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كلمة �سعادة حمافظ م�سرف قطر املركزي

   ي�سر م�سرف قطر املركزي اأن يقدم تقريره ال�سنوي الثاين والثالثني 

التي  واملالية  االقت�سادية  ال��ت��ط��ورات  الأه��م  عر�سًا  يت�سمن  وال���ذي 

�ستة  التقرير  ويت�سمن  2008م.  عام  خالل  املحلي  االقت�ساد  �سهدها 

ف�سول يف ق�سمني، يتناول الق�سم االأول منهما االقت�ساد املحلي وعلى 

االأ�سعار  وم�ستويات  االإجمايل  املحلي  الناجت  تطورات  اخل�سو�ص  وجه 

الق�سم  يتناول  حني  يف  العامة،  املالية  اإىل  باالإ�سافة  العاملة  والقوى 

وميزان  اخلارجية  والتجارة  واملايل  امل�سريف  القطاع  تطورات  الثاين 

املدفوعات.

وعلى الرغم مما �سهده االقت�ساد الدويل من ا�سطرابات واأزمات 

تاأثرًا  الدول  اأقل  اأن دولة قطر كانت واحدة من  اإال   ،2008 خالل عام 

بهذه اال�سطرابات لي�ص على ال�سعيد االإقليمي فح�سب بل على امل�ستوى 

الدويل اأي�سًا؛ حيث حقق الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية منوًا 

الداخلية  املوازين  على  اإيجابي  ب�سكٍل  انعك�ص  مما   ،%40 ن�سبته  فاقت 

فائ�سًا  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  ف�سهدت  �سواء،  حد  على  واخلارجية 

املدفوعات  مبيزان  اجلاري  احل�ساب  حقق  كما  ريال،  مليار  يقارب40 

فائ�سًا يبلغ نحو 52 مليار ريال.

حتقيق  يف  امل�سرف  ا�ستمر  فقد  النقدية،  ال�سيا�سة  �سعيد  وعلى 

اأهدافه الرئي�سية املتمثلة يف املحافظة على �سعر �سرف الريال القطري 

االأزم��ة  ظ��روف  ظ��ل  يف  ال�سيما  وامل���ايل  النقدي  اال�ستقرار  وحتقيق 

اأ�سواق  يف  ال�سيولة  �سح  ظّل  يف  امل�سرف،  انتهج  وقد  العاملية.  املالية 

اأ�سعار الفائدة ملكافحة  اإدارة  اأكرث ا�ستقالاًل يف  املال العاملّية،  �سيا�سًة 

ال�سغوط الت�سخمية التي عانى منها االقت�ساد املحلي خالل ال�سنوات 

االأخرية.

متانة  لزيادة  احلثيثة  جهوده  امل�سرف  وا�سل  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

اجلهاز امل�سريف واملايل بدولة قطر واحلفاظ على ا�ستقراره، وذلك من 

بالدولة  العاملة  البنوك  اإحرتازية ورقابية على  اإجراءات  اتخاذ  خالل 

مبا يتما�سى مع املعايري الدولية.

باالإ�سافة اىل ذلك مت اتخاذ عدد من املبادرات الرئي�سية، وميكن 

تلخي�سها مبا يلي:

Foreword

Qatar Central Bank (QCB) presents its thirty second 
Annual Report that includes the most significant economic 
and financial developments witnessed in the domestic 
economy during 2008. The report contains six chapters in 
two parts. The first part deals with the latest developments 
in the economy, particularly, Gross Domestic Product (GDP), 
prices and labour force indexes, and public finance. The 
second part discusses developments in the economic and 
financial sector, foreign trade, and balance of payment.

    Despite the global economic and financial turmoil 
that occurred in 2008, Qatar was the least affected country 
not only at the regional level, but globally as well. GDP 
growth rate at current prices was more than 40%, which 
influenced positively, both internal and external balances, 
leading to a surplus in the State's budget of around QR40 
billion, and in the balance of payments current account of 
around QR52 billion.

   As far as monetary policy is concerned, QCB continued 
to pursue its main objectives of maintaining the Qatari 
Riyal-US dollar pegged exchange rate, and strengthening 
monetary and financial stability amidst the global financial 
crisis. While world money markets endured liquidity 
shortage, QCB adopted a more independent interest rate 
management policy to reduce inflation pressures in the 
domestic economy during the recent years. 

   Furthermore, QCB continued its efforts to enhance 
the soundness and robustness of the Qatari banking and 
financial system through the implementation of prudential 
and regulatory procedures in banks operating in Qatar, in 
line with relevant international standards.

In addition, a number of major policy initiatives were 
undertaken, the most significant of which include:



اأواًل: يف اأواخر عام 2008 وبالتن�سيق مع جهاز قطر لال�ستثمار، تقرر 

قيام اجلهاز بامل�ساهمة يف دعم روؤو�ص اأموال البنوك القطرية املدرجة يف 

10- 20%. ويهدف هذا االإجراء اإىل  بور�سة قطر بن�سبة ترتاوح ما بني 

اأو�سع  تعزيز قدرة البنوك الوطنية على متويل م�سروعات التنمية ب�سكٍل 

قطر  جهاز  قام  حيث  للبنوك،  املالية  االأو�ساع  يف  احلكومة  ثقة  وتاأكيد 

لال�ستثمار بداية من العام اجلاري بزيادة روؤو�ص اأموال البنوك القطرية 

بن�سبة 5%، وقد �سمل هذا االإجراء كافة البنوك القطرية با�ستثناء بنك 

قطر الوطني.

حمافظ  ب�سراء   2009 م��ار���ص  �سهر  خ��الل  احلكومة  قامت  ثانيًا: 

البنوك  ترغب  التي  املحافظ  بور�سة قطر وهي  املحلية يف  اال�ستثمارات 

مليار   6.5 املباعة  اال�ستثمارات  قيمة  اإجمايل  بلغ  ببيعها حيث  الوطنية 

ريال قطري 

قامت احلكومة خالل �سهر يونيو 2009 بتنفيذ برنامج خا�ص  ثالثًا: 

الوطنية يف  البنوك  التي ترغب  العقارية  واال�ستثمارات  القرو�ص  ب�سراء 

بيعها، وقد بلغ اإجمايل قيمة الربنامج 14.4 مليار ريال قطري، بهدف 

دعم التمويل العقاري. 

ويت�سرف م�سرف قطر املركزي بهذه املنا�سبة اأن يرفع اأ�سمى اآيات 

ال�سكر والتقدير اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة 

اآل ثاين اأمري البالد املفدى واإىل �سمو ويل عهده االأمني واإىل معايل رئي�ص 

جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية، ملا يحظى به امل�سرف من رعاية ودعم 

احلكومية  لالأجهزة  وتقديره  �سكره  عن  امل�سرف  يعرب  كما  كبريين. 

البيانات  تقدميها  على  قطر  بدولة  العاملة  املالية  واملوؤ�س�سات  والبنوك 

الالزمة الإعداد  هذا التقرير.

First: Towards the end of 2008, in coordination with 
Qatar Investment Authority (QIA), a decision was made for 
QIA to subscribe by 10-20% of additional share capital of 
Qatari banks listed in Qatar Exchange in order to strengthen 
their capabilities, allowing them a greater participation in 
financing major development projects.  This measure was 
also a reflection of the Government's confidence in banks’ 
financial conditions. At the outset of the current year, QAI 
purchased 5% of capital for all national banks, with the 
exception of Qatar National Bank.

Second: In March 2009, the Government purchased 
the domestic investment portfolios in Qatar Exchange 
that national banks wished to sell. The total value of the 
investment portfolio that was purchased amounted to QR6.5 
billion. 

Third: In June 2009, the Government implemented a 
Loans Purchase Program which enabled it to purchase loans 
and real estate investments that national banks wished to 
sell. Valued at QR14.4 billion in total, the program’s objective 
was to enhance the real estate sector. 

   QCB extends great thanks and gratitude to H.H. The 
Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, to H.H. The Heir 
Apparent, and to H.E. The Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs for their support and assistance. Thanks and 
appreciation are also attributed to government bodies, banks 
and financial institutions operating in Qatar which provided 
QCB with the necessary data to conclude this report. 

املحافــــــــــــظ

عبد �هلل بن �سعود �آل ثاين

Governor

Abdullah Bin Saud Al Thani
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

�سهد االقت�ساد العاملّي جمموعة من التطورات خالل عام 

يف  فقدان  تبعها  كبرية،  مالية  اأزمة  به  حلقت  حيث  2008م، 

التباطوؤ  جانب  واإىل  حاد.   لركوٍد  يخ�سع  جعله  مما  الثقة، 

ال�سريع الذي اأ�ساب االأن�سطة االقت�سادّية، خفت حدة ال�سغوط 

الت�سخمية ب�سرعة مع انخفا�ص اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية. وعلى 

عام  خالل  العاملّي  االقت�ساد  �سهدها  التي  االأزمة  من  الرغم 

اأّنه كان لبع�ص  اإزدهاره مع  2008، وا�سل االقت�ساد القطرّي 

جوانب هذه االأزمة اأثرًا عليه. 

ونظرًا لالنخفا�ص يف الطلب العاملّي، تدنت اأ�سعار النفط 

اأمريكي  دوالر   40 من  اأقّل  اإىل  الربميل  �سعر  متو�سط  لي�سل 

مع حلول نهاية عام 2008، بعد اأن �سّجلت 130 دوالر اأمريكي 

يف  لالنخفا�ص  كان  وقد  2008م.  عام  من  يوليو  يف  للربميل 

امل�سدرة  الدول  من  الكثري  اإيرادات  على  اأثره  النفط  اأ�سعار 

للنفط يف املنطقة مبا فيها قطر.  ومع ذلك، فقد ظل الو�سع 

االقت�سادي يف قطر قويًا بف�سل االعتماد على الغاز الطبيعي 

اأجل  ومن  االأجل.  بيعه مبوجب عقود طويلة  يتم  الذي  امل�سال 

احلد من االآثار ال�سلبية لالأزمة املالية العاملّية على االقت�ساد 

قطر  م�سرف  اإىل  باالإ�سافة  احلكومة،  اتخذت  املحلّي، 

املركزي، تدابري ا�ستباقّيّة ا�ستملت على �سخ راأ�ص املال العام، 

ودعم ال�سيولة وجمموعة برامج للتحفيز املايل. ولدعم القطاع 

اخلا�ص، فقد متت زيادة النفقات العامة اأي�سًا، حيث ازدادت 

النفقات العامة خالل عام 2008م بنحو 15%، وارتفعت ال�سيولة 

املحلية بنحو 20%.  كما و�سعت البنوك العاملة بالدولة نطاق 

منح االئتمان للقطاعات االقت�سادية املحلية مبعدل %51.

ولقد كان لهذه التطورات جمتمعة اأكرب االأثر على خمتلف 

قطاعات االقت�ساد املحلّي مبا فيها القطاع غري النفطي الذي 

االإجمايل  املحلي  الناجت  حقق  وقد  اإيجابية.   تطورات  �سهد 

2008م  لتربز دولة قطر خالل عام  لدولة قطر زيادة مهمة، 

كواحدة من اأ�سرع االقت�ساديات منوًا لي�ص على م�ستوى املنطقة 

فح�سب، بل وعلى امل�ستوى العاملّي اأي�سًا. 

The global economy witnessed an array of developments 
during 2008. Inflicted by a major financial crisis and 
consequent loss of confidence, the global economy has 
undergone a severe recession.  Along with the rapid 
slowdown of economic activities, inflationary pressures 
subsided quickly with the easing of commodity prices. 
Notwithstanding the cooling down of global economy 
during 2008, Qatar’s economy has continued to thrive. 
However, there have been aspects of the global recession 
that affected the domestic economy. 

Due to a fall in world demand, oil prices which averaged 
a high of around $130 per barrel during July 2008, fell to 
$40 per barrel by the end of the year. The decline in oil 
prices impacted the export revenues of oil exporting 
countries in the region, including Qatar. Despite this, the 
economic situation in Qatar remained robust due to its high 
reliance on Liquefied Natural Gas (LNG) which is sold under 
long-term contracts. In order to curb the negative impacts 
of the global financial crisis on the domestic economy, the 
Government of the State of Qatar, as well as Qatar Central 
Bank have taken proactive measures such as public capital 
injections, liquidity support and fiscal stimulus packages. In 
order to boost the private sector, public expenditure outlays 
were also increased. Accordingly, public expenditure 
increased by 15% in 2008, domestic liquidity increased 
by 20%, and bank credit to domestic sector expanded by 
around 51%.

The aforementioned developments have had major 
influence on the various sectors of the domestic economy 
including positive developments in the non-oil sector. During 
2008, Qatar’s Gross Domestic Product (GDP) increased 
considerably and became one of the fastest growing 
economies, not only in the region but also globally. 
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Table (1-1) 
GDP Developments

Economic Activity 2006 2007 2008 الن�صاط القت�صادي

Oil and Gas Sector 118,443 146,475 222,127 النفط والغاز

 Relative Share (%) %57.3 %56.5 %60.8 احل�سة الن�سبية

Growth Rate (%) %28.64 %23.67 %51.65 معدل النمو

Non-oil and Gas Sectors 88,201 112,936 143,356 القطاعات غري النفطية

 Relative Share (%) %42.7 %43.5 %39.2 احل�سة الن�سبية

Growth Rate (%) %41.14 %28.04 %26.94 معدل النمو

Grand Total 206,644 259,411 365,483 املجم�ع العام

Growth Rate (%) %33.7 %25.5 %40.9 معدل النمو

جدول رقم )1-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

�سكل رقم ) 1-1(

الناجت االإجمايل املحلي

Figure No. (1-1)
Gross Domestic Product

Billion QR مليار  ريال

النفط والغاز
القطاعات غري النفطية

Oil and Gas Non- Oil Sectors

وفيما يلي نتناول باإيجاز ما �سهده الناجت املحلي االإجمايل 

لدولة قطر من تطورات خالل عام 2008م.

اإجمايل الناجت

حافظ الناجت املحلي االإجمايل لدولة قطر على وترية منوه 

الظروف  كل  �سنوات عديدة، حمققًا رغم  منذ  ي�سهدها  التي 

غري املوؤاتية على امل�ستوى العاملّي ت�سارعًا يف معدل منوه، حيث 

�سجل معدل منو مت�سارع من حيث القيمة اال�سمية يبلغ حوايل 

40.9% مقارنة مع منو مبعدل 25.5% يف عام 2007م.  وقد 

 365.5 اإىل  اال�سمية  بالقيمة  االإجمايل  املحلّي  الناجت  ارتفع 

مليار ريال يف عام 2008 م مقارنة مع 259.4 مليار ريال  التي 

مت ت�سجيلها عام 2007م.

Follows, the summary of Qatar GDP achievements and 
developments during 2008. 

Gross Domestic Product (GDP)

 Qatar’s GDP maintained an ongoing growth witnessed 
throughout the previous years. Despite the unfavorable 
conditions globally, it achieved a rapid growth rate of 
around 40.9% in nominal terms in 2008, compared to 
25.5% in 2007, with nominal GDP increasing to QR365.5 
billion from QR259.4 billion recorded in 2007.

QR Million بالمليون ريال
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اإطار رقم )1(

النمو االقت�سادي العاملي

يف  تباطوؤًا  الثابتة  باالأ�سعار  العاملّي  الناجت  اإجمايل  �سهد 

تبلغ  هام�سيًا  منوًا  حقق  اإذ  2008م  عام  خالل  النمو  معدل 

ن�سبته 3.2% مقارنة مبعدل تبلغ ن�سبته 5.2% يف عام 2007م.  

وقد بلغ معدل النمو يف االقت�ساديات املتقدمة عام 2008م نحو 

0.9% مقابل نحو 2.7% يف عام  2007م.  ولوحظ تراجع معدل 

النمو يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية ) 1.1% ( ومنطقة 

اليورو ) 0.9% ( وباقي االقت�ساديات املتقدمة )1.2%(، وهو 

باالأ�سعار  الناجت املحلّي االإجمايل  ما جنم عنه هبوط كلّي يف 

حققت  الوقت،  نف�ص  ويف  املتقدمة.   لالقت�ساديات  الثابتة 

2008م  عام  يف   %0.6 ن�سبته  بلغت  �سالب  منو  معدل  اليابان 

مقارنًة مبعدل منو اإيجابي بلغ 2.4% يف عام 2007م.

كما �سهد االأداء االقت�سادي للدول النامية تباطوؤ يف معدل 

 %8.3 2008م مقارنًة مع  6.1% يف عام  بلغ نحو  النمو حيث 

يف عام 2007م. وقد لوحظ انخفا�ص يف معدل النمو االيجابي 

على م�ستوى جميع املجموعات االقت�سادية بدون ا�ستثناء، واإن 

�سهدت  فقد  الأخرى.  جمموعة  من  التباطوؤ  معدالت  تباينت 

بني  للتباطوؤ  معدل  اأكرب  اأوروبا  و�سرق  و�سط  دول  جمموعة 

جميع املجموعات حمققًة معدل منو يبلغ 2.9% يف عام 2008م 

جمموعة  �سجلت  بينما  2007م.   عام  يف   %5.4 مع  مقارنة 

حمققًة  االأدنى  يعترب  انخفا�سًا  االأخرى  هي  االأو�سط  ال�سرق 

6.3% يف  مع  مقارنًة  العام احلايل  5.9% يف  يبلغ  معدل منو 

العام ال�سابق 2007م.

Box No (1)

World Economic Growth Rates

The world economy witnessed a slowdown in real GDP 
growth during 2008, where it grew by 3.2% as compared 
to 5.2% in 2007. Developed countries recorded a growth 
of 0.9% in 2008 vis-à-vis a growth rate of 2.7% in 2007. 
The lower growth rate observed in US (1.1%), Euro Area 
(0.9%), and other developed countries (1.2%) resulted in 
the overall decline of real GDP for the developed countries.  
At the same time, Japan realized a negative growth rate of 
0.6% as compared to a positive growth of 2.4% 2007. 

The economic performance of the developing 
economies likewise witnessed slower growth at 6.1% 
in 2008 as compared to 8.3% in 2007. The decline in the 
positive growth rate was observed for all the major group 
of economies with no exclusion, but with varying degrees. 
The growth rate of Central and East Europe was the 
lowest, at 2.9% in 2008, compared to 5.4% in 2007. The 
real GDP growth rates of the Middle East countries also 
declined, albeit marginally from 6.3% recorded in 2007, to 
5.9% during the current year.
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جمموع العاملاالقت�ساديات املتقدمةاالقت�ساديات النامية واالأ�سواق ال�ساعدة

Rates of Real GDP Growth in World Economy
(%)

Items 2004 2005 2006 2007 2008 بيان ال

World Economy 4.9 4.5 5.1 5.2 3.2 جمموع العامل

Developed Economies 3.2 2.6 3.0 2.7 0.9 االقت�سادات املتقدمة

USA 3.6 2.9 2.8 2.0 1.1 الواليات املتحدة االأمريكية

Euro Area 2.2 1.7 2.9 2.7 0.9 منطقة اليورو

Japan 2.7 1.9 2.0 2.4 -0.6 اليابان

Other Developed Economies 4.0 3.3 3.9 4.0 1.2 اقت�صادات متقدمة اأخرى

Developing & Emerging Economies 7.5 7.1 8.0 8.3 6.1 االقت�سادات النامية واالأ�سواق ال�ساعدة

Africa 6.7 5.8 6.1 6.2 5.2 اأفريقيا

Central and East Europe 7.3 6.0 6.6 5.4 2.9 و�سط و�سرق اأوروبا

Commonwealth of Independent States 8.2 6.7 8.4 8.6 5.5 كومنولث الدول امل�ستقلة

Growing Asian Countries 8.6 9.0 9.8 10.6 7.7 اآ�سيا النامية

Middle East Countries 6.0 5.8 5.7 6.3 5.9 ال�سرق االأو�سط

Western Hemisphere 6.0 4.7 5.7 5.7 4.2 ن�سف الكرة الغربي

Source: IMF, World Economic Outlook, April 2009. امل�سدر: �سندوق النقد الدويل، اآفاق الو�سع االقت�سادي العاملي، اأبريل 2009م.

معدالت النمو الحقيقية للناتج المحلي اإلجمالي
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Oil and Gas Sector

The Oil and Gas sector, the major component of GDP, 
recorded a substantial increase despite the sharp decline 
in oil prices during the second half of the year. This sector 
recorded an output of QR222.1 billion in 2008, increasing 
by 51.7%. In 2007, the Oil and Gas Sector GDP amounted 
to QR146.5 billion increasing by 23.7% from the previous 
year. It is noted that this accelerated growth rate, which 
exceeded the last five years growth rates, was mainly 
attributed to Qatar's exports of LNG which are carried out 
in pursuant to long-term, fixed price contracts. In addition, 
oil prices soared to $130 per barrel during the first half of 
the year.

The unprecedented positive growth of the Oil and Gas 
Sector GDP helped to increase its share in total GDP in 
current prices by around 4.3%. Accordingly, the share of oil 
and gas sector reached 60.8% to the overall GDP.

قطاع النفط والغاز

�سجل قطاع النفط والغاز، املكون الرئي�سي يف الناجت املحلّي 

االنخفا�ص  من  الرغم  على  وذلك  هائلة،  قفزة  االإجمايل، 

احلاد يف اأ�سعار النفط خالل الن�سف الثاين من العام.  فقد 

�سجل القطاع ناجتًا مقداره 222.1 مليار ريال يف عام 2008 

ويف  2008م.   51.7% خالل  زيادة حوايل  بذلك  ، حمققًا  م 

بزيادة  ريال،  مليار   146.5 الناجت  ذلك  كان  2007م،  عام 

تقرتب من حوايل 23.7 % مقارنة بنظريه عن العام ال�سابق.  

ويالحظ اأن معدل النمو املت�سارع هنا، الذي يتخطى معدالت 

يعزى  االأخرية،  اخلم�ص  ال�سنوات  مدار  على  املحققة  النمو 

الغاز  من  قطر  دولة  �سادرات  معظم  اأن  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سفة 

امل�سال تتم وفقًا لعقود طويلة االأجل باأ�سعار ثابتة، ي�ساف اإىل 

�سعر  معها  جتاوز  ارتفاع  من  النفط  اأ�سعار  �ساهدته  ما  ذلك 

للربميل  دوالرًا   130 الدولية معدل  االأ�سواق  النفط يف  برميل 

خالل الن�سف االأول من العام.

النفط  قطاع  يف  امل�سبوق  غري  االإيجابي  النمو  �ساعد  وقد 

والغاز على زيادة ن�سيبه يف الناجت املحلّي االإجمايل باالأ�سعار 

اجلارية بحوايل 4.3% . وعلى ذلك و�سل ن�سيب قطاع النفط 

والغاز الن�سبي اإىل 60.8% من الناجت املحلّي االإجمايل الكلي.

Table (1-2)
Incremental change in Nominal GDP

Items 2006 2007 2008 البـيــــــان

The Oil Sector 26,372 28,032 75,652 القطاع النفطي

Relative Share 50.6% 53.1% 71.3% امل�ساهمة يف االإجمايل

Non-Oil and Gas Sectors 25,708 24,735 30,420 القطاعات غري النفطية

Relative Share 49.4% 46.9% 28.7% امل�ساهمة يف االإجمايل

Total Increase in GDP 52,080 52,767 106,072 اإجمايل الزيادة يف الناجت

QR Million بالمليون ريال

جدول رقم )2-1(
الزيادة المحققة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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Box No (2)

Oil Prices

In tandem with the global economic and financial crisis, 
commodity prices have also taken a hit.  From a record 
high of about $130 per barrel in July 2008, average oil 
prices have since plummeted to around $40 per barrel in 
December 2008. According to the US Energy Information 
Administration, sustainability in world oil price will depend 
upon the timing and recovery of the global economy.

اإطار رقم )2(

اأ�سعار البرتول الدولية

الو�سع  تفاقم  ظل  يف  انخفا�سًا  ال�سلع  اأ�سعار  �سهدت 

االقت�سادي العاملّي.  فبعد اأن و�سلت اأ�سعار البرتول اخلام لقمة 

ارتفاعها يف يوليو 2008م، اأخذت منذ ذلك احلني يف الرتاجع 

يف  دوالرًا   40 حوايل  اإىل  الربميل  �سعر  متو�سط  و�سل  حتى 

دي�سمرب 2008م.  ووفقًا للهيئة االأمريكية للبيانات واملعلومات 

يرتبط  العاملّي  البرتول  �سعر  ا�ستقرار  فاإن  الطاقة،  يف جمال 

ارتباطًا وثيقًا مبرور الوقت وانتعا�ص االقت�ساد العاملّي.

خام دبي خام برنت
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اخلام االأمريكي متو�سط ال�سعر

القطاعات غري النفطية

وعلى عك�ص النمو املرتفع امل�سجل يف قطاع النفط والغاز، 

تباطوؤًا  النفطية  غري  القطاعات  ن��اجت  منو  معدل  �سهد  فقد 

خالل عام 2008م. فقد زاد الناجت املحلّي االإجمايل للقطاعات 

بذلك  حمققًا  ري��ال،  مليار   143.4 اىل  لي�سل  النفطية  غري 

عام  خالل   %28 مقدارها  بزيادة  مقارنة   %26.9 قدره  منوًا 

2007م. وبذلك تبلغ م�ساهمته يف منو الناجت املحلي االإجمايل 

بنحو 28.7% خالل عام 2008م، بينما �ساهم يف العام ال�سابق 

بن�سبة %46.9.

Non-Oil and Gas Sectors 

Contrary to the high growth recorded in the oil and gas 
sector, the Non-Oil and Gas Sector witnessed a slowdown 
in its growth rate.  Non-Oil and Gas GDP stood at QR143.4 
billion, increasing by 26.9%, compared to a growth of 28% 
in 2007. Accordingly, it contributed only to around 28.7% in 
the total increase of GDP in 2008, a decline from a share 
of 46.9% in 2007.  On analyzing the growth in various 
sub-sectors, it is observed that all the sub-sectors have 
contributed to the increase, but at varying degrees..
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املكونة  الفرعية  القطاعات  النمو يف خمتلف  وعند حتليل 

�ساهمت  الفرعية  القطاعات  جميع  اأن  يالحظ  القطاع،  لهذا 

يف حتقيق تلك الزيادة واإن تباينت ن�سب م�ساهمتها يف ذلك.  

وفقًا  النفطية  غ��ري  االقت�سادية  القطاعات  اإىل  وبالنظر 

خالل  �سهدت   
*
ال�سلعي االإنتاج  قطاعات  اأن  جند  لطبيعتها، 

خالل  حققت  حيث  منوها،  معدل  يف  ت�سارعًا  2008م  ع��ام 

عام 2008م معدل منو مقداره 28.4% مقارنًة مع منو معدله 

21.4% يف عام 2007م .  وبلغ ناجت هذا القطاع 49.3 مليار 

ريال م�سكاًل نحو 34.4% من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل 

غري النفطي وم�ساهمًا بذلك بنحو 35.8% من اإجمايل الزيادة 

التي �سهدها الناجت غري النفطي خالل عام 2008م.

Table (1-3) 
Non-Oil and Gas GDP Development

Non Oil and Gas Sectors 2006 2007 2008 البيــــان

Commodity Production Sectors 31,612 38,392 49,280 قطاعات االإنتاج ال�سلعي

Relative Share 35.8 % 34.0 % 34.4 % احل�سة الن�سبية

Growth Rate 30.6 % 21.4 % 28.4 % معدل النمو

Service Sectors 56,589 74,544 94,076 قطاعات اخلدمات

Relative Share 64.2 % 66.0 % 65.6 % احل�سة الن�سبية

Growth Rate 47.8 % 31.7 % 26.2 % معدل النمو

Total 88,201 112,936 143,356 املجمــ�ع

Growth Rate 41.1 % 28.0 % 26.9 % معدل النم�

جدول رقم )3-1(
تطور الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

Unlike commodity production sectors**, service sectors 
witnessed a slower growth rate in 2008, reaching QR19.5 
billion with an increase of 26.2%, compared to increase of 
31.7% in 2007.

* Commodity production sectors include; agriculture and fishing sector, 
manufacturing sector, water and electricity sector, and construction and 
building sector.

** Service sectors include Production service sectors, and social service 
sectors. Production service sectors include; trade, restaurants and hotel sector; 
transportation and communications sector; finance, insurance, real estate, and 
business services sector. Social services sector includes government services, 
imputed bank charges, social services, household services, and import fees.

