطر للتنمية و  األهمية النظامية.

التمويل التنموي للبالد  احتياجات تلبية في مهمًا دورًا حكومةال

عدد  ارتفاعال يشّكل  أخرى، ناحية من. الطويل المدى على

 تهديدًا التمويلشرآات اصة بالسداد الخ المتأخرة القروض

 المحدود تعرضها بسبب المصرفي لقطاعبالنسبة إلى ا آبيرًا

ا نفسه توجيه إعادةمحال الصرافة بوتقوم . بنوكلمخاطر ال

ًا تزايدتي تشهد ال العمالء لقاعدة المتعددة االحتياجات لدعم

 ٢٠١١ عام فيالصادرة  التحويالت مجموعوقد بلغ . تمرًامس

 األول المقام فيمتجهة  قطري ريال مليار ٣٢,٧ ربايق ما

مع  آما ال يزال قطاع التأمين مجزًأ .اآلسيوية البلدان إلى

 .تحقيق مستوى انتشار على نطاق منخفض
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: التحويالت الصادرة من شرآات الصرافة٧رسم بياني 
Chart 7: Outgoing remittances by exchange houses 

 
 

Among the suppliers of funds, the corporate 

sector appears to be in a recovery mode, with 

most segments reporting healthy earning growth, 

riding on the back of the country’s investment 

drive. A positive fallout of this was manifested in 

the equity market, which, for the second 

consecutive year, remained the best-performing 

MENA market in 2011. Attempts are also 

underway to strengthen and improve the quality 

of household data. The Qatar Credit Bureau has 

been playing an important role in this regard. 

   

يعود إلى  الشرآات قطاعيبدو أّن  موال،ألمصادر ا بين منو

صحيًا في  ًامون هشرائح معظموضعه الطبيعي حيث تشهد 

االنعكاسات اإليجابية الناشئة عن حرآة بفضل األرباح، 

ذلك في سوق األسهم التي  تجلىآما . االستثمار بالدولة

أظهرت للسنة الثانية على التوالي أفضل مستوى أداء بين 

 آما. ٢٠١١ عام فيط وشمال إفريقيا الشرق األوسدول 

 البيانات جودة وتحسين لتعزيز محاوالت حاليًا يجري

للمعلومات  قطريلعب مرآز و خاصة بالقطاع العائلي.ال

 .طاراإل هذا في مًامه دورًااالئتمانية 
 

Safety and soundness of the financial 

infrastructure is a sine qua non for financial 

stability. Accordingly, QCB has been keeping a 

close watch on the financial infrastructure in 

Qatar. Taking this process forward, QCB 

implemented several new initiatives in the area of 

payment and settlement infrastructure mainly to 

mitigate the risks of payment and settlement 

system. Likewise, the regulatory and governance 

infrastructure are being developed, taking on 

board international best practices whilst keeping 

   

ًا ضرورّيًا شرطاألساسية البنية المالية  ومتانة سالمةتشكل 

قطر مصرف يراقب لذلك،  لتحقيق االستقرار المالي. وفقًا

وفي هذا في قطر. األساسّية ية المالية عن آثب البنالمرآزي 

البنية عدة مبادرات جديدة في مجال  اإلطار، اتخذ المصرف

نظم من مخاطر حّد ال بهدف اتلتسوياألساسية للمدفوعات وا

يجري تطوير آما . ات بشكل أساسيتسويالو اتعودفمال

مع أفضل األساسية وبنية الحوآمة لتتماشى البنية التنظيمية 

الحفاظ على االعتبارات الخاصة مع الدولية الممارسات 

جهود لتعزيز وتبسيط البلد. في الوقت نفسه، يجري بذل الب
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the country-specific considerations in view. 

Concurrently, efforts are being undertaken to 

further strengthen and streamline the liquidity 

infrastructure. The initiation of T-bill issuance 

beginning May 2011 represents an important step 

forward in this regard. During 2011, the liquidity 

condition of banks remained comfortable, 

notwithstanding the headwinds arising from the 

effects of the Eurozone crisis. This is evidenced 

from the fact that most of the banks managed to 

keep their clearing balance in surplus mode as at 

the end of the day. As far as the liquidity 

concentration is concern, the first quarter of the 

year experienced a high concentration, whereas 

the concentration declined thereafter. The periodic 

peaks in the concentration graph could be due to 

seasonal impact of festivals demanding high 

liquidity. Taken together, the net effect of these 

improvements is expected to be manifest in the 

healthy growth and development of the financial 

industry in the country.    

بإصدار أذون الخزانة بدء ويمّثل الللسيولة. ساسية البنية األ

خالل وفي . طارخطوة هامة في هذا اإل ٢٠١١مايو  في شهر

في مستويات ، ظلت حالة السيولة لدى البنوك ٢٠١١عام 

الناجمة عن  الظروف غير المواتية، على الرغم من ةمعتدل

اآلثار المترتبة على األزمة في منطقة اليورو. ويتضح هذا 

فائض رصيد الحفاظ على بنوك في معظم الاألمر في نجاح 

 ، فقدز السيولةترّآأما في ما يتعلق بالمقاصة في نهاية اليوم. 

ه ما لبث أن ارتفاعًا إال أنشهد خالل الربع األول من العام 

الدوري في رتفاع االيرجع يمكن أن وبعد ذلك. انخفض 

 الذيتأثير الموسمي الإلى  السيولة زترّآلالرسم البياني 

األثر الصافي يظهر من المتوقع أن وب سيولة عالية. ّلطتي

الذي تشهده تطوير الوي في النمو الصحجليًا لهذه التحسينات 

 الصناعة المالية في البالد.

مؤّشر هيرفيندال لترّآز السيولة: ٨ياني رسم ب  
Chart 8: Herfindahl index of liquidity concentration 

 
   