Analysis of the Non-Oil and Gas GDP sectors indicates 
that the commodity production sectors* witnessed a rapid 
growth rate in 2008. This sector recorded a growth rate of 
28.4% in 2008 as compared to 21.4% in 2007. The output of 
this sector amounted to QR49.3 billion representing 34.4% 
of the Non-Oil and Gas GDP and contributing to around 
35.8% of the total increase witnessed by the Non-Oil and 
Gas GDP in 2008. 

على خالف ناجت قطاعات االإنتاج ال�سلعي، فقد �سهد ناجت 

 تباطوؤًا يف معدل منوه، حيث حقق ناجتها 
**

قطاعات اخلدمات

ون�سبتها  ريال  مليار   19.5 قدرها  زيادة  2008م  عام  خالل 

ال�سابق  العام  خالل   %31.7 معدله  بنمو  مقارنة   %26.2

2007م لي�سل ر�سيده اإىل نحو 94.1 مليار ريال.

QR Million بالمليون ريال

* قطاعات االإنتاج ال�سلعي ت�سمل كل من قطاع الزراعة و�سيد ال�سمك، قطاع ال�سناعة التحويلية، 
قطاع الكهرباء واملاء، واأخريًا قطاع الت�سييد والبناء.

** قطاعات اخلدمات ت�سمل كل من: قطاعات اخلدمات االإنتاجية وقطاعات اخلدمات االجتماعية.  
وبينما تت�سمن االأوىل كل من قطاع التجارة واملطاعم والفنادق، وقطاع النقل واالت�ساالت، وقطاع 

باقي  ت�سمل  االجتماعية  اخلدمات  قطاعات  ف��اإن  االأع��م��ال؛  وخدمات  والعقارات  والتاأمني  امل��ال 

واخلدمات  املحت�سبة،  املالية  واخلدمات  احلكومية،  اخلدمات  يف  واملتمثلة  اخلدماتية  القطاعات 

االجتماعية، واخلدمات املنزلية، واأخريًا ر�سوم اال�سترياد.
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التحليل القطاعي للناجت غري النفطي

والغاز،  بالنفط  املرتبط  غري  الناجت  قطاع  بنود  حتليل  ي�سري 

اإىل اأن جميع اأن�سطتها االقت�سادية قد �ساهمت يف النمو االإيجابي 

للناجت االإجمايل من هذا القطاع خالل عام 2008م. 

Sectoral Analysis of Non-Oil and Gas GDP

During 2008, all components of the Non-Oil and Gas 
sector witnessed a positive growth.  

Table (1-5)
Non-Oil and Gas GDP                                                           

QR Million

Economic Activity 2006 2007 2008 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 233 250 268 الزراعة و�سيد االأ�سماك

Manufacturing 15,875 19,179 25,390 ال�سناعة التحويلية

Water& Electricity 3,513 4,329 5,456 الكهرباء واملاء

Building& Construction 11,991 14,634 18,166 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 9,452 12,002 13,311 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 7,159 9,803 12,274 النقل واالت�ساالت

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services 21,392 31,865 37,019 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Services 18,586 20,874 31,472 اخلدمات

Non-Oil and Gas Sectors 88,201 112,936 143,356 القطاعات غري النفطية

جدول رقم )5-1(
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

بالمليون ريال

The growth of each sector and its relative importance 
in the Non-Oil and Gas Sector are provided below. These 
sectors are classified according to their relative share in 
the composition of the Non-Oil and Gas GDP in 2008 at 
current prices.

Table (1-4)
Contribution to Non-Oil and Gas GDP Growth
                                                                              QR Million

Items 2006 2007 2008 الزيادة املحققة يف:

Commodity Production Sectors 7,401 6,780 10,888 قطاعات االإنتاج ال�سلعي

Relative Share 28.8% 27.4 % 35.8% امل�ساهمة يف االإجمايل

Service Sectors 18,307 17,955 19,532 قطاعات اخلدمات

Relative Share 71.2% 72.6% 64.2% امل�ساهمة يف االإجمايل

Total 25,708 24,735 30,420 الناجت املحلي غري النفطي

جدول رقم )4-1(
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي غير النفطي

بالمليون ريال

ناجت  يف  الن�سبية  واأهميته  قطاع  كل  منو  نبني  يلي  وفيما 

الأهميتها  طبقًا  القطاعات  ترتيب  ومت  النفطّي.   غري  القطاع 

النفطية  غري  القطاعات  ناجت  اإجمايل  تكوين  يف  الن�سبية 

باالأ�سعار اجلارية لعام 2008م.
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Table (1-6)
Non-Oil and Gas GDP Growth Rates and Relative
Shares                                                                 %

Economic Activity

2007 2008

 النم�الن�صاط القت�صادي

growth
احل�صة الن�صبية

Relative share
 النم�

growth
احل�صة الن�صبية

Relative share

Agriculture & Fishing 7.3 0.22 7.2 0.19 الزراعة و�سيد البحر

Manufacturing 20.8 16.98 32.4 17.71 ال�سناعة التحويلية

Electricity & Water 23.2 3.83 26.0 3.81 الكهرباء واملاء

Building & Construction 22.0 12.96 24.1 12.67 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 27.0 10.63 10.9 9.29 التجارة واملطاعم والفنادق

Transportation & Communication 36.9 8.68 25.2 8.56 النقل واالت�ساالت

Finance, Insurance ,Real Estate, 
and Business Services 49.0 28.22 16.2 25.82 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Services 12.3 18.48 50.8 19.18 اخلدمات

Non-Oil and Gas Sectors 28.0 100.00 26.9 100.00 القطاعات غري النفطية

جدول رقم )6-1(
معدالت النمو واألهميات النسبية للناتج المحلي اإلجمالي 

غير النفطي

Figure No. (1- 2)
Non- Oil and Gas GDP

QR Billion مليار  ريال

Services

Finance &
Business

Transportation &
Communications

Trade

Construction

Electricity & Water

Manufacturing

�سكل رقم ) 2-1(

الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي

اخلدمات

املال واالأعمال

النقل واالت�ساالت

التجارة

الت�سييد

الكهرباء واملاء

ال�سناعة التحويلية

قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

�سهد قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال خالل عام 

2008م تباطوؤًا، حيث انخف�ص معدل منوه اإىل 16.2% مقارنًة مع معدل 

منوه الكبري البالغ 49% يف 2007م.  ويف عام 2008م، بلغ ناجت القطاع 

37 مليار ريال بزيادة مقدارها 5.2 مليار ريال عن العام ال�سابق. على 

ذلك، فاإن م�ساهمته يف اإجمايل الزيادة املحققة يف الناجت املحلي غري 

النفطي خالل عام 2008م انخف�ست اإىل %16.9.

Finance, Insurance, Real Estate, and Business 
Services Sector

The finance, insurance, real estate and business 
services sector witnessed a slowdown in 2008. It recorded 
a growth rate of 16.2%, compared to high growth rate of 
49% in 2007. In 2008, the sector provided an output of 
QR37 billion, an increase of QR5.2 billion from the previous 
year. Accordingly, its share in the incremental change in 
non-oil GDP declined to 16.9%.
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Table (1-7)
Sub- Sectors’ Share in Growth of Services Sector

جدول رقم )7-1(
مساهمة القطاعات الفرعية في النمو لقطاع الخدمات

Item

النم� املحقق 

Growth in 2008 امل�صاهمة يف النم� 

Growth share
%

البيان

بامللي�ن ريال

QR Million
%

Government Services 11,927 57.3 112.6 اخلدمات احلكومية

Imputed Financial Services  - 2,109 30.2  - 19.9 اخلدمات املالية املحت�سبة

Other Services 779 11.1 7.4 اخلدمات االأخرى

Social 145 6.4 1.4 االجتماعية

Household 141 11.4 1.3 املنزلية

Import Fees 493 14.0 4.7 ر�سوم اال�سترياد

Total 10,597 50.8 100.0 اإجمايل القطاع

Services Sector

The growth in the services sector was the highest 
among all sectors within the Non-Oil and Gas sector. The 
output from this sector recorded an increase of QR10.6 
billion representing a growth of 50% during the year. This 
substantial growth was mainly due to the 57.3% growth in 
government service's output to QR11.9 billion. The increase 
in the imputed financial charges (this was included in the 
finance sub-sector output in the last year), represents 
around 19.9% of the total increase in this sector. As in 
previous years, the services sector remained the second 
highest contributor within the Non-Oil and Gas sector.

قطاع اخلدمات

حقق قطاع اخلدمات خالل عام 2008م زيادة هي االأكرب بني جميع 

القطاع  ذلك  ناجت  �سجل  حيث  النفطية.  غري  االقت�سادية  القطاعات 

ن�سبته  مبا  اإيجابيًا  منوًا  بذلك  حمققًا  ريال،  مليار   10.6 بنحو  زيادة 

50%. وقد جاءت هذه الزيادة الهائلة ب�سفة اأ�سا�سية نتيجة ملا حققته 

اخلدمات احلكومية من زيادة بلغت نحو 11.9 مليار ريال اأو مبا ن�سبته 

قطاع  يف  املحققة  الزيادة  اإجمايل  من   %112.6 نحو  لتمثل   %57.3

اخلدمات. كما اأن الزيادة املحققة يف اخلدمات املالية املحت�سبة )التي 

�سبق واأن احت�سبت �سمن ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات 

االأعمال العام ال�سابق( مثلت نحو 19.9% من اإجمايل الزيادة املحققة 

يف هذا القطاع.  ومع ذلك، ظل قطاع اخلدمات حمتاًل املرتبة الثانية 

عليه  ك��ان  عما  تغيري  دون  النفطية  غري  االقت�سادية  القطاعات  بني 

الو�سع خالل العام ال�سابق.

A slowdown in the real estate sector and business 
services activities during the second half of the year 
contributed to the decline in its relative share in the non-
Oil GDP from 28.2% in 2007 to 25.8% in 2008.  Despite 
this decline, this sector remained a major contributor to the 
Non-Oil and Gas sector.

ورمبا يرجع انخفا�ص م�ساهمته الن�سبية يف الناجت املحلّي االإجمايل 

25.8% يف عام  اإىل  2007م  28.2% يف عام  للقطاع غري النفطي من 

االأعمال  وخدمات  العقارات  قطاع  �سهده  الذي  التباطوؤ  اإىل  2008م، 

خالل الن�سف الثاين من العام.  ومع ذلك فقد ظل حمافظًا على مركز 

ال�سدارة بني باقي القطاعات االقت�سادية غري النفطية.
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قطاع ال�سناعة التحويلية

فقد  العام.   خالل  كبرية  زي��ادة  التحويلية  ال�سناعة  قطاع  حقق 

منو  معدل  بذلك  م�سجاًل  ري��ال،  مليار   25.4 اإىل  القطاع  ناجت  و�سل 

بن�سبة 32.4%، مقارنة مع 19.2 مليار ريال يف عام 2007م.  ومن حيث 

القيمة، فقد زادت م�ساهمته بنحو 20.4% يف اإجمايل الزيادة املحققة 

ال�سناعة  قطاع  اأن  من  الرغم  وعلى  النفطي.   غري  القطاع  ناجت  يف 

التحويلية له روابط مبا�سرة باالقت�ساد اخلارجي، اإال اأنه مل يتاأثر ب�سدة 

بعيد اال�ستثمارات  اإىل حد  العاملّي.  ورمبا �ساهمت  من جراء االنهيار 

احلكومية الكبرية يف جمال �سناعه البرتوكيماويات ف�ساًل عن غريها 

من املبادرات، يف تقليل االآثار ال�سلبية بل وتخطيها ليتحقق هذا النمو 

الكبري.

و�ساعد دعٍم اال�ستثمارات احلكومية املتزايدة معدل النمو املرتفع 

للقطاع يف احلفاظ على مرتبته الثالثة بني الناجت الكلي للقطاعات غري 

2007م  17% يف عام  الن�سبّية من  القطاع  اأهمية  النفطية.  فاترتفعت 

لت�سل اإىل 17.7% خالل عام 2008م.

قطاع الت�سييد والبناء

يف  ت�سارعًا  2008م  عام  خالل  والبناء  الت�سييد  قطاع  ناجت  حقق 

معدل منوه لريتفع بن�سبة 24.1% مقارنة بن�سبة 22% يف عام 2007م. 

 18.2 2008م  عام  الناجت خالل  بلغ  فقد  اال�سمية،  القيمة  ومن حيث 

مليار ريال بزيادة مقدارها 3.5 مليار ريال عن العام ال�سابق 2007. 

ونتيجة لذلك، بلغت م�ساهمة القطاع ن�سبة 11.6% من اإجمايل الزيادة 

اال�ستثمارات  �ساهمت  وقد  النفطي.   غري  املحلي  الناجت  يف  املحققة 

التحتية، مبا يف  للبنية  الرئي�سية  املجاالت  كبري يف  اإىل حد  احلكومية 

ذلك اال�ستثمارات يف حقول النفط والغاز، يف احلد من االآثار ال�سلبية 

للك�ساد العاملّي، بل وتخطيه لتحقيق هذا النمو املت�سارع.  وعلى الرغم 

من انخفا�ص اأهميته الن�سبية اإىل نحو 12.7% يف عام 2008م مقارنة 

مع 13% يف عام 2007م، ظل قطاع الت�سييد والبناء يحتل املرتبة الرابعة 

بني القطاعات االقت�سادية غري النفطية.

قطاع التجارة واملطاعم والفنادق

�سهد قطاع التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2008م تباطوؤًا يف 

معدل منوه ليقت�سر على نحو 10.9% مقارنة مع 27% يف عام 2007م.  

وبالتايل، و�سل ناجته اإىل نحو 13.3 مليار ريال لي�ساهم بن�سبة %4.3 

من اإجمايل الزيادة املحققة يف الناجت املحلي غري النفطي.  ونظرًا لكون 

تاأثر  يكون  القطاع قد  فاإن  الك�سادية،  موقعه ح�سا�ص جدًا لالجتاهات 

Manufacturing Sector

The manufacturing sector also recorded a substantial 
growth during the year. The sector’s output stood at 
QR25.4 billion registering a growth of 32.4% as compared 
to QR19.2 billion in 2007. Accordingly, its share in the total 
increase in output of the non-oil sector increased to 20.4%. 
Even though the manufacturing sector has direct linkages 
with the external economy, it has not been affected 
severely by the global economic crisis. Major investments 
in petrochemical industry, as well as other policy initiatives, 
have contributed to a great extent in minimizing negative 
effects from the global crisis.

With the backing of increased government investments, 
the sector's high growth rate helped to maintain its share 
at third position in the total non-oil sectors output. As a 
result, its share increased from 17% in 2007 to 17.7% in 
2008.  

Construction Sector

This sector's output in 2008 recorded an accelerated 
growth rate of 24.1%, compared to 22% in 2007. In 
nominal terms, the output reached QR18.2 billion in 2008, 
recording an increase of QR3.5 billion over 2007. As a 
result, the sector contributed 11.6% of the total increase 
of the Non-Oil and Gas GDP. Government investments in 
major infrastructural development projects, along with 
investments in oil and gas field have contributed to a great 
extend in minimizing the negative effects of the global 
recession, so as to achieve this rapid growth. Even though 
its relative importance declined to 12.7% in 2008 from 13% 
in 2007, the construction sector remained in fourth position 
among the Non-Oil and Gas economic sectors.

Trade, Restaurants, and Hotels Sector

This sector's output recorded a slower growth rate of 
10.9% in 2008, compared to 27% in 2007. Consequently, 
the output reached to QR13.3 billion with a 4.3% share in 
the total increase in the non-oil GDP.  Being very sensitive 
to recessionary trends, this sector was impacted by the 
global economic crisis, which resulted in a reduced growth 
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باالأزمة االقت�سادّية العاملّية، التي جنم عنها معدل منو منخف�ص مقارنة 

مع العام ال�سابق.  وقد تراجعت اأي�سًا ح�سته الن�سبية يف اإجمايل الناجت 

املحلي غري النفطي  من ن�سبة 10.6% يف عام 2007م اإىل نحو %9.3 

خالل هذا العام. 

قطاع النقل واالت�ساالت

2008م،  عام  يف   %25.2 نحو  بلغ  كبريًا  من��وًا  القطاع  هذا  �سهد 

واإن تراجع عن النمو الذي حققه عام 2007م والبالغ 36.9%.  وعلى 

هذا، فاإن ناجت القطاع زاد مبقدار 2.5 مليار ريال لي�سل ناجته الكلي 

اإىل نحو 12.3 مليار ريال مقارنة مع 9.8 مليار ريال يف عام 2007م.  

فاقت�سرت م�ساهمته يف اإجمايل الزيادة املحققة يف الناجت املحلّي غري 

النفطي على نحو 8.1%.  وعلى الرغم من تباطوؤ معدل النمو املحقق 

احل�سة  اأن  اإال  2007م،  بعام  اخلا�ص  مثيله  عن  2008م  عام  خالل 

الن�سبية يف هذا القطاع مل ترتاجع اإال مبقدار هام�سي جدًا من %8.7 

القطاع حمتاًل  وقد ظل  2008م.   عام  8.6% يف  اإىل  2007م  عام  يف 

دون  النفطية  غري  االقت�سادية  القطاعات  باقي  بني  ال�ساد�سة  املرتبة 

تغيري يذكر.

قطاع الكهرباء واملاء

حقق قطاع الكهرباء واملاء خالل عام 2008م ثالث اأعلى ن�سبة منو 

بني جميع القطاعات االقت�سادية غري النفطية. ومع ناجت و�سلت قيمته 

 ،%26 ن�سبته  تبلغ  منوًا  القطاع  �سجل  فقد  ري��ال،  مليار   5.5 نحو  اإىل 

لي�ساهم بنحو 3.7% من اإجمايل الزيادة املحققة يف الناجت املحلي غري 

2008م.  وعلى الرغم من ذلك النمو القوي، فاإن  النفطي خالل عام 

2007م  عام  خالل  املحقق  م�ستواها  نف�ص  عند  ظلت  الن�سبية  ح�سته 

والبالغ %3.8.

قطاع الزراعة و�سيد االأ�سماك

االقت�سادية  القطاعات  جميع  بني  اأهمية  االأق��ل  هو  القطاع  هذا 

عام  يف   %7.3 م��ن  هام�سيًا  انخفا�سًا  ناجته  �سجل  حيث  االأخ���رى، 

2007م، اإىل 7.2% خالل ال�سنة احلالية للتقرير.  وقد اقت�سر اإ�سهام 

الناجت  يف  املحققة  الزيادة  اإجمايل  يف  ال�سمك  و�سيد  الزراعة  قطاع 

املحلي االإجمايل غري النفطي بحوايل 0.1%.  وتراجعت اأي�سا اأهميته 

الن�سبية من 0.22% يف عام 2007م اإىل 0.19% يف عام 2008م.

rate, as compared to the previous year. The relative 
importance of this sector to the overall non-oil sector also 
declined from its previous level of 10.6% to 9.3% during 
the year. 

Transport and Communication Sector

This sector witnessed a considerable growth of 25.2% 
in 2008, albeit lower than the 36.9% growth recorded in 
2007. This sector output increased by QR2.5 billion to reach 
QR12.3 billion, compared to QR9.8 billion in 2007. Despite 
its low growth rate in 2008 as compared to 2007, the 
sector's relative importance declined only marginally, from 
around 8.7% in 2007 to 8.6% in 2008. The sector remained 
in the sixth position among the non-oil economic sectors.

Electricity and Water Sector

This sector realized the third highest growth rate 
increase among the Non-Oil and Gas sector in 2008.  With 
an output of QR5.5 billion, this sector recorded a growth 
rate of 26%, with its share to the total increase of the 
non-oil GDP reaching 3.7% in 2008. Despite this strong 
growth rate, the sector's relative importance remained in 
the seventh position as in 2007 at around 3.8%. 

Agriculture and Fishing Sector

This sector, being the least significant sector among all 
other sectors of the economy, registered a marginal decline 
in its output from 7.3% in 2007 to 7.2% during 2008. The 
agriculture and fishing sector's share in the total increase 
of the non-oil GDP stood at 0.1%. Its relative importance 
also declined from 0.22% in 2007 to 0.19% in 2008.



31التقرير السنوي الثاني والثالثون 2008 Thirty Second Annual Report 2008

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Table (1-8)
GDP by Economic Activity at Current Prices

QR Million

Economic Activity 2004 2005 2006 2007 2008 الن�صاط القت�صادي

Agriculture & Fishing 210 216 233 250 268 الزراعة و�سيد البحر

Oil & Gas 62,922 92,071 118,443 146,475 222,127 النفط والغاز

Manufacturing 11,995 13,042 15,875 19,179 25,390 ال�سناعة التحويلية

Electricity & Water 1,482 2,209 3,513 4,329 5,456 الكهرباء واملاء

Building and Construction 6,425 8,744 11,991 14,364 18,166 الت�سييد والبناء

Trade, Restaurants, and Hotels 6,148 6,869 9,452 12,002 13,311 التجارة واملطاعم والفنادق

Trade 5,242 5,552 7,662 9,459 التجارة

Restaurants & Hotels 906 1,317 1,790 2,543 املطاعم والفنادق

Transportation & Communication 4,020 5,114 7,159 9,803 12,274 النقل واالت�ساالت

Transportation 1,896 2,219 3,881 5,826 النقل

Communication 2,124 2,895 3,278 3,977 االت�ساالت

Finance, Insurance, Real estate, & 
Business Services 9,925 14,785 21,392 31,865 37,019 املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال

Banks 3,200 6,139 8,117 11,398 البنوك

Insurance & Exchange Agencies 548 974 2,097 3,946 التاأمني وال�سيارفة

Real Estate 4,532 5,798 8,606 12,207 العقارات

Business Services 1,645 1,874 2,572 4,314 خدمات االأعمال

Services 12,385 11,514 18,586 20,874 31,472 اخلدمات

Government Services 11,848 12,389 19,271 20,828 32,755 اخلدمات احلكومية

Imputed Financial Services 2,761- 4,985- 6,009- 6,978- 9,087- اخلدمات املالية املحت�سبة

Other Services 3,298 4,110 5,324 7,024 7,804 اخلدمات االأخرى

Total 115,512 154,564 206,644 259,411 365,483 املجم�ع العام

Growth Rate %34.8 %33.8 %33.7 %25.5 %40.9 معدل النمو

Oil & Gas Sector 62,922 92,071 118,443 146,475 222,127 النفط والغاز

Relative Share %54.5 %59.57 %57.32 %55.46 %60.78 الن�سبة لالإجمايل

Growth Rate %24.5 %46.33 %28.64 %23.67 %51.65 معدل النمو

Non-Oil  and Gas Sectors 52,590 62,493 88,201 112,936 143,356 القطاعات غري النفطية

Relative Share %45.5 %40.43 %42.68 %43.54 %39.22 الن�سبة لالإجمايل

Growth Rate %49.8 %18.83 %41.14 %28.04 %26.94 معدل النمو

جدول رقم )1- 8(
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار 
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Prices and Labor Force مستويات األسعار والقوى العاملة

Pricesم�ستويات االأ�سعار

�سهد عام 2008م ت�سارعًا يف ارتفاع االأ�سعار خالل الن�سف االأول 

  . العام  من  الثاين  الن�سف  خالل  ليتباطاأ  االجتاه  تغري  ثم  العام  من 

من  الثاين  الن�سف  خالل  الت�سخم  معدل  يف  التباطوؤ  هذا  يعزى  وقد 

ال�سيا�سة  واإجراءات  العاملّية  املالية  االأزمة  تاأثري  اإىل  2008م  عام 

حيث  الفرتة.  هذه  خالل  املركزي  قطر  م�سرف  اتبعها  التي  النقدية 

ارتفاعًا  2008م  عام  خالل  قطر  بدولة  امل�ستهلك  اأ�سعار  موؤ�سر  �سجل 

 )100  =  2001( نقطة   174.37 اإىل  م�ستواه  لي�سل   %15.1 بن�سبة 

مقارنة مع 151.56 نقطة خالل عام 2007م. والإلقاء مزيد من ال�سوء 

عام  االأول من  الربع  الت�سخم خالل  معدل  ارتفع  فقد  الت�سخم،  على 

الثاين،  الربع  خالل   %16.6 اإىل  ثم   %14.8 نحو  اإىل  لي�سل  2008م 

قبل اأن يتباطاأ خالل الربع الثالث ليرتاجع اإىل نحو 15.8% ثم اأخريًا 

يف  الزيادة  اأن  الوا�سح  من  العام.  من  االأخري  الربع  يف   %13.6 اإىل 

معدالت الت�سخم خالل الن�سف االأول من العام كانت مدفوعة بعوامل 

عديدة ت�سمل: االإيجارات واأ�سعار العقارات وزيادة يف الطلب مع نق�ص 

يف العر�ص وت�ساعد عاملّي يف اأ�سعار ال�سلع وزيادة اأ�سعار املواد اخلام. 

قطر  م�سرف  قام  فقد  الت�سخم،  معدالت  يف  الت�ساعد  لهذا  ونتيجة 

املركزي برفع ن�سبة االحتياطيات املطلوبة من البنوك مبقدار نقطتني 

مئويتني لت�سل اإىل 4.75% خالل عام 2008م وذلك الحتواء ال�سيولة 

الفائ�سة يف االأ�سواق املحلية.  كما قام م�سرف قطر املركزي منذ مار�ص 

2008م بالبدء يف اإ�سدار �سهادات اإيداع ذات اآجال خمتلفة المت�سا�ص 

ودائعه  فائدة  �سعر  على  املركزي  امل�سرف  واأبقى  الفائ�سة.   ال�سيولة 

عند م�ستوى 2% منذ مايو من نف�ص العام، على الرغم من ارتباط �سعر 

يف  املتعاقبة  والتخفي�سات  االأمريكي  بالدوالر  القطري  الريال  �سرف 

االأمريكي. وقد  الفدرايل  اأجراها جمل�ص االحتياط  التي  الفائدة  �سعر 

�ساهم انخفا�ص اأ�سعار ال�سلع واملواد الغذائية نتيجة االأزمة االقت�سادية 

العاملّية، باالإ�سافة اإىل االنخفا�ص الكبري يف »االإيجار والوقود والطاقة«، 

وهما من العنا�سر املكّونة ملوؤ�ّسر اأ�سعار امل�ستهلك، يف تباطوؤ م�ستويات 

االأ�سعار الذي حدث يف الن�سف الثاين من عام 2008م.  

 

وعلى خالف ال�سنوات ال�سابقة؛ فقد �ساهم ت�سخم ال�سلع املتاجر 

واخلدمات  ال�سلع  �سلة  يف  امل�ستورد  الت�سخم  متثل  )والتي  دوليًا  بها 

املكونة ملوؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك( بالن�سيب االأكرب يف ت�سخم عام 2008، 

حيث ارتفعت م�ساهمته من 22% خالل عام 2007م لت�سل اإىل ما يزيد 

اأ�سبح  العام،  2008م. فخالل الن�سف االأول من  47% خالل عام  عن 

معظم  اأمام  �سعيفًا  القطري،  الريال  بها  يرتبط  التي  العملة  الدوالر، 

القطري  الريال  قيمة  تراجعت  وبالتايل،  الرئي�سية.  االأخرى  العمالت 

الياباين  والني  اليورو  وال�سيما  الدولّية  العمالت  من  العديد  اأمام 

والفرنك ال�سوي�سري. وملا كانت قرابة 50% من واردات دولة قطر تتم 

بهذه العمالت، فقد حدثت طفرة يف الت�سخم امل�ستورد.  

Year 2008 witnessed increasing price levels during 
the first half before easing down in the second half of the 
year. The decline in price level during the second half can 
be accredited to the global economic slowdown and the 
monetary policy measures taken by the QCB during the 
year. The Consumer Price Index (CPI) increased by 15.1% 
and reached 174.37 points (2001=100) in 2008, against 
151.56 points in 2007.  On quarterly basis, the inflation rate 
increased by 14.8% during the first quarter of 2008, 16.6% 
in the second quarter before it leveled to 15.8% in the third 
quarter and at 13.6% in the fourth quarter. The increase in 
inflation during the first half was driven by a combination 
of factors, including rent and real estate price, an increase 
in demand and supply bottlenecks, upsurge in global 
commodity prices and a rise in prices of raw materials. 
In response to the surge in inflation, the QCB raised 
the required reserve ratio for banks by two percentage 
points to 4.75% in 2008 so as to contain excess liquidity 
in domestic markets. As well, since March 2008, the QCB 
began issuing Certificates of Deposit of various maturities 
to absorb excess liquidity. The QCB has also maintained its 
(deposit) interest rate at 2% since May 2008, despite the 
peg of the Qatari Riyal to the US Dollar, and the successive 
interest rate cuts by the Federal Reserve. The declines in 
food and commodity prices in the face of global economic 
downturn, as well as the high decline in the “rent, fuel 
and energy” component of the CPI have contributed to the 
slowdown in price levels occurred in the second half of 
2008. 

Contrary to previous years, the internationally-traded 
commodity inflation (representing the imported inflation in 
a basket of commodities and services of which the CPI is 
made up of) contributed significantly to the inflation rate in 
2008. This commodity inflation rate increased from 22% in 
2007 to 47% in 2008. During the first half of the year, the 
US Dollar, the currency to which Qatari Riyal is pegged, 
became weaker against the other major currencies. 
Consequently, the Qatari Riyal depreciated against several 
major currencies especially, the Euro, Yen and Swiss Franc. 
As approximately 50% of the total imports to Qatar are 
being done in these currencies, this has resulted in a surge 
in imported inflation. 
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اإطار رقم )3(

معدالت الت�سخم العاملية

من  املتقدمة  االقت�ساديات  يف  امل�سجل  الت�سخم  معدل  ارتفع 

2.2% يف عام 2007م لي�سل اإىل نحو 3.4% خالل عام 2008م . اأما 

بخ�سو�ص اقت�ساديات الدول النامية، فقد ارتفع فيها معدل الت�سخم 

ال�سابق  العام  مع  مقارنًة   %9.3 ن�سبة  لي�سجل  2008م  عام  املحقق يف 

يف  ا�ستمرت  قد  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأن  ويالحظ    .%6.4 والبالغ 

االقت�سادية  املجموعات  باقي  بني  حمقق  ت�سخم  معدل  اأعلى  ت�سجيل 

اأقل  اليابان  اأخرى، فقد �سجلت  التوايل.  من ناحية  الثاين على  للعام 

معدل للت�سخم خالل االأعوام اخلم�ص ال�سابقة.

Box No (3)

World Inflation Rates

The inflation rate in the developed economies increased 
from 2.2% in 2007 to 3.4% in 2008. For developing 
economies, the inflation rate increased to 9.3%, compared 
to 6.4% in 2007. For the second consecutive year, Middle 
East countries recorded the highest inflation rates when 
compared to the other groups. Japan, on the other hand, 
has consistently recorded the lowest inflation rate during 
the last five years.

(%)
Items 2004 2005 2006 2007 2008 بيان ال

Advanced Economies 2.0 2.3 2.4 2.2 3.4 القت�صادات املتقدمة

USA 2.7 3.4 3.2 2.9 3.8 ال�ليات املتحدة الأمريكية

Euro Zone 2.1 2.2 2.2 2.1 3.3 منطقة الي�رو

Japan 0.0 -0.3 0.3 0.0 1.4 اليابان

Other Advanced Economies 1.8 2.1 2.1 2.1 3.8 اقت�صادات متقدمة اأخرى

Developing and Emerging 
Economies 5.9 5.7 5.4 6.4 9.3 القت�صادات النامية والأ�ص�اق ال�صاعدة

African Countries 6.6 7.1 6.3 6.3 10.1 اأفريقيا

Central & Eastern Europe 6.6 5.6 5.7 5.1 8.0 و�صط و�صرق اأوروبا

Commonwealth of Independent States 10.4 12.1 9.4 9.7 15.6 ك�من�لث الدول امل�صتقلة

Asian countries 4.1 3.8 4.2 5.4 7.4 دول اآ�صيا

Middle East Countries 7.0 6.2 6.8 10.5 15.6 ال�صرق الأو�صط

Western Hemisphere 6.6 6.3 5.3 5.4 7.9 ن�صف الكرة الغربي

Source: IMF, World Economic Outlook, April 2009. امل�سدر: �سندوق النقد الدويل، اآفاق الو�سع االقت�سادي العاملي، اأبريل 2009م.

World Inflation Rates معدالت التضخم العالمية

On the other side, the contribution of rent inflation to 
the overall inflation rate decreased from 73% in 2007 to 
42% in 2008. Real estate prices have gone down by a large 
extent as a result of the easing down of the supply side 
bottleneck on the housing front during 2008. The decline 
in real estate prices can also be correlated with the sharp 
decline in the global real estate prices, including the GCC 
region.  Accordingly, the rent inflation rate decreased from 
28.3% in 2007 to 13.9% in 2008 but the internationally 
traded commodity inflation rate increased from 6.3% in 
2007 to 13.9%. It is important to note that if the impact of 
the rent inflation is excluded from the CPI, the core inflation 
rate stands at 12.7%.

من ناحية اأخرى، فقد تراجعت م�ساهمة ت�سخم االإيجارات يف ن�سبة 

الت�سخم العام من 73% خالل العام ال�سابق لتقت�سر خالل 2008 على 

ن�سبة 42%.  ويعك�ص هذا الرتاجع الكبري يف اأ�سعار العقارات انخفا�ص 

ال�سكنية  الوحدات  من  كبري  عدد  دخول  نتيجة  امل�ساكن  على  الطلب 

ال�سوق العقاري. كما يرتبط هذا الرتاجع باالنخفا�ص احلاد يف اأ�سعار 

العقارات العاملّية مبا فيها منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي. وعليه، 

فقد �سهد الت�سخم يف االإيجار تراجعًا من 28.3% خالل عام 2007م 

بها  املتاجر  ال�سلع  بينما حققت  2008م،  13.9% خالل  على  ليقت�سر 

دوليًا ت�سخمًا تبلغ ن�سبته 6.3% خالل عام 2007م، ارتفع اإىل %13.9 

خالل عام 2008م. جدير باملالحظة هنا اإنه اإذا مت ا�ستبعاد اأثر الت�سخم 

يف االإيجار؛ فاإن معدل الت�سخم اجلوهري يرتاجع اإىل %12.7.
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The following are the most significant developments in 
the various components of CPI in Qatar during 2008 :

Food, Beverages and Tobacco 

The food, beverages and tobacco price index increased 
by 19.9% in 2008 against 7.4% in 2007 reaching 148.54 
points in 2008 (153.98 points at the end of the fourth 
quarter) against 123.85 points in 2007 (131.03 points at the 
end of the fourth quarter). The inflation rate accelerated 
during the first half of the year and then decreased during 
the second half. On quarterly basis, the food, beverages 
and tobacco increased by 18.5% during the first quarter 
of 2008, 22.0% in the second quarter, 21.9% in the third 
quarter before easing down to 17.5% in the fourth quarter.

املختلفة  املكونات  �سهدتها  التي  التطورات  اأهم  يلي  فيما  ونتناول 

ملوؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك بدولة قطر خالل عام 2008م :

املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

عام  خالل   %19.9 بن�سبة  الغذائية  املواد  اأ�سعار  موؤ�سر  ارتفع 

 %7.4 والبالغ  2007م  عام  مع  مقارنة  كبرية  قفزة  حمققًا  2008م 

148.54 نقطة )153.98  2008م اإىل نحو  لي�سل م�ستواه خالل عام 

123.85 نقطة يف عام  نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام( مقابل 

2007م )131.03 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وقد �سهد 

معدل الت�سخم ت�سارعًا خالل الن�سف االأول من العام ثم تغري االجتاه 

ليتباطاأ خالل الن�سف الثاين من العام.  وعلى اأ�سا�ص ربع �سنوي، ارتفع 

موؤ�سر هذا القطاع بن�سبة 18.5% خالل الربع االأول من عام 2008م، 

الربع  يتباطاأ خالل  اأن  الثاين، قبل  الربع  22.0% خالل  اإىل  ثم و�سل 

الربع  17.5% يف  اإىل  ثمً    %21.9 اإىل نحو  ليرتاجع  العام  الثالث من 

االأخري من العام.

االقت�ساديات املتقدمةاالقت�ساديات النامية واالأ�سواق ال�ساعدةو�سط و�سرق اأوروباكومنولث الدول امل�ستقلة

Commonwealth of Independent StatesDeveloped Countries Developing and Emerging Economies Central & Eastern Europe
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املالب�س واالأقم�سة واالأحذية

خالل  واالأحذية  واالأقم�سة  املالب�ص  جمموعة  اأ�سعار  موؤ�سر  ارتفع 

عام 2008م بن�سبة 11.8% مقابل 12.58% خالل عام 2007 م، لي�سل 

م�ستواه خالل عام 2008م اإىل نحو 144.06 نقطة )150.85 نقطة يف 

نهاية الربع الرابع من العام( مقارنة بنحو 128.86 نقطة خالل عام 

2007م.

االإيجار والوقود والطاقة

عام  خالل  والطاقة  والوقود  االإيجار  جمموعة  اأ�سعار  موؤ�سر  حقق 

2008م اأعلى معدل ارتفاع بني جميع املجموعات م�سجاًل معدل ت�سخم 

 ،%29.3 اإىل  الت�سخم  م�ستوى  و�سل  2007م  عام  ويف   .%19.6 قدره 

» االإيجار  مما يبني تباطوؤ يف معدل زيادة م�ستويات االأ�سعار ملجموعة 

والوقود والطاقة ». وي�سري حتليل الزيادة ال�سنوية يف م�ستويات االأ�سعار 

االأول من  الن�سف  الت�سخم خالل  ت�سارع معدل  اإىل  �سنة  ربع  كل  عن 

العام ثم تغيري االجتاه ليتباطاأ خالل الن�سف الثاين من العام. وطبقًا 

لذلك، ارتفع معدل الت�سخم خالل الربع االأول من عام 2008م لي�سل 

الثاين،  الربع  24.4% خالل  نحو  بلغ  مقارنة مبعدل   %22.5 نحو  اإىل 

قبل اأن يتباطاأ خالل الربع الثالث من العام ليرتاجع اإىل نحو %18.9 

ثم اأخريًا اإىل 13.7% يف الربع االأخري من العام.

االأثاث والتجهيزات املنزلية

حقق موؤ�سر اأ�سعار جمموعة االأثاث والتجهيزات املنزلية خالل عام 

لي�سل  2007م،  يف   %5.4 ن�سبة  مقابل   %7.7 بن�سبة  ارتفاعًا  2008م 

م�ستواه خالل عام 2008م اإىل نحو 125.89 نقطة )128.91 نقطة يف 

نهاية الربع الرابع من العام( مقارنًة بنحو 116.88 نقطة خالل عام 

2007م )119.23 نقطة يف نهاية الربع الرابع من العام(. وعلى اأ�سا�ص 

ربع �سنوّي، فقد كان معدل الت�سخم لهذه املجموعة 6.9% خالل الربع 

االأول، ثم �سجل 8.0% خالل الربع الثاين، وذلك قبل اأن يرتاجع خالل 

م�سجاًل  ارتفاعه  عاود  واأخريًا   ،%7.8 لي�سجل  هام�سيًا  الثالث  الربع 

8.1% خالل الربع االأخري من العام.

اخلدمات ال�سحية

حقق موؤ�سر اأ�سعار جمموعة اخلدمات ال�سحية خالل عام 2008م 

ملعدل  ت�سجيله  من  الرغم  على   ، املجموعات  جميع  بني  ارتفاع  اأدنى 

4.2% مقابل ن�سبة 1.2% يف 2007م.  وعلى اأ�سا�ص ربع �سنوي، فقد ظل 

معدل الت�سخم على م�ستواه يف الربعني االأول والثاين والبالغ 3.6% قبل 

اأن يرتفع خالل الربعني التاليني اإىل نحو 4.9% لكل منهما.

Garments and Footwear

The garments and footwear price index increased by 
11.8% in 2008, against an increase of 12.58% in 2007. The 
index reached 144.06 points in 2008 (150.85 points at the 
end of fourth quarter), against 128.86 points in 2007. 

Rent, Fuel and Energy

The rent, fuel and energy price index recorded the 
highest increase among the other commodity groups in 
2008, increasing by 19.6%. In 2007, the increase in the 
price level was 29.3% indicating a slowdown in the rate of 
increase for this group during 2008, with a declining trend 
during the second half of the year.  On quarterly basis, 
this group recorded an inflation rate of 22.5% during the 
first quarter of 2008, 24.4% during the second quarter, 
18.9% and 13.7% in third and fourth quarter respectively, 
confirming the declining trend, especially during the second 
half of the year.

Furniture and Home Appliances 

The furniture and home appliances price index 
increased by 7.7% in 2008, against 5.4% in 2007 with the 
index reaching 125.89 points in 2008 (128.91 points at the 
end of the fourth quarter) against 116.88 points in 2007 
(119.23 points at the end of the fourth quarter). On quarterly 
basis, this group recorded an inflation rate of 6.9% during 
the first quarter, 8.0% during the second quarter and then 
decreased marginally to 7.8% during the third quarter 
before increasing to 8.1% during the fourth quarter.

Medical Services

The medical services price index recorded the lowest 
increase among the other commodity groups in 2008 even 
though it accelerated to 4.2%, compared to 1.2% in 2007. 
On quarterly basis, the inflation rate remained unchanged 
at 3.6% during the first two quarters, increasing by 4.9% 
during the next two quarters.
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النقل واالت�ساالت

حقق موؤ�سر اأ�سعار جمموعة النقل واالت�ساالت خالل عام 2008م 

�سجل  حيث  املجموعات،  جميع  بني  الت�سخم  معدالت  يف  ت�سارع  اأكرب 

عام  خالل  م�ستواه  لي�سل  2007م  عام   %1.9 بن�سبة  مقارنة   %9.3

2008م اإىل نحو 113.18 نقطة )116.39 نقطة يف نهاية الربع الرابع 

من العام(.

التعليم والثقافة والرتفيه

اأ�سعار جمموعة التعليم والثقافة والرتفيه ارتفاعًا يف  حقق موؤ�سر 

بن�سبة  مقارنة   %9.9 ن�سبة  2008م  عام  �سجل  حيث  ت�سخمه.  معدل 

معدالت  �سهدت  فقد  �سنوي،  ربع  اأ�سا�ٍص  وعلى  2007م.  عام   %5.0

2008م  عام  من  االأولني  الربعني  خالل  تباطوؤً  املجموعة  هذه  ت�سخم 

حيث �سجلت 7.3%، 7.1% على التوايل قبل اأن ي�سهد معدل الت�سخم 

ت�سارعًا خالل الربعني االأخريين من العام لي�سل اإىل %12.1، %12.8 

على التوايل.

ال�سلع واخلدمات املتنوعة

ارتفاعًا  املتنوعة  واخلدمات  ال�سلع  جمموعة  اأ�سعار  موؤ�سر  حقق 

خالل عام 2008م. فقد و�سل معدل ت�سخمه اإىل ن�سبة 12.4% مقارنًة 

نحو  اإىل  2008م  عام  م�ستواه خالل  لي�سل  2007م،  4.6% يف  بن�سبة 

العام(  من  الرابع  الربع  نهاية  يف  نقطة   157.38( نقطة   153.34

يف  نقطة   139.12( 2007م  عام  خالل  نقطة   136.45 بنحو  مقارنة 

نهاية الربع الرابع من العام(. 

Transport and Communications

The transport and communications price index recorded 
the highest increase among the other commodity groups as 
it rose by 9.3% in 2008, against 1.9% in 2007 with the 
index reaching 113.18 points in 2008 (116.39 points at the 
end of the fourth quarter). 

Education, Culture and Entertainment

The education, culture and entertainment price index 
recorded an increase of 9.9% in 2008, compared to 5.0% 
in 2007. On quarterly basis, this group recorded an inflation 
rate of 7.3% and 7.1% during the first two quarters of 
2008, accelerating to 12.1% and 12.8% during the last two 
quarters of the year.

Miscellaneous Goods and Services 

The miscellaneous goods and services price index 
recorded a high increase during 2008, with an inflation 
rate of 12.4% in 2008, against 4.6% in 2007. The index 
reached 153.34 points (157.38 points at the end of the 
fourth quarter), compared to 136.45 points in 2007 (139.12 
points at the end of the fourth quarter).



Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 402008

Prices and Labor Force مستويات األسعار والقوى العاملة

Table (2-1)جدول رقم )2- 1(
الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطر

ومعدالت التضخم
Qatar's Consumer Price Index and Inflation 
Rates 

Items
2007 2008

الت�صخم ال�صن�ي

(%) 
Yearly Inflation البـيـــــــــان

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Food, Beverages and 
Tobacco

119.18 120.98 124.20 131.03 141.27 147.59 151.34 153.98 18.53 22.00 21.85 17.52 امل�اد الغذائية وامل�صروبات 

والتبغ

Garments and 
Footwear

123.21 128.06 130.47 133.70 137.12 141.71 146.56 150.85 11.29 10.66 12.33 12.83 املالب�س والأقم�صة 

والأحذية

Rent, Fuel and 
Energy

267.31 272.86 295.44 312.56 327.44 339.49 351.12 355.26 22.49 24.42 18.85 13.66 الإيجار وال�ق�د والطاقة

Furniture and Home 
Appliances

114.82 114.94 118.52 119.23 122.74 124.11 127.79 128.91 6.90 7.98 7.82 8.12 الأثاث والتجهيزات 

املنزلية

Medical Services 105.29 105.29 106.38 106.38 109.03 109.03 111.58 111.58 3.55 3.55 4.89 4.89 اخلدمات ال�صحية

Transportation and 
Communications

103.17 102.79 103.39 104.69 109.22 112.31 114.81 116.39 5.86 9.26 11.05 11.18 النقل والت�صالت

Education, Culture 
and Entertainment

107.31 109.15 110.71 111.67 115.15 116.89 124.15 125.92 7.31 7.09 12.14 12.76 التعليم والثقافة والرتفيه

Miscellaneous Goods 
and Services

135.25 135.51 135.93 139.12 146.30 153.30 156.38 157.38 8.17 13.13 15.04 13.13 ال�صلع واخلدمات املتن�عة

Consumer Price 
Index

145.42 147.86 153.61 159.34 166.87 172.39 177.89 180.31 14.75 16.59 15.81 13.16 �لرقم �لقيا�سي �لعام

Source: Statistics Authority

2001 = 100

امل�سدر: جهاز االإح�ساء

�سكل رقم ) 1-2(

الرقم القيا�سي لالأ�سعار

Figure No. (2-1)
Consumer Price Index

املواد الغذائية وامل�سروبات والتبغ

Food, Beverages and Tobacco

االإيجار والوقود والطاقة

Rent, Fuel and Energy

النقل واالإت�ساالت

Transportation and Communications

الرقم القيا�سي العام

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

Table (2-2)
Consumer Price Index (CPI) - Annual Averages

2001 = 100

20082007200620052004Itemالبيان

148.54123.85115.36107.48104.22Food, Beverages and Tobaccoامل�اد الغذائية وامل�صروبات والتبغ

144.06128.86114.46101.81104.60Garments and Footwearاملالب�س والأقم�صة والأحذية

343.33287.04221.94176.19139.55Rent, Fuel and Energyالإيجار وال�ق�د والطاقة

125.89116.88110.87106.45101.91Furniture and Home Appliancesالأثاث والتجهيزات املنزلية

110.31105.84104.55103.3498.93اخلدمات ال�صحية
Medical Care and Medical 
Services

113.18103.51101.5699.7195.98Transport and Communicationsالنقل والت�صالت

120.53109.71104.53102.16102.27التعليم والثقافة والرتفيه
Entertainment, Recreation and 
Culture

153.34136.45130.51114.89110.34ال�صلع واخلدمات املتن�عة
Miscellaneous Goods and 
Services

174.37151.56133.23119.13109.48Consumer Price Index (CPI)الرقم القيا�صي العام

Source: Statistics Authorityامل�سدر: جهاز االإح�ساء

القوى العاملة

ا�ستمرت وترية النمو الذي ي�سهده عدد ال�سكان يف قطر يف الت�ساعد 

خالل االأعوام اخلم�ص املا�سية. حيث بلغ عدد ال�سكان يف منت�سف عام 

2008م، وفقًا الآخر التقديرات املتاحة، نحو 1.448 مليون ن�سمة مقارنة 

بنحو 1.226 مليون ن�سمة يف منت�سف العام ال�سابق 2007م، اأّي مبعدل 

اإمنا  ال�سكان،  عدد  يف  امل�ستمرة  الزيادة  هذه   .  %18.1 نحو  يبلغ  منو 

تك�سف عن تو�سع االقت�ساد املحلّي يف معظم املجاالت ، خا�سة يف جمال 

التنمية وتطوير البنية التحتية التي مت اإطالقها يف كل من قطاع النفط 

والقطاعات غري النفطية . 

وقد بداأت دولة قطر منذ عام 2006م يف جتميع بيانات متكاملة عن 

اأعداد القوى العاملة ب�سكل �سنوي. حيث يقوم جهاز االإح�ساء القطري 

بعمل م�سح القوى العاملة بالعينة. ويهدف ذلك امل�سح اإىل ما يلي:

1 . تقدير عدد القوى العاملة يف قطر .

2 . درا�سة توزيع القوى العاملة طبقًا للخ�سائ�ص املختلفة، العمر، 

اجلن�ص، التعليم، احلالة االجتماعية، الن�ساط االقت�سادي، الوظائف، 

والقطاعات اإىل غري ذلك. 

Labor Force

The pace of the population growth in Qatar has been 
continually growing for the last five years. According to the 
latest available estimates, Qatar’s population increased by 
18.1%, reaching 1.448 million in June 2008, compared to 
1.226 million for the same period in 2007. The continuous 
increase in population can be correlated to the expansion 
of the domestic economy in almost all sectors, especially 
infrastructural developments projects initiated in both the 
oil and non-oil sectors. 

The State of Qatar has been annually collecting the 
consolidated data on labor force since 2006.  The survey 
is being conducted by the Qatar Statistics Authority (QSA). 
The survey aims at the following: 

1. Estimation of the labor force in Qatar.
2.  Distribution of the labor force according to the different 

characteristics; age, sex, education, marital status, economic 
activity, occupation, sector, etc. 
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3 .  قيا�ص م�ستوى التوظف والبطالة يف الدولة ، اإىل جانب التعرف 

على خ�سائ�ص واأمناط البطالة. 

واالأ�سباب  وامل�سترت،  منها  املعلن  اجلزئية،  البطالة  قيا�ص   .  4

الكامنة وراءها.

5 . فح�ص العالقة بني الوظيفة والتخ�س�ص العلمي .

6 . تق�سي االأ�سباب التي تكمن وراء عدم اهتمام ال�سباب بالعمل 

يف القطاع اخلا�ص وباحلرف اليدوية .

ال�سن،  العمر،  حيث  من  العمل،  قوة  خارج  ال�سكان  درا�سة   .  7

اجلن�سية، التعليم، احلالة االجتماعية، الرغبة يف العمل، اأ�سباب عدم 

الرغبة يف العمل واأ�سباب ترك العمل ال�سابق. 

واملعلومات  البيانات  كافة  وتوفري  بيانات حديثة  قاعدة  اإن�ساء   .  8

الالزمة للدرا�سات واملقارنات ور�سد املوؤ�سرات على امل�ستويات االإقليمية 

والدولية.

عدد  اأن  اإىل  2008م،  عام  بخ�سو�ص  املتاحة  البيانات  وت�سري 

اإجمايل  87.4% من  ال�سكان النا�سطني اقت�ساديًا يف قطر، ميثل نحو 

عدد ال�سكان )15 عامًا فاأكرث(. واأن ن�سبة م�ساركة االإناث القطريات يف 

القوى العاملة قد بلغت نحو 36.4% من اإجمايل عدد االإناث القطريات. 

بينما بلغ معدل البطالة 0.2% من اإجمايل القوى العاملة .

فاإن  االقت�سادية،  القطاعات  ح�سب  العاملة  القوى  �سعيد  وعلى 

القطاعات  ترتيب  يف  جوهري  تغيري  وجود  عدم  اإىل  ت�سري  البيانات 

القطاع  ظل  حيث  منها.  لكل  الن�سبية  االأهمية  حيث  من  االقت�سادية 

ذلك  يف  تاله  وقد  العاملني.  من  االأكرب  بالن�سيب  ي�ستاأثر  اخلا�ص 

للقطريني  م�سجله  ن�سبه  اأعلى  به  ويعمل  احلكومي،  القطاع  الرتتيب، 

املنزيل،  القطاع  من  كل  التالية  املراتب  يف  وجاء  القطاعات.  بجميع 

وقطاع املوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية. اأما القطاع املختلط فقد جاء 

يف املرتبة اخلام�سة. 

وعلى �سعيد القوى العاملة بح�سب اجلن�سية ، فان البيانات ت�سري اإىل 

ا�ستمرار اجتاه العاملني القطريني لدى القطاع اخلا�ص، حيث ارتفعت 

2008م  6.9% يف عام  اإىل  2007م  6% عام  لهم من  الن�سبية  االأهمية 

. كذلك لوحظ ارتفاع االأهمية الن�سبية للعاملني القطريني باملوؤ�س�سات 

عام  يف   %16.7 نحو  اإىل  2007م  عام   %15 من  احلكومية  وال�سركات 

2008م . اإال اأن قطاع االإدارة احلكومية مازال يحظى باالأولوية االأوىل 

االأهمية  فاإن  القطريني،  لغري  بالن�سبة  اأما  القطريني.  امل�ستغلني  لدى 

يف  تراجعت  حيث  فقط،  اخلا�ص  القطاع  يف  ارتفعت  قد  لهم  الن�سبية 

جميع القطاعات االأخرى.   

3. Measuring the level of employment and unemployment 
in the State, as well as identifying the characteristics and 
patterns of unemployment 

4. Measuring explicit and hidden partial unemployment 
and reasons behind it. 

5. Examining the relationship between the occupation 
and educational specialization. 

6. Investigating reasons behind youth's lack of interest 
in working for the private sector and handicrafts. 

7. Studying the population out of labor force in terms of 
age, sex, nationality, education, marital status, willingness 
to work, reasons of lack of will to work and reasons for 
leaving previous jobs. 

8. Establishing up-to-date database and provision of 
all necessary data and information needed for studies, 
comparisons and monitoring indicators at regional and 
international levels.

Data available for 2008 indicates that the economically 
active people in Qatar represent about 87.4% of the 
total population (15 year and above). The Qatari women 
participation rate in labor force is about 36.4% of all Qatari 
females. The unemployment rate stood at 0.2% of the total 
labor force.

At the level of the labor force by economic sectors, data 
indicate that there is no fundamental change in the order 
of the economic sectors in terms of the relative importance 
of each. The private sector recorded the largest share of 
workers. It was followed by the government sector, which 
represents the highest rate of participation of Qatari 
nationals in all sectors, followed by the household sector, 
and the government institutions and companies. The mixed 
sector came in fifth place.

As far as labor force according to the nationality, data 
indicate that the trend of the Qatari employees working 
in the private sector is going up, where the relative share 
rising from 6% in 2007 to 6.9% in 2008.  Also noted 
was a rise of Qatari employees working in government 
institutions and companies from 15% in 2007 to 16.7% in 
2008.  However, the government sector is still the preferred 
choice for Qatari employees. As for non-Qatari, the relative 
importance to them has risen in the private sector only, 
with a decline in all the other sectors.  
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For more details about the economically-active 
population working in the mentioned sectors during 2006 
and 2007, refer to the following Table No. (2-3).

عن  التف�سيالت  من  املزيد  التايل   )3-2( رقم  اجلدول  ويعطي 

ال�سكان النا�سطني اقت�ساديًا يف القطاعات امل�سار اإليها خالل العامني  

2007م ، 2008م.

ال�صنة 

Year

اجلن�صية 

Nationality

اإدارة 

حك�مية 

 Government
Sector

م�ؤ�ص�صات و�صركات 

حك�مية

 Government
 Institutions and

Companies

القطاع 

املختلط

 Mixed
Sector

القطاع 

اخلا�س

 Private
Sector

دبل�ما�صي

 Diplomatic
Sector

منزيل

 Domestic

Services Sector

املجم�ع 

Total

2007

قطري
Qatari

73.6 15.0 5.3 6.0 0.1 0.0 100

غير قطري
Non-Qatari

4.3 4.6 3.0 78.4 0.2 9.5 100

2008

قطري
Qatari

71.0 16.7 5.3 6.9 0.1 0.0 100

غير قطري
Non-Qatari

3.2 4.2 2.6 82.6 0.2 7.1 100

جدول رقم )2- 3(
السكان الناشطين اقتصاديًا *

Table (2-3)
The Economically-Active Population*

.Ratios are approximate ** ن�سب تقريبّية .





المالية العامة

Public Finance 

Chapter Three

الفصل الثالث





47 Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 2008

Public Financeالمــالية العامة

تلعب موازنة الدولة دورًا حموريًا يف االقت�ساد القطري وهي اأداة 

االقت�سادية.  للتنمية  احلكومة  اأه��داف  وحتقيق  تعزيز  يف  اأ�سا�سية 

فال�سيا�سة املالية تعترب من �سميم ال�سيا�سة االقت�سادية العامة للدولة، 

التي تهدف اإىل اال�ستفادة الكاملة من موارد قطر االقت�سادية، وذلك 

لتح�سني م�ستوى املعي�سة، ولتحقيق التنمية امل�ستدامة، من خالل التعاون 

بني القطاعني اخلا�ص والعام. ولقد كان منو االإيرادات العامة يف قطر 

بالتنمية  مدفوعة  االأخ��رية  االأع��وام  يف  مالية  فوائ�ص  وظهرت  كبريًا، 

ال�سريعة لقطاع الطاقة. واىل جانب الزيادة يف االإيرادات، فقد زادت 

املحفز  االإنفاق احلكومي  ويعترب  كبرية.  بدرجة  اأي�سًا  العامة  النفقات 

الرئي�سي للن�ساط االقت�سادي، وبالتايل فاإنه الدافع للنمو االقت�سادي 

لدعم  القوية  والتدابري  املطرد  االإنفاق احلكومي  قاد  البالد. حيث  يف 

الركود  على  للتغلب  القطري  االقت�ساد  �ساعد  وبذلك  املايل،  النظام 

ل�سمان  خمتلفة  تدابري  احلكومة  اتخذت  كما  العاملّي.  االقت�سادي 

االإنفاق االأ�سا�سي على اأهم املجاالت مثل البنية التحتية والتعليم والنظم 

ال�سحية، وذلك بهدف خلق فر�ص لالأعمال يف القطاع املايل جنبًا اإىل 

جنب مع القطاعات غري الهيدروكربونية . 

املحلّي  االقت�ساد  على  اآثاره  العاملّي  االقت�سادي  للتباطوؤ  كان  وقد 

اأي�سًا. ومن اأجل احلد من تاأثري االأزمة املالية العاملية، مت  بدولة قطر 

اتخاذ اخلطوات املنا�سبة عند تخ�سي�ص النفقات يف تقديرات موازنة 

الدولة للعام املايل 2010/2009م.

وفيما يلي، نتناول باإيجاز اأهم التطورات التي �سهدتها بنود املوازنة 

اأهم مالمح  ن�ستعر�ص  كما  2009/2008م،  املايل  العام  العامة خالل 

االأرقام التقديرية ملوازنة العام 2010/2009م.

امليزانية العامة للعام املايل 2009/2008م

املايل  العام  �سهدها  التي  املوؤاتية  غري  الظروف  من  الرغم  على 

على  طراأ  الذي  احلاد  باالنخفا�ص  يتعلق  فيما  ال�سيما  2009/2008م 

اأ�سعار النفط يف االأ�سواق الدولية، فاإن البيانات االأولية للميزانية العامة 

اأن االإي��رادات العامة قد حققت  اإىل  2009/2008م ت�سري  للعام املايل 

ارتفاعًا خالل العام يقدر بنحو 18.4 مليار ريال اأو ما ن�سبته %15.6 

وذلك مقابل ارتفاع النفقات العامة بنحو 12.5 مليار ريال اأو ما ن�سبته 

اإىل  لي�سل  العامة  امليزانية  فائ�ص  زيادة  اإىل  ذلك  اأدى  وقد   .%14.7

نحو 38.9 مليار ريال اأو ما ن�سبته 10.6% من الناجت املحلي االإجمايل 

مقارنة بفائ�ص قدره 33.0 مليار ريال يف ميزانية العام املايل املا�سي 

)2008/2007م(.

التي  ال��ت��ط��ورات  تف�سياًل  اأك���رث  ب�سكل  ن�ستعر�ص  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

املايل  العام  العامة خالل  والنفقات  العامة  االإيرادات  �سهدتها كل من 

2009/2008م.

The State budget plays a central role in the Qatari 
economy and is a key tool in promoting and achieving the 
Government’s economic development goals. Fiscal policy is 
considered to be the core of the State’s general economic 
policy, which aims to fully utilize Qatar’s economic resources 
to improve the standard of living in Qatar, and to achieve 
sustainable development through cooperation between 
the private and public sectors. Qatar has seen significant 
revenue growth and large budget surpluses in recent years 
driven primarily by the rapid development of its hydrocarbon 
sector. Along with the increase in revenues, government 
expenditure also increased substantially. Governmental 
expenditure is considered to be a primary stimulant 
of economic activity, and consequently a facilitator of 
economic growth in the country. Sustained government 
spending and strong measures to support the financial 
system supported the Qatar economy to overcome the 
global economic recession.  Various measures undertaken 
by the Government to ensure substantial spending in key 
areas such as infrastructure, education and healthcare, 
have been aimed at creating business opportunities for the 
financial as well as other non-hydrocarbon sectors.

The global economic slowdown has its impact on the 
domestic economy in the State of Qatar also. In order to 
curtail the effect of the global Financial Crisis, appropriate 
steps were taken in the allocation of funds in the State 
Budget Estimates for fiscal year 2009/2010.

The following is a brief on the most significant 
developments of items of the State Budget for 2008/2009 
and the State Budget Estimates for 2009/2010:

The State Budget for FY (2008/2009)

Even at the midst of unfavorable circumstances during 
the fiscal year 2008/2009, especially regarding the sharp 
decline in oil prices in the international markets, the 
preliminary figures of the State Budget for 2008/2009 
indicate that public revenues increased by QR18.4 billion 
representing an increase of 15.6%, compared to an increase 
in the public expenditures of QR12.5 billion, up by 14.7%. 
Accordingly, the State Budget surplus reached QR38.9 
billion, representing 10.6% of GDP, compared to a surplus 
of QR33.0 billion in the State Budget for 2007/2008.

The following are details about the developments of 
Qatar’s public revenues and public expenditures for fiscal 
year 2008/2009.
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1. االإيرادات العامة

القليلة  ال�سنوات  خ��الل  بقوة  منوها  العامة  االإي����رادات  وا�سلت 

االأخرية، مدفوعة بعدة عوامل خمتلفة. ومن بني تلك العوامل واأكرثها 

اأهمية، حت�سن اأ�سعار النفط يف االأ�سواق الدولية، خ�سو�سًا يف الن�سف 

منه. االأخ��رية  االأربعة  ال�سهور  خالل  ترتاجع  اأن  قبل  العام  من  االأول 

وبالرغم من هذا الرتاجع ، فاإن االأ�سعار حافظت على م�ستوى 55 دوالرًا 

للربميل ، وهو م�ستوى اأعلى  مما مت تقديره يف موازنة الدولة عن العام 

املايل 2009/2008. وقد �سهدت جميع مكونات االإيرادات العامة منوًا 

ملحوظًا خالل العام املذكور واإن تباينت معدالته؛ فقد حققت اإيرادات 

العامة  لالإيرادات  واالأ�سا�سي  االأول  امل�سدر  متثل  التي  والغاز  النفط 

13.6% لي�سل  ن�سبته  اأو ما  9.6 مليار ريال  بدولة قطر زيادة قدرها 

اإجمالها اإىل 80.4 مليار ريال مقارنة بنحو 70.7 مليار ريال يف ميزانية 

وراء  الرئي�سي  ال�سبب  ويعزى  )2008/2007م(،  املا�سي  املايل  العام 

ارتفاع هذه االإيرادات )كما اأ�سلفنا( اإىل ا�ستمرار حت�سن اأ�سعار النفط 

يف االأ�سواق الدولية. ويالحظ اإنه على الرغم من هذا النمو القوي يف 

اإيرادات النفط والغاز اإال اأن ن�سبتها يف اإجمايل االإيرادات قد تراجعت 

 %59 نحو  على  لتقت�سر  2009/2008م  امل��ايل  العام  ميزانية  خ��الل 

)2008/2007م(  املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف   %60 بنحو  مقارنة 

تقليل  اإىل  واالجتاه  تنويع م�سادر دخلها  يبني جناح احلكومة يف  مما 

اعتمادها على اإيرادات النفط والغاز بقدر االإمكان.

متثل  والتي  اال�ستثمار  اإي���رادات  حققت  فقد  اأخ���رى،  ناحية  من 

قدرها  زيادة  قطر  بدولة  العامة  لالإيرادات  الثاين  االأ�سا�سي  امل�سدر 

2.9 مليار ريال اأو ما ن�سبته 9.6% لي�سل اإجمالها اإىل نحو 33.3 مليار 

املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   30.3 بنحو  مقارنة  ريال 

اإجمايل  يف  الن�سبية  اأهميتها  تراجعت  ذلك  ومع  )2008/2007م(. 

العام  يف   %25.7 بنحو  مقارنة   %24.4 نحو  اإىل  العامة  االإي���رادات 

االإي��رادات  من  النوع  هذا  يف  املحققة  الزيادة  وت�سري  املا�سي؛  امل��ايل 

قطر.  لدولة  الدولية  واالحتياطيات  اخلارجية  اال�ستثمارات  زيادة  اإىل 

اإيرادات  يف  واملتمثل  الثالث  احلكومية  االإي��رادات  مل�سدر  بالن�سبة  اأما 

يبلغ  قوي  منو  معدل  كذلك  �سهد  فقد  املختلفة؛  وال�سرائب  الر�سوم 

35.3% لي�سل اإجماله اإىل نحو 22.7 مليار ريال مقارنة بنحو 16.8 

لت�سل  )2008/2007م(  املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار 

ن�سبتها اإىل اإجمايل االإيرادات اإىل نحو 16.6% يف ميزانية العام املايل 

املا�سي  املايل  العام  ميزانية  يف   %14.2 بنحو  مقارنة  2009/2008م 

)2008/2007م( ولتعك�ص بذلك ازدياد الن�ساط االقت�سادي يف قطر 

وقوة التغريات يف ال�سيا�سة االقت�سادية.

1- Public Revenues 

Public revenues have been strongly increasing in the last 
few years due to various factors, with the most important 
factor being the sustained improvement in oil prices in the 
international markets. This was clear in the first half of 
the year before a setback occurring during the last four 
months of 2008. Despite the setback, oil prices averaged 
$55 per barrel, which is higher than what estimated for 
in the State Budget for 2008/2009. All components of the 
public revenues have been remarkably increased during 
the mentioned year but in different growth rates. Oil and 
gas revenues, which are considered the main source of the 
public revenues in Qatar, increased by QR9.6 billion, up by 
13.6%, for a total of QR80.4 billion, compared to QR70.7 
billion in the State Budget for 2007/208.  It is observed 
that despite the strong growth of the oil and gas revenues, 
the share of such revenues to total revenue declined to 
59% in the State Budget for 2008/2009, compared to 
60% in 2007/2008 reflecting the government success in 
diversifying the income sources and the trend of reducing 
the dependence on the oil and gas revenues as much as 
possible.

On the other hand, investment revenues, which are 
considered as the second main source of the public revenues 
in Qatar, increased by QR2.9 billion, up by 9.6%, for a total 
of QR33.3 billion, compared to QR30.3 billion in the State 
Budget for 2007/2008. However, its relative importance of 
total public revenues declined to 24.4%, compared to 25.7% 
in the previous fiscal year. The increase in such revenues 
may be the reflection of the increase in Qatar’s foreign 
investments and international reserves. The third source 
of the government revenues, which is represented by the 
revenues collected from various fees and taxes, increased 
strongly, up by 35.3% for a total of QR22.7 billion, compared 
to QR16.8 billion in the State Budget for 2007/2008. This 
represented 16.6% of the total revenues in FY 2008/2009, 
compared to 14.2% in 2007/2008, reflecting the increase 
in the economic activity in Qatar and changes in economic 
policy.
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Budget Items (2004 / 2005) (2005 / 2006) (2006 / 2007) (2007 / 2008) (2008 / 2009)* البـيــــــان

Total Revenues 55,064 65,685 86,063 117,850 136,278 اإجمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 36,319 46,381 55,428 70,748 80,357 النفط والغاز

Investment Revenues 13,711 14,234 20,702 30,343 33,251 ال�صتثمار

Other Revenues 5,034 5,070 9,933 16,759 22,670 اأخرى

Total Expenditures 36,102 50,768 67,147 84,900 97,422 اإجمايل النفقات

Current expenditures 28,270 32,755 49,751 50,969 64,560 النفقات اجلارية

Wages and Salaries 7,940 6,657 12,993 14,874 18,441 الرواتب والأج�ر

Interest 1,880 1,898 2,006 1,850 2,012 الف�ائد

Supplies and Services 1,572 1,013 1,113 6,382 8,974 اإمدادات وخدمات

Other 16,878 23,187 33,639 27,863 35,043 اأخرى

Capital Expenditure 7,832 18,013 17,396 33,931 32,862 نفقات اإمنائية

Surplus 18,962 14,917 18,916 32,950 38,856 الفائ�س

Indicators (%) م�ؤ�صرات )%(

Oil & Gas Revenues / Total 
Revenues 66.0 70.6 64.6 60.0 59.0 الإيرادات النفطية/ اإجمايل الإيرادات 

Salaries and Wages / Total 
Expenditures

22.0 13.1 19.4 17.5 18.9 الرواتب والأج�ر/ اإجمايل النفقات

Surplus/GDP 16.4 9.7 9.2 12.7 10.6 الفائ�س/ الناجت املحلي الإجمايل

* Preliminary Figures.   

Table (3-1)
Qatar’s State Budget

Such developments of the components of the public 
revenues have led to an increase in the total public 
revenues by QR18.4 billion, up by 15.6%, reaching QR136.3 
billion, compared to QR117.9 billion in the State Budget for 
2007/2008.

بوقد اأدت التطورات ال�سابقة يف مكونات االإيرادات العامة اإىل ارتفاع 

اإجمايل االإيرادات العامة بنحو 18.4 مليار ريال اأو مبا ن�سبته %15.6 

لي�سل اإجمالها اإىل نحو 136.3 مليار ريال مقارنة بنحو 117.9 مليار 

ريال فقط يف ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م(.

جدول رقم )3 - 1(
الميزانية العامة لدولة قطر

QR Million بالمليون ريال

* اأرقام اأولية .
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�سكل رقم )1-3(

امليزانية العامة لدولة قطر

Figure NO. (3-1)
Qatar’s State Budget

QR Million

مليون ريال قطري

2. النفقات العامة

النفقات  العامة نحو الزيادة، وا�سلت  االإي��رادات  على غرار اجتاه 

النمو  مع  متما�سية  �سنوات  عدة  منذ  ت�سهده  الذي  النمو  وترية  العامة 

التنمية  مبعدالت  ولالإ�سراع  جهة،  من  العامة  االإي���رادات  يف  املحقق 

واملتمثلة  االإمنائية  النفقات  وحافظت  اأخ��رى.  جهة  من  االقت�سادية 

املايل  العام  يف  املرتفع  م�ستواها  نف�ص  على  الرئي�سية  امل�سروعات  يف 

اإجمايل  33.7% من  بن�سبة  اأي  32.9 مليار ريال،  بلغت  املا�سي حيث 

17.4 مليار  2009/2008م مقارنة بنحو  للعام املايل  العامة  النفقات 

ريال فقط يف ميزانية العام املايل 2007/2006م. ويالحظ اأن النفقات 

الراأ�سمالية متثل حاليًا نحو 50.9% من النفقات اجلارية املتكررة مما 

معدالت  زي��ادة  على  العمل  يف  قطر  لدولة  الوا�سح  االجت��اه  على  يوؤكد 

نحو  �سريعة  خطوات  املحلي  باالقت�ساد  والقفز  االقت�سادية  التنمية 

حتقيق مزيد من الرفاهية والتقدم للوطن وللمواطن.

2- Public Expenditures

As with the trend of increasing public revenues, public 
expenditures have also been strongly increasing in the 
last few years in order to cope with the growth of the 
public revenues on one hand. and to accelerate the pace 
of economic development on the other hand. Capital 
expenditures, represented by the large infrastructure 
projects, maintained the same growth of the previous 
budgets reaching QR32.9 billion which represents 33.7% 
of the total public expenditures in 2008/2009, compared to 
QR 17.4 billion in the State Budget for 2006/2007. Capital 
expenditures represent 50.9% of the current expenditures, 
reflecting Qatar’s clear trend in order for the State and 
citizens to increase the economic development and promote 
the domestic economy for better welfare and progress.

اإجمايل النفقات      اإجمايل االإيرادات

* Preliminary Figures.   . اأرقام اأولية *



51 Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 2008

Public Financeالمــالية العامة

على �سعيد اآخر، فقد ارتفعت النفقات اجلارية املتكررة مبيزانية 

العام املايل 2009/2008م بنحو 26.7% اأو ما قيمته 13.6 مليار ريال 

لتبلغ نحو 64.6 مليار ريال مقارنة بنحو 51 مليار ريال يف ميزانية العام 

املايل ال�سابق )2008/2007م(، وقد جاءت هذه الزيادة حم�سلة لعدة 

عوامل ميكن اإيجازها فيما يلي:

بنحو  وخدمات(  )اإم��داد  الثانوية  الراأ�سمالية  النفقات  ارتفاع   .1

مقارنة  ريال  مليارات  ت�سعة  نحو  اإىل  قيمتها  لت�سل  ريال  مليار   2.6

بنحو 6.4 مليار ريال يف ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م( 

لرتتفع ح�ستها الن�سبية يف اإجمايل النفقات العامة من نحو 7.5% يف 

ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م( لت�سل اإىل نحو 9.2% يف 

ميزانية العام املايل حمل التقرير.

ن�سبته  مبا  اأو  ري��ال  مليار   3.6 بنحو  واالأج��ور  الرواتب  ارتفاع   .2

24% لت�سل قيمتها اإىل نحو 18.4 مليار ريال مقارنة بنحو 14.9 مليار 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م( لرتتفع ح�ستها 

بنحو  مقارنة   %18.9 نحو  اإىل  العامة  النفقات  اإجمايل  يف  الن�سبية 

17.5% يف ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م(.

3. ارتفاع امل�سروفات اجلارية االأخرى بنحو 7.4 مليار ريال اأو مبا 

ن�سبته 25% لت�سل اإىل نحو 37.1 مليار ريال مقارنة بنحو 29.7 مليار 

ريال يف ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م( لت�سل ح�ستها 

املايل  العام  35% يف ميزانية  العامة من  النفقات  اإجمايل  الن�سبية يف 

حمل  املايل  العام  ميزانية  يف   %38.1 اإىل  )2008/2007م(  املا�سي 

التقرير.

وقد اأدت التطورات ال�سابقة يف مكونات النفقات العامة اإىل ارتفاع 

 %14.7 اأو مبا ن�سبته  12.5 مليار ريال  اإجمايل النفقات العامة بنحو 

مليار   84.9 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   97.4 نحو  اإىل  اإجمالها  لي�سل 

ريال فقط يف ميزانية العام املايل املا�سي )2008/2007م(.

تقديرات املوازنة العامة للعام املايل 2010/2009م

االإيرادات  الحت�ساب  كاأ�سا�ص  للربميل  دوالرًا   40 �سعر  اعتماد  مت 

عن   %37.5 بن�سبة  يقل  ما  وهو  2010/2009م،  املايل  للعام  النفطية 

ال�سعر الذي مت اعتماده يف موازنة العام املايل ال�سابق )2009/2008م( 

ليعك�ص بذلك اأكرب تاأثري لالأزمة املالية العاملّية على االقت�ساد املحلي.

وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��دُ ق����درت االإي������رادات ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام املايل 

عن   %14.2 معدله  برتاجع  ري��ال  مليار   88.7 بنحو  2010/2009م 

Meanwhile, current expenditures increased by 26.7%, 
up by QR13.6 billion for a total of QR64.6 billion in the 
State Budget for 2008/2009, compared to QR51 billion in 
2007/2008.  Such an increase has come as a result of the 
following factors:

A. The increase in the secondary capital expenditures 
(supplies and services) by QR2.6 billion, reaching QR9 billion 
compared to QR6.4 billion in the State Budget for 2007/2008.  
Thus, the relative share of the total public expenditures 
increased by 9.2% in the budget for 2008/2009, compared 
to an increase of 7.5% in 2007/2008. 

B. The increase in wages and salaries by QR3.6 billion, 
up by 24%, reaching QR18.4 billion, compared to QR14.9 
billion in the budget for 2007/2008. Thus, the relative share 
of the total public expenditures increased by 18.9% against 
17.5% in 2007/2008. 

C. The increase in the other current expenditures by 
QR7.4 billion or 25% reaching QR37.1 billion, compared 
to QR29.7 billion in the budget for 2007/2008.  Thus, the 
relative share of the total public expenditures increased by 
38.1%, compared to 35% in 2007/2008.

Such developments in the components of the public 
expenditures has led to an increase in the total public 
expenditures by QR12.5 billion, up by 14.7%, for a total 
of QR97.4 billion, compared to QR84.9 billion in the State 
Budget for 2007/2008. 

The State Budget Estimates for FY 
(2009/2010)

A price of $40 per barrel was adopted as a basis for 
estimating the oil revenues in 2009/2010 which is lower by 
37.5% than the basis for the State Budget for 2008/2009, 
reflecting the most significant implication of the world 
financial crisis on the domestic economy.

Accordingly, the public revenues are estimated at 
QR88.7 billion in 2009/2010, down by 14.2% and 34.9% 
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34.9% عن االأرقام  موازنة العام املايل املا�سي وكذلك تراجع معدله 

الفعلية للميزانية العامة يف ذات العام املايل )2009/2008م(، حيث 

بنحو  والغاز  النفط  اإي��رادات  لتقدير  حم�سلة  التقديرات  هذه  جاءت 

42.2 مليار ريال برتاجع معدله نحو 23.9%، و 47.4% عن التقديرات 

واالأرقام الفعلية باملوازنة العامة وامليزانية العامة للعام املايل املا�سي 

قدرت  فقد  اال�ستثمار؛  اإي��رادات  اأما  الرتتيب.  على  )2009/2008م( 

تقديرات موازنة  7.3% عن  ن�سبته  بانخفا�ص  ريال  مليار   25.8 بنحو 

 %22.3 نحو  معدله  وبرتاجع  )2009/2008م(،  املا�سي  املايل  العام 

عن االأرقام الفعلية مبيزانية نف�ص العام املايل )2009/2008م( حت�سبًا 

لرتاجع اأ�سعار الفائدة يف االأ�سواق املالية الدولية. من ناحية اأخرى فقد 

معدله  بارتفاع  ري��ال  مليار   20.6 بنحو  االأخ��رى  االإي���رادات  تقدير  مت 

3.4% عن موازنة العام املايل املا�سي، وانخفا�ص معدله 9% عن االأرقام 

الفعلية للميزانية العامة يف ذات العام املايل )2009/2008م(.

اأما على �سعيد النفقات العامة، فقد عك�ست اأرقام املوازنة حر�ص 

التنمية  يف   »2030 الوطنية  قطر  »روؤي��ة  ركائز  حتقيق  على  قطر  دولة 

اللجوء  بعدم  وذل��ك  والبيئية،  واالقت�سادية  واالجتماعية  الب�سرية 

االإيرادات  يف  املتوقع  الرتاجع  مع  متا�سيًا  العام  االإنفاق  تخفي�ص  اإىل 

العامة واال�ستمرار يف تخ�سي�ص الن�سبة الكربى من املوازنة لل�سرف 

قدرت  حيث  التحتية؛  والبنية  االإ�سرتاتيجية  العامة  امل�سروعات  على 

ريال  مليار   38 يقارب  مبا  الرئي�سية(  )امل�سروعات  االإمنائية  النفقات 

على  احلكومة  عزم  يوؤكد  ومبا  العامة  النفقات  قائمة  بذلك  لتت�سدر 

االقت�سادية  التنمية  معدالت  على  باملحافظة  اخلا�ص  النهج  ا�ستمرار 

�سعيد  على  تراجع  من  العاملّية  االقت�ساديات  ت�سهده  مما  الرغم  على 

املتكررة،  اجلارية  للنفقات  بالن�سبة  اأما  العاملّية.  املالية  االأزم��ة  تاأثري 

واالأجور  للرواتب  املقدرة  النفقات  زيادة  يتمثل يف  اأبرز مالحمها  فاإن 

بنحو 19.1% عن مثيلتها الفعلية يف ميزانية العام املايل حمل التقرير 

)2009/2008م(.

compared with the budget estimates and the actual 
figures of the State Budget for 2008/2009, respectively. 
Such estimates have come as a result of the oil and gas 
revenues which are estimated at QR42.2 billion, down by 
23.9% and 47.4% compared with the budget estimates 
and the actual figures of the State Budget for 2008/2009, 
respectively.  Meanwhile, investment revenues were 
estimated at QR25.8 billion, representing a decline of 7.3%, 
compared with the State Budget estimates for 2008/2009, 
and down by 22.3% compared with the actual figures of 
the State Budget for 2008/2009.  This can be described as 
a precautionary move in order to hedge against unexpected 
declines in the interest rates in the international financial 
markets. On the other hand, other revenues were estimated 
at QR20.6 billion, up by 3.4%, compared with the State 
Budget Estimates for 2008/2009; however, this represents 
a decline of 9% compared to the actual figures of the State 
Budget for 2008/2009.

As for the public expenditures, the State Budget 
estimates reflects Qatar’s commitment to achieve the pillars 
of “Qatar’s National Vision 2030” in order to promote the 
human, social, economic and environmental development.  
Thus, public expenditures increased in accordance with 
the anticipated decline in the public revenues, and a large 
portion of the budget was allocated to strategic projects 
and infrastructure. As a result, capital expenditures for 
mega projects were allocated QR38 billion, representing 
the top of the list of public expenditures and reflecting 
the government’s determination to promote a sustainable 
economic development. As for the current expenditures, 
the estimates of wages and salaries increased by 19.1% 
compared to the actual figures of budget for 2008/2009.
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جدول رقم )3 -2(
التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر 

للعام المالي 2010/2009م

Table (3-2)
Qatar’s State Budget Estimates for
FY (2009/2010)

 QR Millionبالمليون ريال

Items
(2008/2009)  تقديرية

2009/2010
Estimates

البـيــــــان
فعلية

Actual
تقديرية

Estimates 

Total Revenues 136,278 103,318 88,695 اإجمايل الإيرادات

Oil and Gas Revenues 80,357 55,508 42,235 اإيرادات النفط والغاز

Investment Revenues 33,251 27,847 25,820 اإيرادات اال�ستثمار

Other Revenues 22,670 19,963 20,640 اإيرادات اأخرى

Total Expenditures 97,422 95,909 94,498 اإجمايل النفقات

Wages and Salaries 18,441 18,605 21,956 الرواتب واالأجور

Current Expenditures 37,145 31,559 30,461 امل�سروفات اجلارية

Capital Expenditures 8,974 5,271 4,155 امل�سروفات الراأ�سمالية

Mega Projects 32,862 40,474 37,926 امل�سروعات الرئي�سية

Surplus or Deficit (-) 38,856 7,409 -5,803 الفائ�س اأو العجز )-(
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على  كبريًا  اأثرًا  حاليًا  العامل  بها  مير  التي  املالية  لالأزمة  يكن  مل 

من  الرغم  وعلى  للغاية.  حمدودًا  كان  بل  القطري،  امل�سريف  اجلهاز 

املتقدمة  الدول  من  العديد  اقت�ساديات  ت�سهده  الذي  الكبري  االأثر 

واالأ�سواق ال�ساعدة نتيجة لالأزمة املالية العاملّية، اإال اأن قطر مل تتاأثر 

ب�سكل كبري. وعلى الرغم من ذلك، فاإن م�سرف قطر املركزي دائمًا ما 

يحر�ص على رقابة املوؤ�س�سات املالية ب�سكل منا�سب. مما اأدى اإىل تعزيز 

اأداء ال�سيا�سة النقدية بحيث ميكنها التكيف مع االأو�ساع اجلديدة، مبا 

ي�سمن تدفق الت�سهيالت االئتمانية ب�سكل كاف للقطاعات االقت�سادية. 

ويف نف�ص الوقت، ارتفعت ن�سبة متطلبات االحتياطي ملكافحة ال�سغوط 

عام  من  االأول  الن�سف  خالل  االقت�ساد  منها  عانى  التي  الت�سخمية 

�سهادات  باإ�سدار  املركزي  قيام م�سرف قطر  اإىل  اأدى  التقرير، مما 

اإيداع ذات اآجال خمتلفة )�سهر وثالثة اأ�سهر و�ستة اأ�سهر وت�سع اأ�سهر( 

قيام  اإىل  باالإ�سافة  امل�سريف.  اجلهاز  يف  ال�سيولة  فائ�ص  المت�سا�ص 

ملنح  م�سمونة  اأداة  بتوفري  2008م  اأكتوبر  يف  املركزي  قطر  م�سرف 

اأن  خاللها  من  وميكن  متجدد،  ب�سكل  ال�سيولة  �سخ  بغر�ص  ت�سهيالت 

تقرت�ص البنوك من امل�سرف ب�سعر فائدة %3 . 

يف  احلكومة  قامت  امل�سريف،  اجلهاز  يف  الثقة  من  مزيد  وملنح 

اأكتوبر 2008م بال�سماح جلهاز قطر  لال�ستثمار باالكتتاب باأ�سهم راأ�ص 

مال اإ�سايف البنوك املدرجة ب�سوق الدوحة لالأوراق املالية، وذلك بحد 

اأق�سى 20%، با�ستثناء بنك قطر الوطني الذي متلك احلكومة اأغلبية 

اأ�سهمه.

امل�سريف  القطاع  اأداء  قوة  اإىل  االأداء  موؤ�سرات  العديد من  وت�سري 

 %2.9 نحو  2008م  دي�سمرب  يف  املوجودات  عائد  بلغ  وحيث  القطري. 

االئتمان  خماطر  اإدارة  حت�سنت  وقد  ككل.  امل�سريف  للقطاع  بالن�سبة 

املنتظمة  غري  القرو�ص  ن�سبة  تراجع  اإىل  اأدى  مما  امل�سريف،  للجهاز 

2008م. كما متت ر�سملة  1.2% من اإجمايل القرو�ص خالل عام  اإىل 

15.1% خالل  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  اإجمايل  فبلغ  امل�سريف،  اجلهاز 

عام 2008.

وتنظيمها  البنوك  برقابة  كثب  عن  املركزي  قطر  م�سرف  ويقوم 

ب�سكل  امل�سكالت  جميع  ملعاجلة  جاهدًا  ي�سعى  كما  قطر.  دولة  داخل 

اأولويات  من  اأن  كما  حمتملة.   خماطر  اأي  البنك  مواجهة  حال  فوري 

جيد  ب�سكل  معافى  امل�سريف  اجلهاز  يكون  اأن  املركزي  قطر  م�سرف 

ودون اأي معوقات. 

وفيما يلي مزيد من التو�سيح حول النظام املايل والنقدي:

The effect of the current global financial crisis on the 
Qatari banking system has been quite limited. Even as the 
crisis exerts a serious impact on banking system in several 
developed and emerging economies, in Qatar, the banking 
system has not been seriously affected. Nonetheless, 
Qatar Central Bank (QCB) has been carefully monitoring 
the financial situation. Accordingly, monetary policy is 
being carefully calibrated to respond appropriately to the 
emerging situation, while ensuring the flow of adequate 
credit to various sectors of the economy. At the same 
time, reserve requirements have been increased to check 
the inflationary pressures observed during the first half of 
the year. Concurrently, QCB has been issuing Certificates 
of Deposits for maturities of one-month, three-months, 
six-months, and nine-months, in order to mop up any 
excesses liquidity in the banking system. To manage 
market expectations and provide confidence to the banking 
sector, a collateralized revolving liquidity facility was also 
instituted by QCB in October 2008 through which banks 
can borrow at an interest rate of 3%. 

To further enhance confidence in the banking system, 
in October 2008, the government authorized the Qatar 
Investment Authority (QIA) to subscribe up to 20% 
of additional share capital of listed banks (except the 
government majority-owned Qatar National Bank) on the 
Doha Securities Market (DSM).

The various performance indicators of the banking 
sector also point towards the robustness of the Qatari 
banking sector. The Return on Asset (RoA) in December 
2008 was at 2.9% for the banking sector as a whole. The 
credit risk management of the banking system has also 
improved; as a result, the ratio of non-performing loans 
(NPL) to total loans reached a low of 1.2% during 2008.  
The banking system is also well capitalized where the 
overall capital adequacy ratio stood at 15.1% in 2008.

 QCB closely monitors and regulates the banks in the 
country and immediately addresses any concerns if an 
individual bank is showing signs of distress.  The highest 
priority of the Central Bank remains the priority of any other 
year; that is the Banks are operating in a proper manner 
and are free from any financial concerns. 

With this backdrop, a detailed analysis of the monetary and 
financial system is provided in the subsequent sections.
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ال�سيولة املحلية

الوا�سع  مبفهومه  النقد  بعر�ص  ممثلة  املحلية،  ال�سيولة  �سهدت 

)م2( تباطوؤًا خالل عام 2008م.  وللرتاجع يف معدل النمو على االأرجح 

�سهدها  التي  الكبرية  االآثار  يف  االأول  ال�سبب  يكمن  رئي�سيني:  �سببني 

التباطوؤ  الثاين يف  ال�سبب  ويكمن  القاعدة،  املا�سي على م�ستوى  العام 

الذي �سهده االقت�ساد العاملّي ككل والذي كان له بالغ االأثر على بع�ص 

القطاعات االقت�سادية.  وقد بداأت وترية النمو القوي لل�سيولة املحلية 

2008م  2007م، ووا�سلت تراجعها خالل عام  يف الرتاجع خالل عام 

عر�ص  منو  معدل  تراجع  ذلك  على  وترتب  االأزمة.  ظهور  بداية  منذ 

النقد مبفهومه الوا�سع )م2( من نحو 37.9% يف عام 2006م اإىل نحو 

على  ليقت�سر  اأخريًا  يرتاجع  اأن  قبل  وذلك  2007م،  عام  يف   %32.7

20% يف عام 2008م. لتحقق بذلك ال�سيولة املحلية ممثلة بعر�ص النقد 

مليار   23.3 قدرها  زيادة  التقرير  الوا�سع )م2( خالل عام  مبفهومه 

العام  ريال قطري يف  مليار   30.0 قدرها  بزيادة  مقارنًة  ريال قطري 

ال�سابق لي�سل ر�سيدها اإىل نحو 140.9 مليار ريال قطري يف دي�سمرب 

2007م.  دي�سمرب  ريال قطري يف  مليار   117.6 بنحو  مقارنًة  2008م 

وبذلك تراجعت ن�سبة ال�سيولة املحلية اإىل الناجت املحلي االإجمايل من 

نحو 45.4% يف عام 2007م لتقت�سر على 38.6% يف عام 2008م.  وقد 

اأدى ذلك اإىل ارتفاع معدل دوران النقود من نحو 2.21 يف عام 2007م 

اإىل نحو 2.59 يف عام 2008. 

Domestic Liquidity 

Domestic liquidity, in term of broad definition of money 
supply (M2), has experienced a slowdown during 2008. The 
decline in the growth rate can be attributed mainly to two 
reasons: first, the high base level effect of the previous 
year; second, the overall world economic slowdown, 
which has impacted some sectors of the economy. The 
vigorous growth of the domestic liquidity achieved for the 
past several years, started to slow down during 2007, and 
continued in 2008. As a result, the growth rate of the broad 
measure of liquidity (M2) declined from 37.9% in 2006 to 
32.7% in 2007, and to 20% in 2008. In actual terms, the 
broad measure M2, witnessed an increase of QR23.3 
billion during 2008, compared to QR30.0 billion in 2007.  As 
at the end of December 2008, M2 is stocked at QR140.0 
billion, as compared to the stock of QR117.6 billion at end 
December 2007. Consequently, domestic liquidity ratio to 
GDP declined from 45.4% in 2007 to 38.6% in 2008.  As 
such, money velocity of circulation increased from 2.21 in 
2007 to 2.59 in 2008. 

جدول رقم )1-4(
السيولة المحلية

مليون ريال

Table (4-1)
Domestic Liquidity

QR Million

Items 2006 2007 2008

Change التغري

(2007/2008)
البيان

 قيمة

Value
%

Money Supply (M1) 27,883.1 35,374.5 43,429.2 8,054.7 22.8 النقد )م1(

Relative Importance (%) 31.5 30.1 30.8 34.6 االأهمية الن�سبية )%(

Quasi Money 60,775.4 82,259.6 97,471.1 15,211.5 18.5 �صبه النقد

Relative Importance (%) 68.5 69.9 69.2 65.4 االأهمية الن�سبية )%(

Domestic Liquidity 88,658.5 117,634.1 140,900.3 23,266.2 19.8 ال�صي�لة املحلية
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On examining the composition of domestic liquidity or 
the broad measure of money supply, M2, indicate that all 
components of M2 contributed to the growth, although at 
various degrees. 

As the first component of domestic liquidity, the narrow 
measure of money supply (M1), registered 22.8% growth 
while the quasi money registered 18.5% growth from the 
previous year. M1 contributed 34.6% to the increase in the 
domestic liquidity (M2) while quasi money contributed the 
rest.  

وبالنظر اإىل التطورات التي �سهدتها البنود املكونة لل�سيولة املحلية 

جميع  اأن  يت�سح  )م2(،  الوا�سع  مبفهومه  النقد  بعر�ص  يعرف  ما  اأو 

حتقيق  يف  �ساهمت  قد  )م2(  الوا�سع  مبفهومه  النقد  عر�ص  مكونات 

النمو  واإن تباينت ن�سب امل�ساهمة.

وحقق عر�ص النقد مبفهومه ال�سيق )م1( والذي ميثل املكون االأول 

من مكونات ال�سيولة املحلية معدل منو بلغ 22.8%، يف حني حقق �سبه 

النقد  ال�سابق. وقد �ساهم عر�ص  العام  18.5% منذ  النقد معدل منو 

مبفهومه ال�سيق )م1( بنحو 34.6% من اإجمايل الزيادة التي �سهدتها 

املتبقية.  بالن�سبة  النقد  �سبه  �ساهم  حني  يف  )م2(،  املحلية  ال�سيولة 

التقرير  عام  خالل   %30.8 نحو  اإىل  الن�سبّية  اأهميته  ترتفع  وبذلك 

مقارنة بعام 2007م.

�سكل رقم )1-4(

عر�س النقد

Figure No. (4-1)
Money Supply

عر�ص النقد )م2(                                �سبه النقد                                عر�ص النقد )م1(

عر�س النقد )م1(

على غرار ما �سهدته ال�سيولة املحلية ممثلة بعر�ص النقد مبفهومه 

الوا�سع )م2(، وا�سل عر�ص النقد مبفهومه ال�سيق )م1( وترية منوه 

املتوا�سل منذ �سنوات عديدة. حيث حقق خالل عام التقرير زيادة بن�سبة 

22.8% مقارنًة بزيادة بن�سبة 26.9% خالل العام ال�سابق. لي�سل بذلك 

ر�سيده اإىل 43.3 مليار ريال قطري اأو ما ن�سبته 30.3% من اإجمايل 

الناجت املحلي للقطاعات غري النفطية يف نهاية عام 2008م مقارنًة مع 

31.3% من اإجمايل الناجت غري النفطي يف نهاية عام 2007م. وقد اأدى 

ذلك اإىل ارتفاع معدل دوران النقود مقا�سًا بن�سبة الناجت غري النفطي 

3.19 يف  ال�سيق )م1( من  النقد مبفهومه  بعر�ص  النقود ممثلة  اإىل 

عام 2007م لت�سل اإىل نحو 3.30 يف عام 2008م.

Money Supply (M1)

Likewise, the broad measure of money supply (M2) 
and the marrow measure of money supply (M1) also have 
grown over the years.  On aggregate level, it increased by 
22.8% during 2008, comparing to an increase of 26.9% in 
the previous year. The stock of M1 amounted to QR43.3 
billion which is around 30.3% of the total non-oil GDP in 
December 2008. During 2007, the percentage of M1 to the 
non-oil GDP was 31.3%.  Thus, money velocity circulation 
measured by non-oil GDP to money in term of narrow 
definition of money supply M1, grew from 3.19 in 2007 to 
3.30 in 2008. 
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Table (4-2)
Composition of Money Supply (M1)

QR Million

جدول رقم )2-4(
عرض النقد بمفهومه الضيق )م1(

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيان

Value  القيمة %

Currency in Circulation 3,958.9 4,487.2 5,368.2 881.0 19.6 النقد املتداول

Relative Importance (%) 14.2 12.7 12.4 10.9 االأهمية الن�سبية )%(

Demand Deposits 23,924.2 30,887.3 38,061.0 7,173.7 23.2 ودائع حتت الطلب

Relative Importance (%) 85.8 87.3 87.6 89.1 االأهمية الن�سبية )%(

Money Supply (M1) 27,883.1 35,374.5 43,429.2 8,054.7 22.8 عر�س النقد )م1(

وقد حقق بند »الودائع حتت الطلب« والذي ميثل اأكرب بنود عر�ص 

النقد مبفهومه ال�سيق )م1( اأعلى معدل منو بلغ 23.2% وبلغت اأهميته 

منو  معدل  التداول«  يف  »النقد  بند  حقق  حني  يف   ،%87.6 الن�سبية 

.%19.6

وقد ارتفع معدل منو الودائع حتت الطلب بالعملة القطرية خالل 

عام التقرير بوترية اأبطاأ مقارنة بالعام ال�سابق. حيث بلغ معدل النمو 

الن�سبية  االأهمية  منو  تراجع  اإىل  اأدى  مما  2007م،  عام  يف   %29.1

 %89.1 اإىل  لي�سل   %92.2 ال�سيق )م1( من  النقد مبفهومه  لعر�ص 

يف عام 2008م.

النقد مبفهومه  لعر�ص  املكونة  البنود  التطورات يف  اأدت هذه  وقد 

ال�سيق )م1( اإىل تراجع معامل التف�سيل النقدي، ليعاود بذلك وترية 

عام  خالل  ُعك�ست  والتي  �سابقة  �سنوات  لعدة  ا�ستمرت  التي  الرتاجع 

2008م نحو  2006م. حيث بلغ معامل التف�سيل النقدي يف نهاية عام 

14.1% مقارنًة بنحو 14.5% يف نهاية العام ال�سابق. 

�سبه النقد

النقد  عر�ص  من   %69.2 بن�سبة  �ساهم  الذي  النقد،  �سبه  وا�سل 

املتوا�سل منذ عدة �سنوات. حيث  الوا�سع )م2(، وترية منوه  مبفهومه 

حقق خالل عام التقرير زيادة قدرها 15.2 مليار ريال قطري ون�سبتها 

ون�سبتها  قطري  ريال  مليار   21.5 قدرها  بزيادة  مقارنًة   ،%18.5

35.4% خالل العام ال�سابق. ونتيجة لذلك، بلغ ر�سيد �سبه النقد نحو 

97.5 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2008م.

A component wise breakup of M1 indicates that 
demand deposit the major component of the M1, with a 
relative share of 87.6 %.  It recorded the highest growth of 
23.2%, while the other component, currency in circulation, 
recorded a growth of 19.6%. 

A comparison of the growth rate vis-à-vis the 
previous year shows that the Qatari Riyal denominated 
demand deposits, grew at a slower pace during the year 
as compared to last year. In 2008, it recorded a growth 
of 23.2%, compared to 29.1% in 2007.  Accordingly, the 
relative share of demand deposits in the increase in M1 
declined from 92.9% in 2007 to 89.1% in 2008.  

Quasi Money   

Quasi Money (QM) which contributes around 69.2% of 
the broad measure of money supply M2, continued its strong 
growth prevailed over the years.  It recorded an increase of 
QR15.2 billion in 2008, up by 18.5%, 2008compared to an 
increase of QR21.5 billion in 2007, up by 35.4%.  As a result, 
QM stock reached QR97.5 billion at the end of 2008. 
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Table (4-3) 
Quasi Money

QR Million

جدول رقم )3-4(
شبه النقد

مليون ريال

Items 2006 2007 2008

Change التغري

(2007/2008)
البيان

Value  القيمة %

QR Time Deposits 36,748.0 60,245.8 76,063.3 15,817.5 26.3 الودائع الأجل بالريال القطري

Relative Importance (%) 60.5 73.2 78.0 104.0 االأهمية الن�سبية )%(

Foreign Currency Deposits 24,027.4 22,013.8 21,407.8 -606.0 -2.8 الودائع بالعمالت االأجنبية

Relative Importance (%) 39.5 26.8 22.0 -4.0 االأهمية الن�سبية )%(

Quasi Money 60,775.4 82,259.6 97,471.1 15,211.5 18.5 �صـــــــــبه النـقـــد

�سكل رقم )2-4(

ودائع �سبه النقد

Figure No. (4-2) 
Quasi Money Deposits
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وداائع االآجل بالريال القطري                                   الودائع بالعملة االجنبية
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الأجل  الودائع  �ساهمت  النقد،  ل�سبه  املكونة  البنود  اإىل  وبالنظر 

بالريال القطري متامًا يف ارتفاع �سبه النقد، يف حني تراجعت الودائع 

اإىل  ذلك  ويرجع  التقرير.  عام  خالل   %2.8 بن�سبة  االأجنبية  بالعملة 

القطري مقارنة مبثيالتها  بالريال  الودائع  الفائدة على  اأ�سعار  ارتفاع 

مرتبط  القطري  الريال  باأن  وعلمًا  االأجنبية.  بالعمالت  الودائع  على 

بالدوالر االأمريكي، فاإن اأ�سعار الفائدة املرتفعة �سوف جتذب املودعني 

مما يجعلهم يف�سلون االإيداع بالريال القطري على العملة االأجنبية.

زيادة  القطري  بالريال  الأجل  الودائع  حققت  فقد  لذلك،  ونتيجة 

عام  يف   %26.3 منو  مبعدل  قطري  ريال  مليار   15.8 قيمتها  بلغت 

بالريال  الأجل  للودائع  الن�سبية  االأهمية  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  2008م، 

القطري لت�سل اإىل 78.0% يف نهاية عام 2008م مقارنة بنحو %73.2 

يف نهاية عام 2007م.

وقد اأدت هذه التطورات يف البنود املكونة ل�سبه النقد اإىل ا�ستمرار 

تراجع ن�سبة الدولرة )حتويل املدخرات املحلية من الريال القطري اإىل 

عام  نهاية  يف   %27.1 من  القطري  االقت�ساد  يف  االأجنبية(  العمالت 

2006م اإىل 18.7% يف نهاية عام 2007م، ثم اأخريًا اإىل 15.2% مما 

عك�ص زيادة جاذبية االإيداع بالريال القطري مقارنة باالإيداع بالعمالت 

االأجنبية االأخرى.

العوامل املوؤثرة على ال�سيولة املحلية

تبني الطريقة التقليدية لتحليل العوامل املوؤثرة يف ال�سيولة املحلية 

ممثلة بعر�ص النقد مبفهومه الوا�سع )م2( عن اجتاهات هذه العوامل 

والودائع  املحلي  واالئتمان  االأجنبية  املوجودات  �سايف  يف  واملتمثلة 

خالل  تتغري  مل  اأنها  حيث  االأخرى  البنود  �سايف  عن  ف�ساًل  احلكومية 

عام التقرير ف�ساًل عن االأعوام القليلة ال�سابقة وذلك با�ستثناء �سايف 

املوجودات االأجنبية الذي مار�ص دورًا انكما�سيًا خالل عام التقرير.

A component wise analysis of the QM shows that 
Qatari Riyal denominated time deposits contributed fully 
to the recorded increase in QM, while the foreign currency 
deposit contracted by 2.8% during the year.  One of the 
reasons to this effect may be an interest rate offered 
by domestic banks for Qatari Riyal denominated deposit 
higher than the foreign currency denominated deposits.  
Given the fact that US Dollar is pegged to Qatari Riyal, the 
higher interest rate for Qatari Riyal denominated deposit 
will attract depositors to place deposit in Qatari Riyals 
rather than foreign currency denominated deposits. 

Accordingly, the Qatari Riyal denominated time deposits 
increased by QR15.8 billion, up by 26.3% in 2008. The 
relative importance of Qatari Riyal time deposits increased 
from 73.2% in 2007 to 78.0% in 2008. 

These developments of QM components resulted in 
an ongoing decline of the dollarization ratio in Qatar (local 
savings exchange currency from Qatari Riyal to foreign 
currency), from 27.1% at year-end 2006, to 18.7% at year-
end 2007, finally to 15.2% at year-end 2008, which reflect 
a preference for Qatari Riyal deposits compared to foreign 
currencies deposits.

The Factors Affecting Domestic Liquidity

The traditional method of analyzing the factors 
affecting domestic liquidity (M2) indicates that the trends 
in these factors, namely net foreign assets, domestic 
credit, government deposits, and “other items net” did not 
change during 2008, compared to those prevailed in prior 
years, except for the net foreign assets which played a 
deflationary during 2008.
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Table (4-4)
Changes in the Factors Affecting Domestic Liquidity  

QR Million

جدول رقم )4-4(
التغير في العوامل المؤثرة على السيولة المحلية )م2(

مليون ريال

Items 2006 2007 2008

Change التغري

(2007/2008) البيان

Value القيمة %

Net Foreign Assets (NFA) 13,430.2 193.0 -12,574.5 -12,767.5 -6,615.3 �سايف املوجودات االأجنبية

Relative Importance (%) 55.1 0.7 -55.2 206.1 االأهمية الن�سبية )%(

Domestic Credit 27,406.7 51,556.0 74,478.3 22,922.3 44.5 االئتمان املحلي

Relative Importance (%) 112.4 177.9 326.9 -370.0 االأهمية الن�سبية )%(

Gov't Deposits (increase -) -11,537.2 -15,105.2 -13,403.4 1,701.8 -11.3 الودائع احلكومية )الزيادة -(

Relative Importance % -47.3 -52.1 -58.8 -27.5 االأهمية الن�سبية )%(

Other Items Net (increase -) -4,912.1 -7,668.2 -25,720.4 -18,052.2 235.4 بنود اأخرى بال�سايف )الزيادة -(

Relative Importance (%) -20.1 -26.5 -112.9 291.4 االأهمية الن�سبية )%(

Change in Domestic Liquidity 24,387.6 28,975.6 22,780.0 -6,195.6 -21.4 التغري يف ال�صي�لة املحلية

ومار�ص االئتمان املحلي دوره التو�سعي املعتاد واإن كان بدرجة اأكرب 

واأقوى خالل عام 2008م، حيث قام ب�سخ نحو 74.5 مليار ريال متثل 

اأكرث من ثالثة اأ�سعاف الزيادة املحققة يف ال�سيولة املحلية خالل عام 

التقرير مقارنًة بنحو 51.6 مليار ريال يف عام 2007.

االأخرى«  البنود  »و�سايف  احلكومية«  »الودائع  من  كل  قامت  وقد 

�ساركهما  حيث  قوتهما  تباينت  واإن  املعتاد  االنكما�سي  دورهما  بلعب 

البنود  »�سايف  بند   اأن  االأجنبية، مبا  املوجودات  العام �سايف  فيه هذا 

االأخرى« قام بامت�سا�ص 25.7 مليار ريال، وقامت »الودائع احلكومية« 

االأجنبية  املوجودات  �سايف  قام  بينما  ريال  مليار   13.4 بامت�سا�ص 

بامت�سا�ص 12.6 مليار ريال، ليبلغ جمموع ما قاموا معًا بامت�سا�سه 

نحو 51.7 مليار ريال. وجدير بالذكر اأن �سايف املوجودات االأجنبية قد 

مار�ص العام ال�سابق دورًا تو�سعيًا هام�سيًا للغاية ال يتجاوز 193 مليون 

ريال.

Domestic credit played its usual expansion role, growing 
stronger in 2008. It injected about QR74.5 billion, more than 
three times the domestic liquidity increase, during 2008, 
compared to QR51.6 billion in 2007. 

Both “government deposits” and “other items net” 
played their traditional deflationary roles, though at varying 
rates, net foreign assets also contributed to this role. Other 
items net absorbed QR25.7 billion, “government deposits” 
absorbed QR13.4 billion, and net foreign assets absorbed 
QR12.6 billion. The total absorbed sum of what items 
had been neutralized stood at QR51.7 billion. It is worth 
mentioning that net foreign assets (NFA), played its usual 
expansion influence on domestic liquidity in prior years, 
injecting a marginal amount of QR193 million in 2007, and 
QR13.4 billion in 2006 
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Table (4-5)
Money Supply: Main Components and Affecting 
Factors

QR Million

جدول رقم )5-4(
عرض النقد: مكوناته الرئيسية والعوامل المؤثرة عليه

مليون ريال

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البيان

Currency in Circulation 2,594.0 2,865.6 3,958.9 4,487.2 5,368.2 النقد املتداول

Demand Deposits 12,004.4 19,496.6 23,924.2 30,887.3 38,061.0 ودائع حتت الطلب

Money Supply (M1) 14,598.4 22,362.2 27,883.1 35,374.5 43,429.2 عر�س النقد )م1(

Time Deposits 20,620.9 26,095.5 36,748.0 60,245.8 76,063.3 الودائع الأجل بالريال القطري

Foreign Currency Deposits 9,645.7 15,849.2 24,027.4 22,013.8 21,407.8 الودائع بالعمالت االأجنبية

Quasi Money (M2 – M1) 30,266.6 41,908.7 60,775.4 82,259.6 97,471.1 �صبه النقد )م2 - م1(

Money Supply (M2) 44,865.0 64,270.9 88,658.5 117,634.1 140,900.3 عر�س النقد )م2(

Changes in: التغري احلا�صل يف :

  Currency in Circulation 446.5 718.1 1,093.3 528.1 881.0 النقد املتداول

  Demand Deposits 2,874.2 10,366.4 4,427.6 6,963.1 7,173.7 الودائع حتت الطلب

  Money Supply (M1) 3,320.7 11,084.5 5,520.9 7,491.4 8,054.7 عر�ص النقد )م1(

  Time Deposits 2,662.9 8,101.5 10,688.5 23,497.8 15,817.5 الودائع الأجل

  Foreign Currency Deposits 1,658.4 7,861.9 8,178.2 - 2,013.6 - 606.0 الودائع بالعمالت االأجنبية

  Money Supply (M2) 7,642.0 27,047.9 24,387.6 28,975.6 23,266.2 عر�ص النقد )م2(

Changes in Factors Affecting (M2) 
التغري يف الع�امل امل�ؤثرة على عر�س النقد 

)م2( :

Net Foreign Assets (NFA) 5,993.2 16,008.2 13,430.2 193.0 �سايف املوجودات االأجنبية 12,574.5 -

Domestic Credit 4,947.8 19,072.5 27,406.7 51,556.0 74,478.3 الت�سهيالت االئتمانية

Government Deposits (increase -) - 551.6 -5,326.1 - 11,537.2 - 15,105.2 الودائع احلكومية )الزيادة -( 13,403.4 -

Other Items (increase -) - 2,747.4 - 2,06.7 - 4,912.1 - 7,668.2 - 25,720.4 بنود اأخرى )الزيادة -(
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Table (4-6)
Monetary Survey of the Banking System

QR Million

جدول رقم )6-4(
الوضع النقدي للجهاز المصرفي

مليون ريال

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البيان

Net Foreign Assets (NFA) 31,812.1 47,820.3 61,250.5 61,443.5 48,869.0 املوجودات االأجنبية )�سايف(

Foreign Assets 39,989.1 58,290.2 86,025.3 124,460.6 134,976.6 املوجودات االأجنبية

QCB 12,232.7 16,642.7 19,714.8 35,499.9 35,808.1 م�سرف قطر املركزي

Commercial Banks 27,756.4 41,647.5 66,310.5 88,960.7 99,168.5 البنوك التجارية

Foreign Liabilities -8,177.0 -10,469.9 -24,774.8 -63,017.1 -86,107.6 املطلوبات االأجنبية

Domestic Credit 48,293.8 67,366.3 94,773.0 146,329.0 220,807.3 ت�سهيالت ائتمانية

Assets = Liabilities 80,105.9 115,186.6 156,023.5 207,772.5 269,676.3 امل�ج�دات = املطل�بات

Money Supply (M1) 14,598.4 22,362.2 27,883.1 35,374.5 43,429.2 النقود )م1(

Currency in Circulation 2,594.0 2,865.6 3,958.9 4,487.2 5,368.2 النقد املتداول

Demand Deposits 12,004.4 19,496.6 23,924.2 30,887.3 38,061.0 الودائع حتت الطلب

Quasi Money (M2 – M1) 30,266.6 41,908.7 60,775.4 82,259.6 97,471.1 �سبه النقود )م2 -م1(

Time Deposits 20,620.9 26,059.5 36,748.0 60,245.8 76,063.3 الودائع الأجل

Foreign Currency Deposits 9,645.7 15,849.2 24,027.4 22,013.8 21,407.8 الودائع بالعمالت االأجنبية

Money Supply (M2) 44,865.0 64,270.9 88,658.5 117,634.1 140,900.3 النقود )م2(

Government Deposits: 18,161.5 23,487.6 35,024.8 50,130.0 63,533.4 الودائع احلكومية :

in QR 8,452.9 10,551.5 14,987.4 14,106.1 23,790.0 بالريال القطري

in FX 9,708.6 12,936.1 20,037.4 36,023.9 39,743.4 بالعمالت االأجنبية

Other Items (Net) 17,079.4 27,428.1 32,340.2 40,008.4 65,242.6 بنود اأخرى )�سايف(

Capital Account 16,241.3 31,235.1 31,062.1 42,794.5 58,282.6 راأ�ص املال

Revaluation Account 966.8 739.9 1,030.3 1,938.2 1,843.8 ح�ساب اإعادة التقييم

Unclassified Items -128.7 -4,546.9 247.8 -4,724.3 5,116.2 بنود غري م�سنفة

QCB 2,458.4 -4,635.0 5,422.7 17,839.6 16,035.4 م�سرف قطر املركزي

Commercial Banks -2,587.1 88.1 -5,174.9 -22,563.9 -10,919.2 البنوك التجارية
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م�صرف قطر املركزي

تهيئة  اأجل  من  املبذولة  جهوده  املركزي  قطر  م�سرف  وا�سل 

خمتلف  لتقدمي  القطري   امل�سريف  القطاع  اأمام  املالئمة  الظروف 

قام  كما  الوطني.  االقت�ساد  اأن�سطة  تدعم  التي  امل�سرفية  اخلدمات 

اأجل  للبنوك املحلية من  املنا�سب  املناخ  بتوفري  م�سرف قطر املركزي 

املعايري  اأحدث  مع  تتواكب  حتى  وحتديثها  امل�سرفية  خدماتها  تطوير 

االأجنبية  البنوك  املناف�سة احلرة مع  الدولية مبا ميكنها من  جمابهة 

لتقدمي اخلدمات املالية.

االإ�سرايف،  دوره  من  انطالقًا  املركزي،  قطر  م�سرف  وا�سل  كما 

بغر�ص  املالية  واملوؤ�س�سات  التجارية  البنوك  اأن�سطة  الرقابي على  دوره 

احلد من املخاطر امل�سرفية واملالية التي ميكن اأن  يتعر�ص لها القطاع 

امل�سريف القطري. حيث قام امل�سرف بدوره املعتاد من خالل التفتي�ص 

التي  البيانات  من  وغريها  التقارير  ومراجعة  التجارية  البنوك  على 

تقدمها البنوك التجارية مبا فيها التقارير ال�سهرية لكفاية راأ�ص املال.  

امل�سريف جتاه  لوحدات اجلهاز  املايل  اال�ستقرار  اأركان  تعزيز  ووا�سل 

�ستى اأنواع املخاطر املختلفة، وتت�سمن خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق 

اأن تتعر�ص لها  اأ�سعار الفائدة، التي ميكن  وخماطر ال�سيولة وخماطر 

خالل مزاولتها الأن�سطتها. 

وانطالقًا من دوره يف احلفاظ على اال�ستقرار النقدي مبا ي�سمن 

تثبيت االأ�سعار ومزيد من الثقة يف قيمة العملة، فقد لعب م�سرف قطر 

املركزي خالل عام 2008م دورًا حموريًا من خالل العديد من اأدوات 

ال�سيا�سة النقدية التي ي�ستخدمها.

للنمو  نتيجة  العاملة يف دولة قطر منوًا كبريًا  البنوك  وقد �سهدت 

الذي �سهده االقت�ساد املحلي يف عام 2008م. وُيعزى ذلك اإىل النظام 

تعزيز قدرات  املركزي يف حتمل م�سئولية  الذي مار�سه م�سرف قطر 

من  يت�سح  ما  وهو  املتعددة،  الو�سائل  خالل  من  امل�سريف  القطاع 

التايل.

تطورات ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية

اأظهرت ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2008م مرونة يف التكيف مع 

امل�ستجدات النقدية اخلارجية على ال�ساحة الدولية وخا�سة فيما يتعلق 

اأي�سًا  اأظهر  العاملّية، كما  املالية  االأ�سواق  الفائدة يف  اأ�سعار  باجتاهات 

م�سرف قطر املركزي مرونة يف التكيف مع م�ستجدات التطورات التي 

ت�سهدها ال�سيولة املحلية.

ال�سيا�سة  �سهدتها  التي  التطورات  اأهم  باإيجاز  يلي  فيما  ونتناول 

Qatar Central Bank 

QCB continued its ongoing efforts to create conducive 
circumstances for the Qatari banking sector in order for the 
domestic banking system to provide all types of banking 
services to the various activities of the national economy.  
Further, QCB encouraged local banks to develop and update 
the local banking services up to the latest international 
standards in order to compete with the international banks, 
in a liberalized financial service environment.

 

In its supervisory capacity, QCB continued to oversee 
the activities of Qatar’s commercial banks and financial 
institutions aiming to minimise risk for Qatar’s financial 
sector. QCB conducted regular inspections of commercial 
banks and reviewed reports and other mandatory data 
submitted by commercial banks, including monthly capital 
adequacy compliance reports. QCB also continued its 
efforts to strengthen financial stability of the banking 
system in order to withstand the vulnerabilities which 
can arise from different type of risks including credit risk, 
market risk, liquidity risk and interest rate risk. 

In order to maintain monitory stability, which ensures 
stable prices and confidence in the currency, QCB played its 
central role through its various monitory policy instruments 
during 2008.  

The major growth in the domestic economy observed 
during 2008 has been involving the banks in the country. 
This can be partially attributed to the system placed by the 
QCB which has a responsibility of promoting the banking 
sector through various means. The following section 
illustrates the same.

Monetary and Banking Policy Developments 

Monetary policy of the QCB reflected agility in its ability 
to adapt to the new external monetary events that occurred 
globally during the year 2008, especially those related to 
the changes in interest rates scenario the international 
financial market. QCB also showed flexibility in adapting to 
the developments of domestic liquidity. 

The following paragraphs describe the developments 
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اإلقاء ال�سوء  2008م، وذلك من خالل  النقدية وامل�سرفية خالل عام 

اتخذها  التي  واالحرتازية  النقدية  والتدابري  االإجراءات  اأبرز  على 

على  املحافظة  بهدف  2008م  عام  خالل  املركزي  قطر  م�سرف 

ال�سيا�سة  اأهداف  حتقيق  على  والعمل  امل�سريف  اجلهاز  ومتانة  مناعة 

االقت�سادية:

التي طراأت  بالتعديالت  بالدولة  العاملة  البنوك  التزام جميع   -1

على معايري اإعداد التقارير املالية الدولية، وعلى وجه التحديد، املعيار 

املعايري  حددتها  التي  املواعيد  يف  وذلك  باالإف�ساح،  اخلا�ص  ال�سابع 

للعمل بهذه التغريات.

2- التزام جميع البنوك العاملة بالدولة با�ستخدام ال�سبكة االآمنة 

»SEEB Net« للعمليات امل�سرفية بني البنوك والتي بدء العمل بها من 

منت�سف �سهر مار�ص 2008م.

3- رغبة من امل�سرف املركزي يف تعزيز اإدارة ال�سيولة لدى البنوك، 

فقد مت توجيه جميع البنوك العاملة بالدولة اإىل �سرورة اإعداد �سيا�سة 

اإداراتها  جمال�ص  من  اعتمادها  مع  وحتديثها  لديها  ال�سيولة  الإدارة 

)بالن�سبة  باخلارج  الرئي�سية  مراكزها  اأو  املحلية(  للبنوك  )بالن�سبة 

العنا�سر  ال�سيا�سة اخلا�سة بكل بنك  للبنوك االأجنبية(؛ بحيث ت�سمل 

امل�ستحدثة يف ظل الظروف العادية وغري العادية، وعلى االأخ�ص حتديد 

يعتمد  التي  االأموال  لكل عن�سر من عنا�سر م�سادر  الن�سبية  االأهمية 

عليها البنك مع و�سع خطط خا�سة بالتمويل يف مواجهة الطوارئ ويتم 

البنك  ومطلوبات  ملوجودات  اال�ستحقاقات  اآجال  مراجعة  خاللها  من 

بو�سع عدة افرتا�سات يف حالة تعر�ص البنك ملخاطر عدم توفر �سيولة 

كافية ل�سداد االلتزامات يف حاالت الطوارئ، مع �سرورة قيا�ص ومتابعة 

بالتدفقات  جداول  اإعداد  خالل  من  يومية  ب�سفة  ال�سيولة  ومراقبة 

الفعلية واملتوقعة وو�سع �سقوف داخلية لذلك.

4- حر�سًا من م�سرف قطر املركزي على حت�سني البنوك العاملة 

بالدولة وحمايتها من خماطر التقنيات احلديثة واخلدمات امل�سرفية 

اأمنية  �سيا�سة  و�سع  �سرورة  اإىل  البنوك  توجيه  مت  فقد  االإلكرتونية؛ 

للتحقق  الالزمة  االإجراءات  و�سع  مع  البيانات  ووحدة  �سرية  تت�سمن 

من �سحة هوية العمالء، والتاأكد من نظامية و�سرعية اأي عملية دخول 

وتثقيف  التزوير،  واأن�سطة  االأخطاء  عن  للبحث  والتدقيق  للنظام، 

املمار�سات  اإتباع  وكذلك  االأمنية،  التدابري  الأخذ  بتحذيرهم  العمالء 

ال�سليمة لالحتياطات االأمنية االأخرى مثل اجلدران النارية وا�ستخدام 

الربامج امل�سادة للفريو�سات وغري ذلك من االإجراءات.

of QCB monetary and banking policies in 2008. The various 
important monetary and regulatory measures taken by 
QCB to maintain the soundness and strength of the banking 
system in order to achieve the economic policy objectives 
are also listed below.

1. All banks operating in Qatar were instructed 
to comply with the international reporting standards 
amendments particularly, the seventh standard regarding 
‘’ the disclosure’’ in accordance with the dates identified 
in the standards.

2. All banks operating in Qatar were instructed to use 
the secured SEEB Net in inter-banking transactions, whose 
operation started in March 2008. 

3. To strengthen banks liquidity management, QCB 
requested all operating banks to prepare and update 
their liquidity management policy approved by the Board 
of Directors (for local banks), or headquarters abroad (for 
foreign branches). The policy included updated components 
in the usual and unusual conditions. Particularly, the relative 
importance of each financing resource, which banks rely on, 
has to be determined. Moreover, emergency plans should 
be set, by which the banks’ assets and liabilities maturity 
can be reviewed. Assumptions should be made in case the 
banks’ liquidity is not adequate to meet their commitments 
in emergency conditions. Liquidity measuring, monitoring 
and control must be conducted on a daily basis through 
preparing actual and expected flow schedules and internal 
limits.

4. With the intention of protecting all operating banks 
against modern technology and e–banking services risks, 
QCB instructed all banks to adopt a security policy that 
includes data confidentiality, adoption of procedures of 
customer identification and verification, ensure legal and 
secured access to the system, and the detection of false 
and fraud actions. Customers should also be informed 
about security measures applied. Banks were also advised 
to follow and build sound security practices like; firewalls, 
anti virus programs, and other related procedures.
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هامة  اأولوية  من  االأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  متثله  ملا  نظرًا   -5

لل�سلطات االإ�سرافية على القطاع امل�سريف واملايل؛ فقد مت ت�سكيل جلنة 

عليا للطوارئ بامل�سرف برئا�سة �سعادة نائب املحافظ وذلك للتن�سيق 

مع البنوك ملتابعة تنفيذ التعليمات اخلا�سة باإدارة ا�ستمرارية االأعمال 

التي اأ�سدرها امل�سرف جلميع البنوك العاملة بالدولة.

6- رفع ن�سبة االحتياطي االإلزامي اإىل 3.75% اعتبارًا من منت�سف 

�سهر فرباير 2008م، ثم اإىل 4.75% اعتبارًا من منت�سف �سهر اأبريل 

2008م.

لديه  االإيداع  فائدة  �سعر  بخف�ص  املركزي  قطر  م�سرف  قام   -7

 %4 م�ستوى  2% )مت اخلف�ص من  اإىل  2008م  مايو  �سهر  االأول من  يف 

2.25%(. وبهذا يكون �سعر الفائدة قد  3% ثم اإىل  3.5% ثم اإىل  اإىل 

ب�سعري  العام. وذلك مع االحتفاظ  بداية  2% يف  اإىل   %4 انخف�ص من 

فائدة االإقرا�ص من امل�سرف واإعادة ال�سراء عند م�ستواهما دون تغيري 

خالل عام التقرير.

ميزانية م�سرف قطر املركزي

ت�سري البيانات اخلا�سة مبيزانية م�سرف قطر املركزي اإىل حتقيق 

ثبات ن�سبي يف اإجمايل املوجودات )املطلوبات( بعد النمو القوي الذي 

املوجودات  اإجمايل  �سجل  فقد  2007م.  ال�سابق  العام  خالل  �سهده 

)املطلوبات( خالل عام 2008م تراجعًا هام�سيًا للغاية ال تتجاوز قيمته 

20.3 مليون ريال قطري، لي�ستقر عند نف�ص م�ستواه امل�سجل يف نهاية 

العام ال�سابق والبالغ 44.5 مليار ريال قطري، مقارنة بنمو غري م�سبوق 

العام  خالل   %120.1 ون�سبته  قطري  ريال  مليار   24.3 قيمته  بلغت 

ال�سابق.

وقد جاء الرتاجع الهام�سي يف اإجمايل املطلوبات خالل عام التقرير 

نحو  من  املحلية  البنوك  ودائع  بند  �سهده  الذي  احلاد  للرتاجع  نتيجًة 

 6.7 اإىل نحو  التقرير  نهاية فرتة  لي�سل يف  ريال قطري  19.9 مليار 

مليار ريال قطري. واجلدير بالذكر اأن بند فائ�ص االأر�سدة االحتياطية 

تراجع بنحو 15 مليار ريال قطري وبن�سبة 94.3% ليقت�سر ر�سيده على 

نحو 907.2 مليون ريال قطري يف نهاية دي�سمرب 2008م مقارنة بنحو 

15.9 مليار ريال قطري يف نهاية عام 2007م. 

ودائع  اأخرى« )والتي متثل  »ودائع  بند  ارتفع  العك�ص متامًا،  وعلى 

لل�سوق  امل�سرف  اآلية  املركزي( من خالل  لدى م�سرف قطر  البنوك 

ن�سبته  مبا  اأو  قطري  ريال  مليار   1.7 بنحو   QMR القطري  النقدي 

5. As business continuity management is a priority to 
the financial and banking sectors supervisory authorities, 
QCB formed a high level emergency committee chaired by 
the Deputy Governor, which is responsible for coordination 
with banks to monitor the QCB business continuity 
management rules and the corresponding implementation.

6. The required reserve ratio was increased to 3.75% as 
of mid February 2008 and to 4.75% as of mid April 2008.

7. QCB reduced its deposit interest rate in four tranches 
(4% to 3.5%, 3.5% to 3%, 3% to 2.25% and finally to 2% 
on 1st May 2008) during 2008.  Accordingly, it reduced the 
interest rate from 4% in the beginning of the year to 2%. 
QCB’s lending interest and repo rates remained unchanged 
during the year.

Financial Statement of QCB 

QCB’s financial statement data reflected relative 
stable growth in total assets (liabilities) in 2008, after a 
strong growth observed in the previous year Total assets 
(liabilities) stood at QR44.5 billion in 2008, down by a 
marginal QR20.3 million from the prior year.  On the other 
hand, during 2007, it recorded an unprecedented increase 
of QR24.3 billion, up by 120.1%

The slight decline in total liabilities during the year 
was due to the sharp  decline of local bank deposits item 
from QR19.9 billion to QR6.7 billion in 2008.  Moreover, 
the reserve balance surplus item also declined by about 
QR15 billion, down by 94.3%.  Accordingly, the outstanding 
balance reached a mere QR907.2 million in December 2008, 
compared to a balance of QR 15.9 billion at year-end 2007.

On the other hand, «other deposits» item (banks 
deposits at QCB) increased through Qatar Money Market 
Rates (QMR) by QR1.7 billion, up by 43% from the previous 
year. The aforementioned changes in the subsidiary 
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43%. وتعك�ص التغريات ال�سابقة يف البنود الفرعية لبند "ودائع البنوك 

العام  خالل  امل�سرفية  االأ�سواق  �سادت  التي  التوقعات  نهاية  املحلية" 

القطري من جهة،  الريال  قيمة  بزيادة  قرار  ال�سابق عن قرب �سدور 

واإبقاء امل�سرف املركزي على �سعر فائدة االإيداع عند م�ستوى 2% على 

الرغم من تراجع �سعر الفائدة على الدوالر االأمريكي اإىل ما يقرب اإىل 

ال�سفر خالل عام 2008م من جهة اأخرى.

ع�سرة  على  يزيد  ما  اإىل  االإلزامي  االحتياطي  ر�سيد  ارتفع  وقد 

 %96.7 ون�سبتها  4.9 مليار ريال قطري  مليارات ريال بزيادة قدرها 

ليوا�سل  ال�سابق؛  العام  نهاية  ريال قطري يف  5.1 مليار  بنحو  مقارنة 

جهة  من  البنوك  لدى  العمالء  ودائع  لزيادة  نتيجة  القوي  منوه  وترية 

ورفع ن�سبة االحتياطي االإلزامي على هذه الودائع من جهة اأخرى.

 

اأ�سدر  امل�سريف،  اجلهاز  يف  ال�سيولة  فائ�ص  امت�سا�ص  وبغر�ص 

جديدة  كاأداة  خمتلفة  باآجال  اإيداع  �سهادات  املركزي  قطر  م�سرف 

4.9 مليار  لل�سيا�سة النقدية. حيث �سجل ر�سيد �سهادات االإيداع نحو 

"ح�ساب  بند  كل من  وتراجع  وقد  2008م.  عام  نهاية  ريال قطري يف 

 94.4 قيمته  امل�سنفة" تراجعًا  "وبند" املطلوبات غري  التقييم  اإعادة 

على  منهما  لكل  قطري  ريال  مليون   108.8 قطري،  ريال  مليون 

التوايل.

ويالحظ اأن هذه املعطيات التي مت االإ�سارة اإليها �سابقا كانت انعكا�سًا 

2008م، ومتثلت  عام  تطورات خالل  النقدية من  ال�سيا�سة  �سهدته  ملا 

يف ا�ستمرار امل�سرف املركزي يف ا�ستخدام ن�سبة االحتياطي االإلزامي 

كاأداة لل�سيا�سة النقدية تعمل على امت�سا�ص فائ�ص ال�سيولة من ناحية 

مع تقييد قدرة البنوك على التو�سع يف منح االئتمان من ناحية اأخرى، 

بعدما كان ا�ستخدامها يف املا�سي يقت�سر على كونها تدبري احرتازي 

ما  امت�سا�ص  يف  ذلك  جنح  وقد  نقدية.  �سيا�سة  اأداة  كونها  من  اأكرث 

نافذة  ا�ستخدامه  اإىل  باالإ�سافة  قطري،  ريال  مليارات  خم�سة  يقارب 

)اأ�سبوع،  اآجال خمتلفة  ذات  اإيداع  �سهادات  اإ�سدار  جديدة متثلت يف 

�سهر، ثالثة اأ�سهر، �ستة اأ�سهر، �سنة( المت�سا�ص اأكرب قدر ممكن من 

يف  االأداة  هذه  جنحت  وقد  امل�سريف.  اجلهاز  لدى  الفائ�سة  ال�سيولة 

باالإ�سافة  اإ�سافية.  قطري  ريال  مليارات  خم�سة  يقارب  ما  امت�سا�ص 

اإىل اأنها امت�ست ما يقارب ملياري ريال قطري متثلت يف زيادة ودائع 

البنوك لدى امل�سرف من خالل اآلية امل�سرف لل�سوق النقدي القطري 

.QMR

�سعر  على  امل�ساربة  اإنهاء  يف  املركزي  امل�سرف  جهود  وجنحت 

االأ�سواق  �سادت  التي  للتوقعات  )نتيجة  القطري.  الريال  �سرف 

الريال  �سعر �سرف  2007م عن قرب خف�ص  عام  نهاية  امل�سرفية يف 

القطري  الريال  ارتباط  بفك  قرار  اتخاذ  اإىل  باالإ�سافة  القطري 

items under "local banks deposits" proved an end of the 
anticipation of the Qatari Riyal revaluation that prevailed 
in banking markets during last year and due to the fact that 
QCB maintained its deposit rate at a desirable level of 2%, 
even though the US Dollar interest rate declined to near 
zero during the year 2008.

The required reserves balance amounted to more than 
QR10 billion, an increase of QR4.9 billion, up by 96.7%, as 
compared to QR5.1 billion in 2007.  This surge in required 
reserve can be attributed to the strong growth rate of 
customers deposits as well the increase in the required 
reserves ratio.  

In order to remove excess liquidity from the banking 
system, QCB issued Certificate of Deposits (CDs) for varying 
maturity as a new monetary policy instrument during 2008. 
Consequently, CDs balance amounted to QR4.9 billion at 
year-end 2008.  "Revaluation account" and "unclassified 
liabilities" items decreased by QR94.4 million and QR108.8 
million, respectively.

The above mentioned developments can be considered 
as a reflection of the monetary policy developments 
occurred during 2008. As mentioned earlier, QCB made use 
of the required reserves as a monetary policy instrument to 
absorb excess liquidity, and restrict the banks from undue 
credit facilities expansion.  Previously, this was considered 
a mere prudential procedure rather than a monetary 
instrument.  Accordingly, by using this instrument, QCB 
was able to absorb around QR5 billion. In addition, CDs 
with different maturities (week, month, three months, 
six months, and year) were created to absorb the excess 
liquidity in the banking system. Such instruments were 
capable of absorbing an additional QR5 billion. Further, 
using the QMR deposit, QCB absorbed around QR2 billion 
which represents the increase of banks’ deposits at QCB, 
through the QMR. 

QCB was successful in its efforts to stop speculations 
in regard of the Qatari Riyal exchange rate (due to 
expectations prevailing in the banking markets during the 
end of 2007 concerning a revaluation of the Qatari Riyal 
exchange rate, as well as the de-pegging of the Qatari 
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اجلهاز  لدى  الفائ�سة  ال�سيولة  زيادة  وكذلك  االأمريكي،  بالدوالر 

امل�سريف مبا يحمله ذلك من خماطر ت�سرب هذه ال�سيولة اإىل االئتمان 

املحلي مبا يزيد من ال�سغوط الت�سخمية يف املجتمع(. وترتب على ذلك 

تراجع فائ�ص االأر�سدة االحتياطية بنحو 15 مليار ريال. وجدير بالذكر 

اإ�سدار  خالل  من  الرتاجع  هذا  عادل  قد  املركزي  قطر  م�سرف  اأن 

�سهادات اإيداع جديدة وزيادة يف ر�سيد االإيداع من خالل اآلية امل�سرف 

لل�سوق النقدي القطري QMR.  باالإ�سافة اإىل ذلك، مت احتواء جزء 

زيادة  االحتياطي من خالل  فائ�ص  لرتاجع  نتيجة  ال�سيولة  فائ�ص  من 

ن�سبة االحتياطي االإلزامي.

Riyal from US Dollar, banking system liquidity increased 
and the risk of liquidity leak to local credit market was 
probable, with inflationary pressures are intensifying due 
to these factors). Accordingly, the excess reserve balance 
surplus has declined by around QR15 billion. This decline 
was more or less neutralised by the new issue of CDs as 
well as by the increase in QMR Deposit balance. Moreover, 
certain portion of excess liquidity due to the decline in 
excess reserves were contained by the increase in required 
reserves ratio.

Table (4-7)
Financial Statement of Qatar Central Bank

QR Million

جدول رقم )7-4(
الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري 

(2007/ 2008)
البيان

Value  القيمة %

Balances held with Foreign Banks 3,645.3 7,787.9 10,267.3 2,388.4 30.3 اأر�سدة لدى البنوك االأجنبية

Foreign Bonds and T-Bills 15,745.9 26,136.8 24,019.3 -2,117.5 -8.1 �سندات واأذونات خزينة اأجنبية

Qatar's IMF Reserve Position 128.3 98.3 85.9 -12.4 -12.6 ح�سة دولة قطر لدى �سندوق النقد الدويل

Holdings of SDRs Deposits 151.3 165.6 168.6 3.0 1.8 ودائع حقوق ال�سحب اخلا�سة

Gold 44.3 1,220.3 1,267.0 46.7 3.8 الذهب

Balances with Local Banks 227.1 8,547.2 8,215.4 -331.8 -3.9 اأر�سدة لدى البنوك املحلية

Unclassified Assets 264.7 431.7 435.0 3.3 0.8 موجودات غري م�سنفة

Assets = Liabilities 20,206.6 44,478.8 44,458.5 -20.3 0.0 امل�ج�دات = املطل�بات

Currency Issued 5,069.8 5,624.5 6,912.8 1,288.3 22.9 النقد امل�سدر

Due to the Government of Qatar 420.0 435.8 1,015.2 579.4 133.0 م�ستحقات حكومة دولة قطر

Capital and Reserves 7,751.2 8,909.3 9,982.5 1,073.2 12.0 راأ�ص املال واالحتياطيات

Exchange Rate Fund 622.6 1,563.0 2,222.2 659.2 42.2 احتياطي �سعر ال�سرف

Revaluation Account 1,030.3 1,938.2 1,843.8 -94.4 -4.9 ح�ساب اإعادة التقييم

Certificate of Deposits 0.0 0.0 4,900.0 4,900.0 --- �سهادات االإيداع

Required Reserves 3,267.9 5,101.6 10,033.6 4,932.0 96.7 االحتياطي االإلزامي

Deposits of Domestic Banks: 1,816.1 19,926.3 6,677.1 -13,249.2 -66.5 ودائع البنوك املحلية:

Banks' Excess Reserves 399.7 15,890.1 907.2 -14,982.9 -94.3 فائ�ص االأر�سدة االحتياطية

Other 1,416.4 4,036.2 5,769.9 1,733.7 43.0 اأخرى

Unclassified Liabilities 228.7 980.1 871.3 -108.8 -11.1 مطلوبات غري م�سنفة
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اأما بالن�سبة جلانب املوجودات وعلى الرغم من الثبات الن�سبي يف 

اإجمايل بنودها، اإال اأن املوجودات االأجنبية لدى م�سرف قطر املركزي 

حر�ص  بذلك  عاك�سًا  قطري،  ريال  مليون   308.2 مبقدار  ارتفعت  قد 

على  للمحافظة  الدولية  احتياطياته  تدعيم  على  املركزي  امل�سرف 

ا�ستقرار �سعر �سرف الريال القطري.

وعلى الرغم من زيادة املوجودات االأجنبية، اإال اأن معدل منو النقد 

تغطية  ن�سبة  تراجع  اإىل  اأدى  مما  الزيادة،  هذه  جتاوز  قد  امل�سدر 

عام  نهاية  يف   %631.2 من  امل�سدر  النقد  اإىل  االأجنبية  املوجودات 

فاإنها  ذلك،  ومع  2008م.  عام  نهاية  يف   %518 عند  لت�ستقر  2007م 

تزيد كثريًا عن الن�سبة القانونية التي ين�ص عليها قانون م�سرف قطر 

املركزي والتي تبلغ 100%.  وقد نتجت الزيادة يف اأر�سدة البنوك املحلية 

لدى م�سرف قطر املركزي عن ارتفاع ن�سبة تغطية املوجودات االأجنبية 

خالل عام التقرير من 115.8% يف العام ال�سابق لت�سل اإىل %151.6 

يف نهاية عام 2008م.

On the assets side, in spite of the relative stable growth 
observed in almost all the items, the foreign assets held 
by QCB increased by QR308.2 million. This is an indication 
of QCB’s concern to strengthen its international reserves 
aimed at maintaining the stability of the exchange rate of 
the Qatari Riyal. 

Although the foreign assets increased, the growth in 
currency issued overtook this growth that led to a decrease 
in the ratio of coverage of foreign assets to currency 
issued from 631.2% in 2007 to 518% in 2008. However, it 
far exceeded the 100% legal ratio stated in QCB law. The 
decline of local banks balances with QCB resulted in the 
increase in the foreign assts coverage ratio from 115.8% in 
2007 to 151.6% in 2008.

Table (4-8) 
Indicators of Foreign Assets Adequacy at QCB

QR Million

جدول رقم )8-4(
مؤشرات كفاية الموجودات األجنبية لدى المصرف

مليون ريال

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البيان

Foreign Assets 12,232.7 16,642.7 19,714.8 35,499.9 35,808.1 املوجودات االأجنبية

Currency Issued 3,123.2 3,531.2 5,069.8 5,624.5 6,912.8 النقد امل�سدر

Monetary Base 6,019.2 8,258.2 10,153.8 30,652.4 23,623.4 القاعدة النقدية

Foreign Asset Coverage Ratio of ن�صبة تغطية امل�ج�دات اإىل:

Currency Issued (%) 391.7 471.3 388.9 631.2 518.0 النقد امل�سدر )%(

Monetary Base (%) 203.2 201.5 194.2 115.8 151.6 القاعدة النقدية )%(
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جدول رقم )9-4(
الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي

مليون ريال

Table (4-9)
QCB Financial Statement

QR Million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البيان

Balances held with Foreign Banks 1,894.1 2,169.1 3,645.3 7,878.9 10,267.3 اأر�سدة لدى البنوك االأجنبية

Foreign Bonds and T-Bills 9,762.5 14,121.2 15,745.9 26,136.8 24,019.3 �سندات واأذونات خزينة اأجنبية

Qatar's Share in the IMF 372.8 180.3 128.3 98.3 85.9 ح�سة دولة قطر لدى �سندوق النقد الدويل

Special Drawing Rights Deposits 136.8 136.1 151.0 165.6 168.6 ودائع حقوق ال�سحب اخلا�سة

Gold 66.5 36.0 44.3 1,220.3 1,267.0 الذهب

Balances held with Local Banks 366.7 357.9 227.1 8,547.2 8,215.4 اأر�سدة لدى البنوك املحلية

Claims against the Government 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مطلوبات من احلكومة

Unclassified Assets 267.7 253.4 264.7 431.7 435.0 موجودات غري م�سنفة

Assets = Liabilities 12,867.1 17,254.0 20,206.6 44,478.8 44,458.5 امل�ج�دات = املطل�بات

Currency Issued 3,123.2 3,531.2 5,069.8 5,624.5 6,912.8 النقد امل�سدر

Due to the Government of Qatar 168.6 262.1 420.0 435.8 1,015.2 م�ستحقات حكومة دولة قطر

Capital and Reserves 5,508.2 7,682.0 7,751.2 8,909.3 9,982.5 راأ�ص املال واالحتياطيات

Exchange Rate Fund 0.0 0.0 622.6 1,563.0 2,222.2 احتياطي �سعر ال�سرف

Revaluation Account 966.8 739.9 1,030.3 1,938.2 1,843.8 ح�ساب اإعادة التقييم

Certificate of Deposits 0.0 0.0 0.0 0.0 4,900.0 �سهادات االإيداع

Required Reserves 1,616.6 2,224.5 3,267.9 5,101.6 10,033.6 االحتياطي االإلزامي

Deposits of Domestic Banks: 1,279.4 2,502.5 1,816.1 19,926.3 6,677.1 ودائع البنوك املحلية:

Banks Excess Reserves 713.0 1,011.8 399.7 15,890.1 907.2 فائ�ص االأر�سدة االحتياطية

Other 566.4 1,490.7 1,416.4 4,036.2 5,769.9 اأخرى

Unclassified Liabilities 204.3 311.8 228.7 980.1 871.3 مطلوبات غري م�سنفة

اأ�سعار الفائدة

يحتوي االإطار العام الآلية اأ�سعار فائدة م�سرف قطر املركزي على 

ت�سمى  واالإيداع  االإقرا�ص  هما  اأداتني  ت�سم  املالمح  ثنائية  نقدية  اأداة 

اآلية امل�سرف لل�سوق النقدي القطري QMR، باالإ�سافة اإىل ت�سهيالت 

قطر  بدولة  العاملة  البنوك  جميع  وت�ستطيع   .Repo ال�سراء  اإعادة 

واخلا�سعة الإ�سراف م�سرف قطر املركزي اأن تتقدم بطلب لال�ستفادة 

تنفيذ  يتم  حيث   ،QMR القطري  النقدي  لل�سوق  امل�سرف  اآلية  من 

املكونتني  االأداتني  وكلتا  اإلكرتونيًا.  واالإقرا�ص  االإيداع  عمليات  جميع 

الآلية امل�سرف لل�سوق النقدي القطري QMR )اأي االإقرا�ص واالإيداع( 

اإىل  االأق�سى  حدها  يف  وت�سل  واحدة  ليلة  من  متتد  االآجال،  متعددة 

ثالثني يومًا.

Interest Rates 

The framework of QCB interest rates mechanism 
operates through two monetary policy instruments, namely 
the lending and deposits Qatar Money Market Rates (QMR) 
mechanism, and Repo facilities. QMR is open for the use 
of all banks operating in Qatar, under QCB’s supervision, 
that have the privilege to apply for an access to use 
QMR deposit and lending facilities. All QMR deposits and 
lending transactions are implemented electronically. Both 
components (deposits and lending) of QMR mechanism are 
multi-maturity facilities, ranging from one day, reaching up 
to 30 days.
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خالل  من  الفائدة  �سعر  باإدارة  املركزي  قطر  م�سرف  ويقوم 

عمليات اإعادة ال�سراء. كما يقوم امل�سرف م�سبقًا بتحديد �سعر اإعادة 

وحتدد  التجارية.  والبنوك  امل�سرف  بني  تتم  التي  للعمليات  ال�سراء 

ووفقًا  واحد.  �سهر  ملدة  اأو  اأ�سبوعني  ملدة  ال�سراء  اإعادة  عمليات  اآجال 

على  يحتوي  املركزي  قطر  م�سرف  فائدة  اأ�سعار  هيكل  فاإن  �سبق،  ملا 

ثالثة اأ�سعار فائدة ر�سمية؛ هي �سعر امل�سرف لالإيداع، و�سعر امل�سرف 

هما  االأولني  وال�سعرين  ال�سراء.  الإعادة  امل�سرف  و�سعر  لالإقرا�ص، 

االإيداع  املركزي على عمليات  يعلنهما م�سرف قطر  اللذين  ال�سعرين 

العاملة بالدولة واخلا�سعة  التي تتم بني امل�سرف والبنوك  واالإقرا�ص 

يف نف�ص الوقت الإ�سرافه ملدة ليلة واحدة من خالل اآلية امل�سرف لل�سوق 

النقدي القطري QMR. ويعترب �سعر امل�سرف لالإقرا�ص هو املوؤ�سر 

الرئي�سي حلركات ال�سوق النقدي.

باالإ�سافة اإىل ذلك، قام م�سرف قطر املركزي يف اأكتوبر 2008م 

بتوفري اأداة م�سمونة ملنح ت�سهيالت بغر�ص �سخ ال�سيولة ب�سكل متجدد، 

 ،%3 اأن تقرت�ص البنوك من امل�سرف ب�سعر فائدة  وميكن من خاللها 

وذلك من اأجل اإدارة توقعات ال�سوق وبث الثقة داخل القطاع امل�سريف 

اخلا�سة  االأدوات  هذه  اإىل  باالإ�سافة  جديدة.  اإقرا�ص  نافذة  وتوفري 

اآجال  اإيداع ذات  باإ�سدار �سهادات  النقدية، يقوم امل�سرف  بال�سيا�سة 

خمتلفة.

وجدير بالذكر اأن �سيا�سة امل�سرف بالن�سبة الأ�سعار الفائدة كانت 

فيما م�سى وحتى منت�سف عام 1995م هي التحكم يف اأ�سعار الفائدة 

بداأ  ثم  منها.  املمنوحة  والقرو�ص  التجارية  البنوك  لدى  الودائع  على 

بتحرير  تق�سي  جديدة  �سيا�سة  انتهاج  يف  احلني  ذلك  منذ  امل�سرف 

ت�سر  قد  والتي  املفاجئة  االآثار  لتاليف  تدريجي  ب�سكل  الفائدة  اأ�سعار 

الفائدة  اأ�سعار  حترير  مت  حتى  امل�سريف،  والعمل  املحلي  باالقت�ساد 

التي  الفائدة  اأ�سعار  حتركات  وكانت   .2000 عام  بداية  يف  بالكامل 

ي�سعها االحتياطي الفيدرايل االأمريكي ب�سبب ارتباط الريال القطري 

لل�سوق  امل�سرف  اآلية  يف  كبري  ب�سكل  املتحكمة  هي  االأمريكي  بالدوالر 

كثري  يف  ال�سروري  من  يكن  مل  ذلك،  ومع   .QMR القطري  النقدي 

اأ�سعار  بخف�ص  يقوم  اأن  املركزي  قطر  مل�سرف  بالن�سبة  االأحيان  من 

الفائدة بالرغم من قيام االحتياطي الفيدرايل االأمريكي بخف�ص اأ�سعار 

عند  لالإيداع  امل�سرف  �سعر  تثبيت  مت  وقد  ال�سفر.  نحو  اإىل  الفائدة 

م�ستوى 2.0% منذ مايو 2008م. وي�سري ذلك اإىل ثبات العائد على �سعر 

 %4.75 امل�سرف، وذلك بعد زيادة �سعر فائدة امل�سرف لالإيداع اإىل 

مقارنة مبثيله يف عام 2006م والن�سف االأول من عام 2007م.

QCB also manages the interest rate through its Repo 
operations. The repo rates are pre-determined interest rate 
set by the QCB for repo transactions entered into between 
the QCB and commercial banks.  The maturity of the Repo 
transactions is limited to two weeks or one month.  The 
structure of QCB rates includes three official rates, namely, 
the QCB Deposit Rate (QCBDR), the QCB Lending Rate 
(QCBLR) and the QCB Repo rate. QCB announces the first 
two rates for deposit and lending transactions between 
QCB and banks operating and licensed by QCB for one 
night through QMR. QCB lending rate is considered to be 
the main indicator to the money market’s movements. 

During October 2008, in order to manage market 
expectations and provide confidence to the banking sector 
and additional lending window, a collateralized revolving 
liquidity facility was also instituted by QCB in, through 
which banks can borrow at an interest rate of 3.0%. In 
addition to these monetary policy instruments, QCB also 
issues ‘certificate of deposit’ of varying maturity. 

Prior to mid 1995, QCB used to control the interest 
rates on deposit with commercial banks as well as the 
credit extended by commercial banks directly. Since then, 
QCB started adopting a new policy to free interest rates 
gradually to avoid sudden changes that could negatively 
affect on domestic economy and the banking industry. 
Finally, all interest rates set free at the beginning of 
2000.  Even then, QCB’s money market rates were largely 
controlled by the movements in the interest rates of the 
US Federal Reserve due to the pegging of Qatari Riyal 
to the US Dollar.  However, on several occasions during 
2008, QCB has not deemed it necessary to reduce interest 
rates even though the US Federal Reserve has reduced 
its interest rates to near zero. Since May 2008, the QCB 
deposit rate has been fixed at 2.0%. This marks a return to 
the rate in place in early 2005, after the QCB deposit rate 
had increased to a high of 4.75% over the course of 2006 
and the first half of 2007.
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جدول رقم )10-4(
أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي على الريال 

)نهاية الفترة(

Table (4-10)
QCB Official Rates on Qatari Riyal (End of period)

%

Months

�صعر الفائدة 

الأمريكي

US Rate

ال�ص�ق النقدي القطري

QMR
 الريب�

Repo
الفترة

 لالإيداع

QCBLR
 لالإقرا�س

QCBDR

January 2008 3.94 5.50 3.00 5.55 يناير 2008

February 2.98 5.50 3.00 5.55 فرباير

March 2.61 5.50 2.25 5.55 مار�ص

April 2.28 5.50 2.25 5.55 اأبريل

May 1.98 5.50 2.00 5.55 مايو

June 2.00 5.50 2.00 5.55 يونيو

July 2.01 5.50 2.00 5.55 يوليو

August 2.00 5.50 2.00 5.55 اأغ�سط�ص

September 1.81 5.50 2.00 5.55 �سبتمرب

October 0.97 5.50 2.00 5.55 اأكتوبر

November 0.39 5.50 2.00 5.55 نوفمرب

December 0.16 5.50 2.00 5.55 دي�سمرب

ومن ثم مت خف�ص �سعر فائدة امل�سرف لالإيداع لي�سل اإىل 2% يف 

2008م، وظل حمتفظًا بهذا ال�سعر دومنا تغيري حتى  نهاية �سهر مايو 

امل�سرف  و�سعر  لالإقرا�ص  امل�سرف  �سعر  من  كل  وظل  العام.  نهاية 

الإعادة ال�سراء دومنا تغيري. مما ترتبت عليه ات�ساع الهام�ص بني �سعر 

اأ�سا�ص يف  250 نقطة  امل�سرف لالإقرا�ص و�سعر امل�سرف لالإيداع من 

�سهري يناير وفرباير 2008م اإىل 275 نقطة اأ�سا�ص يف �سهري مار�ص 

واأبريل، ثم اإىل 350 نقطة اأ�سا�ص يف �سهر مايو وحتى نهاية عام التقرير. 

يف  وبالتايل  املحلي  االئتمان  يف  النمو  معدالت  اإدارة  على  �ساعد  مما 

ال�سيولة املحلية.

The QCBDR declined by 2% at the end of May 2008, and 
remained unchanged until the end of the year. QCBLR and 
QCB Repo rate remained unchanged as well.  As a result, 
the margin between the QCBLR and the QCBDR widened 
from 250 basis points in January and February 2008, to 
275 basis points in March and April.  The margin widened 
to 350 basis points in May, and remained unchanged until 
year-end 2008. This step helped in managing the rates 
of growth in banks’ domestic credit and consequently, 
domestic liquidity. 
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حجم عمليات اآلية امل�سرف لل�سوق النقدي القطري 

QMR
 QMR القطري  النقدي  لل�سوق  امل�سرف  اآلية  عمليات  عك�ست 

خالل عام التقرير ردود فعل البنوك العاملة بدولة قطر اإزاء التغريات 

التي متت على ال�سيا�سة النقدية مل�سرف قطر املركزي وخ�سو�سًا ما 

يتعلق منها ب�سيا�سة �سعر الفائدة، ف�ساًل عن اأو�ساع ال�سيولة يف ال�سوق 

امل�سرفية.

ال�سهرية  العمليات  حجم   )11-4( رقم  التايل  اجل��دول  ويو�سح 

الرتاكمية واملتو�سطات اليومية لقيمة عمليات االإيداع وعمليات االإقرا�ص 

�سمن اآلية امل�سرف لل�سوق النقدي القطري QMR، واأي�سًا �سايف تلك 

العمليات )االإيداع مطروحًا منه االإقرا�ص( خالل عام 2008م.

Volume of QMR Transactions

The QMR transactions in the year of the report reflected 
the reactions of the licensed banks towards changes in 
QCB monetary policy, in particular interest rates and the 
extent of liquidity of the banking sector. 

Table (4-11) presents the monthly volume of cumulative 
transactions and the daily average of QMR deposits and 
QMR loans, and the net balance of these transactions 
(which equals the deposits minus the loans) in 2008. 

Table (4-11)
QMR Transactions

QR Million

جدول رقم )11-4(
عمليات السوق النقدي القطري

مليون ريال

Month

Deposits     الإيداع Loans    الإقرا�س Net    ال�صايف 

الفرتة
 القيمة

value
 املت��صط الي�مي

Daily  Average
 القيمة

value
 املت��صط الي�مي

Daily  Average
 القيمة

value
 املت��صط الي�مي

Daily  Average

January 2008 34,882.0 1,125.2 1,456.8 47.0 33,425.2 1,078.2 يناير 2008

February 21,302.0 760.8 3,823.5 136.6 17,478.5 624.2 فرباير

March 18,503.0 596.9 537.9 17.4 17,965.1 579.5 مار�ص

April 19,254.0 641.8 2,421.6 80.7 16,832.4 561.1 اأبريل

May 15,268.0 492.5 2,705.6 87.3 12,562.4 405.2 مايو

June 20,117.0 670.6 2,811.9 93.7 17,305.1 576.8 يونيو

July 27,126.0 875.0 1,495.0 48.2 25,631.0 826.8 يوليو

August 33,712.0 1,087.5 2,484.6 80.1 31,227.4 1,007.3 اأغ�سط�ص

September 28,573.0 952.4 9,953.7 331.8 18,619.3 620.6 �سبتمرب

October 27,207.0 877.6 11,155.5 359.9 16,051.5 517.8 اأكتوبر

November 41,183.0 1,372.8 3,856.1 128.5 37,326.9 1,244.2 نوفمرب

December 40,344.6 1,301.4 3,603.2 116.2 36,741.4 1,185.2 دي�سمرب

Total 2008 327,471.6 897.2 46,305.4 126.9 281,166.2 770.3 اإجمايل �صنة 2008م

Total 2007 381,192.5 1,044.4 49,676.7 136.1 331,515.8 908.3 اإجمايل �صنة 2007م

Change: التغري :

Value -53,720.9 -147.2 -3,371.3 -9.2 -50,349.6 -137.9 قيمة

% -14.1 -14.1 -6.8 -6.8 -15.2 -15.2 %
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البنوك التجارية

منوًا  قطر  يف  العاملة  التجارية  للبنوك  املجَمع  املايل  املركز  حقق 

العام  قلياًل  وتريته  تراجعت  )واإن  االأخ��رية  االأع���وام  خ��الل  م�ستمرًا 

احلايل( متاأثرًا مبعدالت النمو املرتفعة التي حققها االقت�ساد القطري 

خالل هذه االأعوام. حيث ارتفع اإجمايل املوجودات مبا يقارب 107.6 

بلغ  منو  مقابل  2008م،  عام  خالل   %36.5 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال  مليار 

104.9 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 55.3% خالل العام ال�سابق. وقد و�سل 

م�ستوى اإجمايل )املوجودات = املطلوبات( اإىل 401.9 مليار ريال يف 

نهاية عام 2008م، مقابل 294.3 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق.

Commercial Banks

Consolidated Balance Sheet of Commercial Banks

The consolidated balance sheet of all commercial banks 
operating in Qatar continued to grow, albeit at slower rates 
in the current year; influenced by the high economic growth 
rates achieved during last few years. Assets increased by 
QR107.6 billion, up by 36.5%, to QR401.9 billion, compared 
to 55.3% growth in 2007 to QR294.3 billion.

Table (4-12)
Commercial Banks Balance Sheet

QR Million

جدول رقم )4– 12(
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value القيمة %

 Cash and Balances with QCB 6,272.4 26,207.2 18,287.6 -7,919.6 -30.2  نقدية واأر�سدة لدى م�سرف قطر املركزي

 Financial Securities Portfolio 19,660.4 24,358.3 30,727.5 6,369.2 26.1 حمفظة االأوراق املالية

Due from Other Banks & Financial 
Institutions 52,368.7 65,439.2 83,045.5 17,606.3 26.9 ودائع البنوك االأخرى واملوؤ�س�سات املالية

 Total Credit Facilities 102,547.8 160,596.1 242,652.9 82,056.8 51.1 اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية

      Inside Qatar 94,773.0 146,329.0 220,807.3 74,478.3 50.9 - داخل قطر

      Abroad 7,774.8 14,267.1 21,845.6 7,578.5 53.1 - خارج قطر

 Long-Term Investments 5,030.2 11,212.9 18,255.7 7,042.8 62.8 ا�ستثمارات طويلة االأجل

 Other Assets 3,602.5 6,522.4 8,945.8 2,423.4 37.2 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 189,482.0 294,336.1 401,915.0 107,578.9 36.5 اإجمايل امل�ج�دات = اإجمايل املطل�بات

Due to Qatar Central Bank 297.6 1,316.2 6,782.3 5,466.1 415.3 اأر�سدة م�سرف قطر املركزي

Due to Banks and Financial 
Institutions 25,523.7 62,211.7 101,035.4 38,823.7 62.4 اأر�سدة البنوك واملوؤ�س�سات املالية

Customers' Deposits 120,459.0 167,206.4 212,479.1 45,272.7 27.1 ودائع العمالء

Other Bonds and Securities 3,058.1 3,524.9 3,973.4 448.5 12.7 �سندات واأوراق مالية اأخرى

Loans Provisions 2,919.3 3,257.9 4,253.1 995.2 30.5 خم�س�سات الديون

Shareholders' Equity 24,662.8 37,921.3 48,711.5 10,790.2 28.5 مطلوبات اأخرى

Other Liabilities 12,561.5 18,897.7 24,680.2 5,782.5 30.6 حقوق امل�ساهمني

Contra Accounts 98,489.6 148,978.2 216,035.2 67,057.0 45.0 احل�صابات النظامية
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املركز  جانبي  على  طراأت  التي  التطورات  الأهم  عر�ص  يلي  وفيما 

املايل املجَمع للبنوك التجارية خالل عام 2008م : 

اأواًل- املوجودات:

االأن�سطة  يف  كبري  ب�سكل  امل��وج��ودات  جانب  يف  ال��زي��ادة  ت��رك��زت 

الرئي�سية للبنوك التجارية وخا�سة يف جمال منح االئتمان واال�ستثمارات 

 82 بقيمة  للعمالء  املمنوحة  االئتمانية  الت�سهيالت  منت  حيث  املالية. 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 51.1%، يف نهاية عام 2008م، مقابل 58 مليار 

56.6% يف نهاية العام ال�سابق. كما زادت حمفظة  ريال، اأو ما ن�سبته 

و  ريال  مليار   6.7 بحوايل  االأجل  طويلة  واال�ستثمارات  املالية  االأوراق 

7.1 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 26.1%، و 62.8%، على الرتتيب، يف نهاية 

عام التقرير، مقابل زيادة مقدارها 4.7 مليار ريال و 6.2 مليار ريال، 

اأو ما ن�سبته 23.9% و 122.9% على الرتتيب يف نهاية العام ال�سابق. يف 

حني ارتفعت االإيداعات لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى بقيمة 

اأو ما  13 مليار ريال،  26.9%، مقابل  ن�سبته  اأو ما  17.6 مليار ريال، 

ن�سبته 25%، يف نهاية العام ال�سابق.

The most important developments on both sides of the 
consolidated balance sheet of commercial banks in 2008 
are summarized as follows:

First: Assets

The overall increase in banks’ total assets concentrated 
in the main activities of the commercial banks; namely, 
credit facilities and financial investments. Credit facilities 
increased by QR82 billion in 2008, up by 51.1%, compared 
to an increase of QR58 billion in 2007, with a growth 
rate of 56.6%. The portfolio of “Financial Securities” and 
“Long-term Investments” also increased by QR6.7 billion, 
and QR7.1 billion at 26.1% and 62.8%, respectively in 2008, 
compared to QR4.7 billion and QR6.2 billion at 23.9% and 
122.9%, respectively in 2007.  Deposits at "Other Banks 
and Financial Institutions" increased by QR17.6 billion in 
2008, up by 26.9%, compared to an increase of QR13 billion 
in 2007, up by at 25%2007.

�سكل رقم )4 – 3(

تطور اإجمايل موجودات البنوك 

التجارية

Figure No. (4-3) 
Development of Banks’ Aggregated 
Assets 
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وفيما يلي �سرح خمت�سر للتغريات التي طراأت على  اأهم البنود يف 

جانب املوجودات: 

1. الت�سهيالت االئتمانية املحلية )داخل قطر(:

ما  اأو  ري��ال،  مليار   74.5 بحوايل  االئتمانية  الت�سهيالت  ارتفعت 

العام  54.4% عن  ن�سبته  ما  اأو  2008م  نهاية عام  50.9%، يف  ن�سبته 

ال�سابق، لت�سل اإىل 220.8 مليار ريال يف نهاية عام التقرير. و�سكلت 

ما ن�سبته 54.9% من اإجمايل املركز املايل املجمع للبنوك التجارية.

وفيما يلي عر�ص للتطورات التي طراأت على الت�سهيالت االئتمانية 

املحلية خالل عام 2008م.

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

املحلية بالعملة  قطر  داخل  املمن�حة  الئتمانية  · الت�صهيالت 
تركز  العملة  ن��وع  ح�سب  االئتمانية  الت�سهيالت  ت�سنيف  يظهر 

املحلية  بالعملة  االئتمانية  الت�سهيالت  اأ�سا�سية يف  فيها ب�سفة  الزيادة 

اأو ما  70.8 مليار ريال،  )املمنوحة داخل قطر(، حيث ارتفعت بقيمة 

166.6 مليار ريال يف نهاية عام  73.8%، لي�سل ر�سيدها اإىل  ن�سبته 

يف   %42 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   28.4 بقيمة  زيادة  مقابل  2008م، 

يف  الزيادة  اإجمايل  من   %95.3 حوايل  و�سكلت  ال�سابق،  العام  نهاية 

الت�سهيالت االئتمانية املحلية.

الت�سهيالت  ل��زي��ادة  نتيجة  اأ�سا�سية  ب�سفة  ال��زي��ادة  ه��ذه  ج��اءت 

م�ستغلة  اخلا�ص  القطاع  اإىل  البنوك  منحتها  التي  املحلية  االئتمانية 

الظروف املنا�سبة يف الن�سف االأول من العام، والتي بلغت 49.4 مليار 

يف  ريال  مليار   29.2 بلغت  زي��ادة  مقابل  2008م،  عام  نهاية  يف  ريال 

يف  الكلية  الزيادة  من   %69.7 ح�ستها  و�سّكلت  ال�سابق،  العام  نهاية 

املمنوحة  الت�سهيالت  لرتاجع  نظرًا  املحلية،  االئتمانية  الت�سهيالت 

بالريال القطري اإىل القطاع العام، وقد اأّدى هذا الرتاجع اإىل انخفا�ص 

العام  القطاع  اإىل  املمنوحة  االئتمانية  للت�سهيالت  الن�سبية  االأهمية  يف 

بالعملة املحلية لت�سكل حوايل 41.2% من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية 

املحلية يف نهاية عام 2008م، مقابل 65.5% يف نهاية العام ال�سابق.  

الأجنبية: بالعملة  قطر  داخل  املمن�حة  الئتمانية  · الت�صهيالت 
االأجنبية،  بالعملة  املمنوحة  املحلية  االئتمانية  الت�سهيالت  حققت 

للقطاعني العام واخلا�ص، زيادة قدرها 3.7 مليار ريال يف نهاية عام 

2008م، اأو ما ن�سبته 7.3%، لي�سل ر�سيدها اإىل م�ستوى 54.2 مليار 

The important developments on the asset side of 
commercial banks balance sheets are reviewed below:

1. Domestic Credit Facilities 

Domestic credit facilities increased by QR74.5 billion 
recording a growth of 50.9% in 2008, compared to 54.4% 
growth in the previous year.  Accordingly, the outstanding 
credit facilities reached QR220.8 billion in 2008. representing 
54.9% of the consolidated balance sheet of commercial 
banks. 

The following paragraphs provide a brief regarding 
developments of banks’ domestic credit facilities in 2008.

A: Currency Classification of Credit Facilities

Domestic Credit Facilities in Qatari Riyal

Credit classification according to domestic and foreign 
currency indicates an increase of credits in Qatari Riyal by 
QR70.8 billion, up by 73.8%, reaching QR166.6 billion at the 
end of 2008, compared to an increase of QR28.4 billion, 
up by 42% in the previous year.  Credit facilities in local 
currency constituted about 95.3% of the total increase in 
domestic credit facilities. 

This increase was due to the bank’s expansion policy 
of credits to the private sector taking advantage of the 
favorable conditions during the first half of the year. The 
outstanding balance of the Qatari Riyal denominated 
credit to private sector amounted to QR49.4 billion in 2008 
compared to an increase of QR29.2 billion in the previous 
year. This contributed about 69.7% of the total increase in 
domestic credit facilities. At the same time, Qatari Riyal 
denominated credit extended to the public sector declined, 
which in turn led to a decrease in the public sector’s 
relative share of the Qatari Riyal denominated domestic 
bank credit from 65.5% in 2007 to 41.2% in 2008.

Credits in Foreign Currencies inside Qatar

Credits denominated in foreign currencies inside Qatar 
for the public and private sectors increased by QR3.7 
billion, up by 7.3%, to reach QR54.2 billion in 2008. In 2007, 
it increased by QR23.2 billion, up by 85.1%, to reach QR50.5 
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اأو  ريال،  مليار   23.2 بلغت  زيادة  مقابل  2008م،  عام  نهاية  يف  ريال 

االأكرب  اجلانب  تركز  وقد  ال�سابق.  العام  نهاية  يف   ،%85.1 ن�سبته  ما 

زيادة  يف  2008م  عام  نهاية  يف  االئتمانية  الت�سهيالت  يف  الزيادة  من 

ريال،  مليار   1.8 بقيمة  احلكومية  للموؤ�س�سات  املقدمة  الت�سهيالت 

احلكومية  �سبه  وللموؤ�س�سات  الكلية،  الزيادة  من   %48.6 ن�سبته  ما  اأو 

بقيمة 0.3 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 8.1% من الزيادة الكلية، وللقطاع 

الزيادة  من   %35.1 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   1.3 بقيمة  احلكومي 

الكلية.

billion. Most of the increase during 2008 was concentrated 
in credits extended to government institutions, which 
increased by QR1.8 billion, representing 48.6%, of the 
total increase. Foreign currency credit to semi-government 
institutions increased by QR0.3 billion, accounting for 8.1% 
of the total increase; and the government sector by QR1.3 
billion, accounting for 35.1% of the total increase. 
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�سكل رقم )4 – 4(

االئتمان املحلي ح�سب نوع العملة

Figure No. (4-4) 
Domestic Credit by Currency

بالعمالت االجنبيةبالعملة املحلية

جدول رقم )4 – 13(
االئتمان المحلي حسب نوع العملة

مليون ريال

Table (4-13) 
Domestic Credit by Currency

QR Million

Items 2006 20087 2008
Change  التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة  %

Domestic Credit in Qatari Riyal 67,493.6 95,843.9 166,624.4 70,780.5 73.8 بالعملة املحلية

Domestic Credit in Foreign Currencies 27,279.4 50,485.1 54,182.9 3,697.8 7.3 بالعمالت االأجنبية

Total Domestic Credit 94,773.0 146,329.0 220,807.3 74,478.3 50.9 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر 

In FX In QR
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ب. الت�سهيالت االئتمانية ح�سب الن�ساط االقت�سادي:

ي�ستحوذ  زال  ما  اخلا�ص  القطاع  اأَن   )14-4( رق��م  ج��دول  يبني 

الت�سهيالت االئتمانية املحلية،على الرغم من  على اجلانب االأكرب من 

انخفا�ص ح�سته بن�سبة 3%، حيث بلغت ح�سته 160.2 مليار ريال، اأو 

نهاية  املحلية يف  االئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  72.6% من  ن�سبته  ما 

عام 2008م، مقابل 110.4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 75.5% يف نهاية 

العام ال�سابق  

 B: Domestic credit classification according
 to economic activity

Table (4-14) indicates that the private sector still 
acquires the majority of domestic credit facilities. With an 
outstanding value of QR160.2 billion, it accounted for 72.6% 
of the total domestic credit extended in 2008 compared to 
QR110.4 billion in 2007, representing 75.5% of total.
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االئتمان املحلي ح�سب الن�ساط االقت�سادي

Figure No. (4-5) 
Domestic Credit by Economic 
Activity

كما ح�سل القطاع اخلا�ص على حوايل 66.9% من اإجمايل الزيادة 

 49.8 2008م، وبقيمة  يف الت�سهيالت االئتمانية املحلية يف نهاية عام 

مليار ريال، يف حني اأنه ا�ستحوذ على حوايل 72.1%من اإجمايل الزيادة 

 37.2 2007م، وبقيمة  يف الت�سهيالت االئتمانية املحلية يف نهاية عام 

املمنوحة  االئتمانية  الت�سهيالت  يف  الزيادة  ج��اءت  وقد  ري��ال.  مليار 

للقطاع اخلا�ص خالل عام 2008م كنتيجة اأ�سا�سية ملا يلي: 

التو�سع يف  على  البنوك  �ساعد  ال�سكاين يف قطر  النمو  · ا�ستمرار 
النوع  هذا  جمال  يف  التو�سع  ومع  لالأفراد.  االئتمانية  الت�سهيالت  منح 

قامت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  لالأفراد يف  االئتمانية  الت�سهيالت  من 

البنوك بتو�سيع عمليات منح االئتمان من خالل تطوير وحتديث النظم 

وتقدمي  امل�ستخدمة،  والقنوات  الو�سائل  وتو�سيع  امل�ستخدمة  املعلوماتية 

منتجات جديدة لالأفراد وم�سروعات القطاع اخلا�ص.

Credit to private sector amounted to QR49.8 billion 
and accounted for 66.9% of the total increase in domestic 
credit facilities in 2008, compared to QR37.2 billion and 
72.1% of the increase in total domestic in 2007. The 
increase in domestic credit facilities extended to the 
private sector during 2008 can be considered as a result 
of the following:

· The growing prosperity of the population in Qatar has 
created opportunities for banks in the retail sector. On the 
back of rapid credit growth over the past few years, banks 
have expanded their retail banking operations by investing 
in information technology, extending distribution channels, 
introducing new retail products and meeting the demand 
of private sector enterprises. 

اال�ستهالك
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الت�سهيالت  منح  يف  كبري  ب�سكل  ال��ب��ن��وك  تو�سع  ا���س��ت��م��رار   ·
االئتمانية لالأفراد، حيث بلغت قيمة الزيادة يف الت�سهيالت االئتمانية 

يف   ،%20.5 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   9.6 ح��وايل  لالأفراد  املمنوحة 

نهاية عام 2008. وترٌكز جانب كبري من هذه الزيادة يف متويل االأن�سطة 

 %35.4 ن�سبة  اال�ستهالك ميثل  باأن قطاع  اال�ستهالكية لالأفراد. علما 

عام  خالل  اخلا�ص  للقطاع  املقدمة  االئتمانية  الت�سهيالت  حجم  من 

2008م، وميثل ن�سبة 19.4% من الزيادة يف الت�سهيالت املقدمة للقطاع 

اخلا�ص يف العام نف�سه.

. High growth rate observed in credit extended to 
individual customers, which increased by QR9.6 billion, 
up by 20.5 % in 2008. In general, most of this increase 
was concentrated in financing various consumer activities. 
In fact, the household sector’s relative share was 35.4% 
of total credit facilities extended to the private sector in 
2008, and its increase accounted for 19.4% of the total 
increase in credit facilities extended to the private sector 
in 2008.

جدول رقم )4– 14( 
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

مليون ريال

Table (4-14)
Domestic Credit by Economic Activity

QR Million

Items 2006 2007 2008

Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Public Sector 21,536.8 35,902.4 60,589.4 24,687.0 68.8 القطاع العام

 Government  12,562.7 9,150.8 13,205.9 4,055.1 44.3 احلكومة

 Government Institutions 1,585.0 16,897.6 36,794.6 19,897.0 117.8 املوؤ�س�سات احلكومية

 Semi-Government Institutions 7,389.1 9,854.0 10,588.9 734.9 7.5 املوؤ�س�سات �سبه احلكومية

Private Sector 73,236.2 110,426.6 160,217.9 49,791.3 45.1 القطاع اخلا�س

 General Trade 11,553.2 17,977.7 21,884.3 3,906.6 21.7 التجارة العامة

 Industry 2,078.0 3,460.2 5,500.8 2,040.6 59.0 ال�سناعة

 Construction 5,120.8 8,154.7 11,454.2 3,299.5 40.5 املقاوالت

 Real Estate 10,624.2 19,811.7 33,278.9 13,467.2 68.0 العقارات واالأرا�سي

Consumption 35,177.1 47,123.1 56,771.0 9,647.9 20.5 اال�ستهالك

 Services 7,245.9 11,090.2 26,440.6 15,350.4 138.4 اخلدمات

 Others Sectors 1,437.0 2,809.0 4,888.1 2,079.1 74.0 قطاعات اأخرى

Total Domestic Credit 94,773.0 146,329.0 220,807.3 74,478.3 50.9 اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية داخل قطر
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اإطار رقم )4(

القطاع العقاري

�ساهم القطاع امل�سريف بن�سبة هائلة يف متويل اال�ستثمار العقاري يف 

قطر خالل ال�سنوات القليلة املا�سية. حيث ارتفع معدل النمو احلقيقي 

للعقارات من 53% يف عام 2006م اإيل اأكرث من 60% يف عام 2007م، 

ثم تراجع ن�سبيًا اإيل 45% يف نهاية عام 2008م. فيما يخ�ص جمموعات 

البنوك يالحظ اإن كاًل من جمموعة البنوك التجارية وجمموعة البنوك 

اجلدول  من  يت�سح  ما  وهو  حادة،  منو  معدالت  �سجلت  قد  االإ�سالمية 

التايل:

Box No (4)
Real Estate

The banking sector in Qatar has been aggressively venturing 
into credit to the real estate segment over the past few 
years. The real growth rate of lending to real estate jumped 
from a high number of 53% in 2006 to over 60% in 2007, 
before declining to around 45% in 2008. In terms of bank 
groups, both commercial and Islamic groups registered 
sharp growth rates.

2006 2007 2008

All Banks 53.6 63.9 46.0 اإجمايل البن�ك

Islamic Banks 33.6 203.5 30.5 البنوك االإ�سالمية

Commercial Banks 59.7 43.6 51.7 البنوك التجارية

Foreign Banks 16.9 46.4 29.9 البنوك االأجنبية

Real Estate Credit Growth by Bank Groups معدل منو االئتمان العقاري ال�سنوي ملجموعات 

البنوك

· ا�ستمر النمو يف الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لقطاع التجارة، 
لهذا  املمنوحة  االئتمانية  الت�سهيالت  يف  ال��زي��ادة  قيمة  بلغت  حيث 

عام  نهاية  يف   ،%21.7 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليار   3.9 حوايل  القطاع 

2008م، مقابل 6.4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 55.6%، يف نهاية العام 

التقرير.  عام  نهاية  ريال يف  مليار   21.9 م�ستوى  اإىل  لت�سل  ال�سابق، 

زيادة  اإىل  القطاع  لهذا  املمنوحة  االئتمانية  الت�سهيالت  زيادة  وتعزى 

الن�ساط االقت�سادي يف الدولة، واالرتفاع امل�ستمر يف عدد ال�سكان خالل 

ال�سنوات االأخرية.

· Credit facilities extended to the Trade Sector increased 
by QR3.9 billion in 2008 to QR21.9 billion, up by 1.7%.  In 
2007, it recorded an increase of QR6.4 billion, up by 55.6% to 
QR18.0 billion. The increase in this sector’s credit facilities 
is due to the higher level of overall economic activity and 
the increase in population during the last few years. 

ال�سنوات  خالل  م�سهودا  منوا  واالأرا�سي  العقارات  قطاع  حقق   ·
6.2 مليار  التجزئة. فقد ارتفع من  اإقرا�ص  القليلة املا�سية يف جمال 

2008. وو�سل معدل  33.3 مليار ريال يف دي�سمرب  2005 اإيل  ريال يف 

النمو املرتاكم خالل ال�سنوات االأربع املا�سية حوايل 70%. ونتيجة لذلك 

فقد زادت ن�سبة االإقرا�ص يف جمال العقارات اإيل الناجت القومي اأكرث 

من ال�سعف، حيث ارتفع من 4% يف عام 2005 اإيل حوايل 9% يف عام 

 %20.8 ن�سبته  ما  �سٌكل  واالأرا�سي  العقارات  قطاع  باأن  علمًا   .2008

من حجم الت�سهيالت االئتمانية املقدمة للقطاع اخلا�ص يف نهاية عام 

الت�سهيالت املقدمة للقطاع اخلا�ص  2008م، و18.1% من الزيادة يف 

للعام نف�سه.

· Another area of retail lending which has witnessed 
phenomenal growth over the past few years has been 
the real estate segment. From QR6.2 billion in 2005, 
outstanding credit to the real estate stood at QR33.3 billion 
in December 2008, recording a cumulative average growth 
rate of nearly 70% during this four-year period. As a result, 
the share of real estate lending in nominal GDP more than 
doubled from around 4% in 2005, to nearly 9% in 2008. The 
real estate sector accounted for a relative share of 20.8% 
of the total volume of credit facilities granted to the private 
sector in 2008.
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لقطاع  املمنوح  التمويل  ن�ساط  يف  التجارية  البنوك  تو�سع   ·
املمنوحة  االئتمانية  الت�سهيالت  ارتفعت  2008م، حيث  عام  اخلدمات 

لت�سل   ،%138.4 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   15.4 بقيمة  القطاع  لهذا 

اإىل م�ستوى 26.4 مليار ريال يف نهاية عام 2008م، مقابل زيادة بلغت 

ولهذا   .%53.1 ن�سبته  ما  اأو  2007م،  عام  نهاية  يف  ريال  مليار   3.8

ارتفعت االأهمية الن�سبية من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املحلية من 

يف  الزيادة  معظم  وتتجه  2008م.  عام   %12 اإىل  2007م  عام   %7.5

الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لقطاع اخلدمات نحو متويل م�سروعات 

النقل مبختلف اأنواعها.    

االئتمانية  للت�سهيالت  الن�سبية  االأهمية  ارتفعت  اأخرى،  ناحية  من 

اإىل  املحلية  االئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  اإىل  العام  للقطاع  املمنوحة 

نهاية  24.5% يف  ن�سبة  �سكلت  اأن  بعد  2008م،  نهاية عام  27.4% يف 

العام ال�سابق، نتيجة لزيادة ملحوظة يف االئتمان املقدم لهذا القطاع 

بقيمة 24.7 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 68.8%، يف نهاية عام 2008م، 

مقارنة بزيادة بلغت 14.4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 66.7%، يف نهاية 

العام ال�سابق، وقد جاءت هذه الزيادة كمح�سلة للزيادة يف الت�سهيالت 

االئتمانية املمنوحة للموؤ�س�سات احلكومية بقيمة 19.9 مليار ريال، اأو ما 

ن�سبته 117.8%، وللموؤ�س�سات �سبه احلكومية بقيمة 0.7 مليار ريال، اأو 

ما ن�سبته 7.5%، وكذلك زيادة الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة 

بقيمة 4.1 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %44.3.

وباملقارنة مع العام ال�سابق، كانت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة 

للموؤ�س�سات �سبه احلكومية قد زادت بقيمة 2.4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 

امل�سروعات  متويل  ن�ساط  يف  التجارية  البنوك  لتو�سع  نتيجة   ،%33.4

الكربى التي متتلك احلكومة اأكرث من 50% من روؤو�ص اأموالها، يف حني 

كانت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة قد انخف�ست بقيمة 3.4 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 27.2%، وو�سلت اإىل م�ستوى 9.2 مليار ريال 

يف نهاية العام، لتنخف�ص بذلك االأهمية الن�سبية للت�سهيالت االئتمانية 

املمنوحة للحكومة اإىل اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املحلية.

  2. حمفظة االأوراق املالية يف البنوك :

البنوك  التي متلكها  املالية  االأوراق  الزيادة يف قيمة حمفظة  رغم 

التجارية العاملة يف قطر بقيمة 6.3 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %26.1، 

والتي و�سلت قيمتها يف نهاية عام التقرير اإىل 30.7 مليار ريال، مقابل 

24.4 مليار ريال، وزيادة بلغت 4.7 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %23.9، 

يف نهاية العام ال�سابق، اإال اأن ن�سبتها من اإجمايل موجودات البنوك قد 

نهاية عام  7.3% يف  اإىل  ال�سابق  العام  نهاية  8.3% يف  انخف�ست من 

2008م نتيجة لنمو اأن�سطة البنوك يف املجاالت االأخرى مبعدالت فاقت 

منح  جمال  يف  خا�سة  متلكها  التي  املالية  االأوراق  حمفظة  منو  معدل 

حمفظة  يف  الزيادة  اأن  الفح�ص  نتائج  وت�سري  االئتمانية.  الت�سهيالت 

البنوك من االأوراق املالية جاءت نتيجة ملا يلي:

· Loans granted by commercial banks to the Services 
Sector increased in 2008 by QR15.4 billion, up by 138.4% 
to reach QR26.4 billion. In 2007, it recorded an increase of 
QR3.8 billion, up by 53.1%, to reach QR11.1 billion. Thus, its 
relative share of total domestic credit facilities increased 
from 7.5% in 2007 to 12% in 2008. Most of this increase 
is attributed to banks’ expanded lending activities in 
the financing of investments in all types of shipping and 
transport.

The relative share of credit to public sector in the total 
domestic credit facilities increased from 24.5% registered 
at year-end 2007 to 27.4% at year-end 2008. Accordingly, 
domestic credit granted to the public sector increased 
by QR24.7 billion in 2008, up by 68.8%, compared to an 
increase of QR14.4 billion in 2007, up by 66.7%.  A break-
up analysis of the credit to this sector in 2008 indicates 
an increase in government institutions credits by QR19.9 
billion, up by 117.8%; an increase in semi-government 
institutions credits by QR0.7 billion, up by 7.5%; and a 
increase in the government credits by QR4.1 billion, up by 
44.3%. 

In comparison with the previous year, domestic credit 
granted to the semi-government institutions increased 
by QR2.4 billion, up by 33.4%, mainly attributed to the 
credit extended for financing major projects of which the 
government owns more than 50% of capital. At the same 
time, credit facilities granted to the government declined 
by QR3.4 billion, down by 27.2%, reaching QR9.2 billion 
by the end of the year. Accordingly, the relative share 
of domestic credit extended to the government to total 
domestic credits decreased. 

2. Banks’ Securities Portfolio

Despite the increase in the commercial banks’ portfolio 
of securities in 2008 by QR6.3 billion, up by 26.1%, reaching 
QR30.7 billion compared to an increase of QR4.7 billion, up 
by 23.9%, to QR24.4 billion in 2007, its relative importance 
to total assets has declined from 8.3% in 2007 to 7.3% in 
2008. This is due to the increase in banks’ other activities 
at faster pace than the growth rates of their portfolios, 
especially in the areas of credit facilities. A detailed 
examination indicates that the increase in the banks’ 
securities portfolio can be attributed to the following:
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جدول رقم )4– 15(       
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

مليون ريال

Table (4-15) 
Banks’ securities portfolio

QR Million

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Domestic Securities الأوراق املالية املحلية   

Government Securities 5,676.3 5,946.6 11,448.6 5,502.0 92.5 اأوراق حكومية

Shares 5,059.0 7,581.9 7,387.1 -194.8 -2.6 اأ�سهم

Total Domestic Securities 10,735.3 13,528.5 18,835.7 5,307.2 39.2 اإجمايل االأوراق املالية املحلية

Foreign Securities الأوراق املالية الأجنبية

Government Securities 5,012.4 5,190.8 3,646.7 -1,544.1 -29.7 اأوراق حكومية

Other Bonds 2,924.6 4,123.2 6,379.3 2,256.1 54.7 �سندات اأخرى

Shares 292.5 496.7 778.7 282.0 56.8 اأ�سهم

Others 695.6 1,019.1 1,087.1 68.0 6.7 اأخرى

Total Foreign Securities 8,925.1 10,829.8 11,891.8 1,062.0 9.8 اإجمايل االأوراق املالية االأجنبية

Total Portfolio of Financial Assets 19,660.4 24,358.3 30,727.5 6,369.2 26.1 اإجمايل حمفظة الأوراق املالية

Ratio of (Financial Assets Portfolio/ Total Assets) 10.4% 8.3% 7.6% -0.7 --- ن�سبة حمفظة االأوراق املالية للموجودات 

االأوراق املالية املحلية” التي 
„

من  البنوك  حمفظة  قيمة  زيادة   ·
39.2%، يف نهاية  اأو ما ن�سبته  5.3 مليار ريال،  متلكها البنوك بقيمة 

عام 2008م، مقابل زيادة بقيمة 2.8 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 26%، يف 

نهاية العام ال�سابق. 

االأوراق املالية االأجنبية” بقيمة 
„

· زيادة قيمة حمفظة البنوك من 
مليار ريال، اأو ما ن�سبته 9.8%، بنهاية عام 2008م، مقابل زيادة بلغت 

1.9 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 21.3%، يف نهاية العام ال�سابق. و�سكلت 

البنوك  حمفظة  زي��ادة  اإجمايل  من   %16.7 ن�سبته  ما  ال��زي��ادة  ه��ذه 

 %40.5 ن�سبته  مبا  مقارنة  2008م،  ع��ام  بنهاية  املالية  االأوراق  من 

حققت  اأ�سا�سية  وب�سفة  ال�سابق.  العام  نهاية  يف  زيادتها  اإجمايل  من 

”ال�سندات االأخرى” االأجنبية اأكرب زيادة من حيث القيمة، حيث زادت 
بقيمة 2.3 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 54.7%، مقابل 1.2 مليار ريال يف 

نهاية العام ال�سابق.

3. املوجودات النقدية:

ت�سمل  والتي  التجارية،  البنوك  لدى  النقدية  املوجودات  انخف�ست 

مليار   7.9 مبقدار  امل�سرف،  لدى  البنوك  واأر�سدة  النقدية  من  كل 

· Increase in domestic financial securities by QR5.3 
billion in 2008, up by 39.2%, compared to an increase of 
QR2.8 million, up by 26%, in 2007. 

· Banks’ foreign securities increased by QR1.0 billion 
with a growth rate of 9.8% in 2008, compared to an 
increase of QR1.9 billion at 21.3% in 2007. The increase 
constituted 16.7% of the overall increase in the banks’ 
investment portfolio in 2008, compared to 40.5% in the 
previous year. “Other Foreign Bonds”, which realized the 
biggest increase in value, increased by QR2.3 billion at 
54.7% compared to QR1.2 billion in 2007. 

3. Cash Assets

The commercial banks’ cash assets, which include 
both cash in hand plus balances held at QCB declined by 
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2008م ، مقابل زيادة غري  30.2%، يف نهاية عام  اأو ما ن�سبته  ريال، 

317.8% يف نهاية عام  ن�سبته  اأو ما  19.9 مليار ريال،  م�سبوقة بلغت 

2007م، لت�سل اإىل م�ستوى 26.2 مليار ريال يف ذلك العام. وقد اأدى 

املوجودات من  اإجمايل  اإىل  النقدية  املوجودات  ن�سبة  اإىل تراجع  ذلك 

8.9% يف نهاية العام ال�سابق اإىل 4.6% يف نهاية عام التقرير. 

ويعزى هذا الرتاجع يف اأر�سدة البنوك لدى امل�سرف املركزي اإىل 

عامل رئي�سي هو انخفا�ص فائ�ص االأر�سدة االحتياطية بحوايل 14.9 

مليار ريال، اأو ما ن�سبته 94.3%، مقابل زيادة يف العام ال�سابق قدرها 

حوايل 15.5 مليار ريال. وذلك على الرغم من الزيادة يف قيمة ودائع 

1.6 مليار  )QMR( مبقدار  اآلية �سوق النقد القطري  البنوك �سمن 

مليار   4.9 بقيمة  االإلزامي  االحتياطي  قيمة  يف  الزيادة  واأي�سا  ريال، 

ريال.

QR7.9 billion in 2008, down by 30.2%, compared to an 
unprecedented increase of QR19.9 billion in 2007, up by 
317.8%.  As a result, the outstanding balance in ‘cash 
assets’ stood at QR26.2 billion at the end of year. This led 
to a decline in the ratio of liquid assets to total assets from 
8.9% in 2007 to 4.6% in 2008. 

 This sharp decline was mainly due to a reduction in 
excess reserves of QR14.9 billion, down by 94.3% in 
2008, compared to an increase of QR15.5 billion in 2007. 
However, QMR deposits increased by QR1.6 billion, and 
required reserves accounts by QR4.9 billion.

Table (4-16) 
Cash Assets of Commercial Banks

QR Million

جدول رقم )4– 16( 
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change  التغري 

(2007/2008) البيان

Value   القيمة %

Cash 1,243.2 1,247.5 1,725.9 478.4 38.3 النقدية

Balances with QCB 5,029.2 24,959.7 16,561.7 -8,398.0 -33.6 اأر�سدة لدى م�سرف قطر املر كزى

  Required Reserves 3,267.9 5,101.6 10,033.5 4,931.9 96.7 احتياطي اإلزامي

  QMR Deposits 1,410.0 4,018.0 5,621.0 1,603.0 39.9  QMR ودائع عمليات

  Excess Reserves 351.3 15,840.1 907.2 -14,932.9 -94.3 فائ�ص االأر�سدة االحتياطية

Total Cash Assets 6,272.4 26,207.2 18,287.6 -7,919.6 -30.2 اإجمايل امل�ج�دات النقدية

Ratio of Cash Assets /Total Assets 3.3% 8.9% 4.6% -4.3 --- ن�سبة املوجودات النقدية اإىل اإجمايل املوجودات

ثانيًا- املطلوبات:

�سهدها  التي  ال��زي��ادة  حتقيق  يف  املطلوبات  بنود  جميع  �ساهمت 

يف  الزيادة  اأهمها  كان  والتي  2008م،  عام  خالل  املطلوبات  اإجمايل 

للبنوك  امل�ستحقة  واالأر�سدة  ري��ال،  مليار   45.3 بقيمة  الودائع  حجم 

بقيمة  امل�ساهمني  وحقوق  ريال،  مليار   38.8 بقيمة  املالية  واملوؤ�س�سات 

10.8 مليار ريال، واأخريًا بند املطلوبات االأخرى بقيمة 5.1 مليار ريال. 

وفيما يلي عر�ص الأهم التغريات التي طراأت على جانب املطلوبات: 

Second: Liabilities

 All liability items contributed to the increase of 
banks’ total liabilities in 2008, most important of which 
were increases in customers’ deposits by QR45.3 billion; 
balances due to banks and other financial institutions by 
QR38.8 billion; owner’s equity by QR10.8 billion; and other 
liabilities by QR5.1 billion. Following are the illustrations of 
the main developments of the components constituting the 
liabilities:
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1. ودائع العمالء:

 45.3 بقيمة  التجارية  البنوك  لدى  العمالء  ودائع  اأر�سدة  زادت 

مليار ريال عما كانت عليه يف نهاية العام ال�سابق، اأو مبا ن�سبته %27.1، 

مقابل  2008م،  عام  نهاية  يف  ريال  مليار   212.5 م�ستوى  اإىل  لت�سل 

167.2 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق. وبالرغم من هذه الزيادة يف 

اأر�سدة ودائع العمالء لدى البنوك التجارية خالل عام 2008م، اإال اأن 

ن�سبتها اإىل اإجمايل املركز املايل املجمع للبنوك التجارية قد انخف�ست 

من 56.8% يف نهاية العام ال�سابق اإىل 52.9% يف نهاية عام 2008م.

اأ. ت�سنيف الودائع وفقا الآجالها:

بلغ ر�سيد الودائع حتت الطلب لدى البنوك التجارية 70 مليار ريال 

ريال،  مليار   16.5 بقيمة  زيادة  بذلك  حمققًا  2008م،  عام  نهاية  يف 

30.9%. اإال اأن االأهمية الن�سبية للودائع حتت الطلب اإىل  اأو ما ن�سبته 

عام  نهاية  يف   %32 من  الرتاجع  يف  ا�ستمرت  العمالء  ودائ��ع  اإجمايل 

2007م، اإىل 7.8% يف نهاية العام احلايل.

حققت  قد  الأج��ل  الودائع  اأن  من  الرغم  على  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

ارتفاعًا خالل عام 2008م بلغت قيمته 28.2 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 

 %48.6 اأو ما ن�سبته  33.8 مليار ريال،  27.2%، مقارنة بزيادة بلغت 

اإجمايل  اإىل  ن�سبتها  نف�ص  على  حافظت  اإنها  اإال  ال�سابق،  العام  خالل 

ودائع العمالء عند 61.9%. وتظهر التغريات ال�سابقة اإىل التحول من 

ارتفاع معدل تذبذب املوجودات اإىل حتقيق معدالت تذبذب منخف�سة.

1. Customer Deposits

Customer deposits balances at commercial banks 
increased by QR45.3 billion, up by 27.1%, to QR212.5 billion 
in 2008, compared to QR167.2 billion in 2007. However, the 
ratio of customer deposits balances to total consolidated 
financial statement of commercial banks declined from 
56.8% in 2007 to 52.9% in 2008. 

A. Bank Customers’ Deposits by Maturity 

Customers’ demand deposit balances at commercial 
bank reached QR70 billion in 2008, an increase of QR16.5 
billion at 30.9%. As such, the ratio of demand deposits to 
total deposits declined sharply from 32% in 2007 to 7.8% 
in 2008. Similarly, time deposits increased by QR28.2 
billion at 27.2%, in 2008, compared to QR33.8 million at 
48.6%, in the previous year. Thus, time deposits ratio to 
total customers’ deposits remained at 61.9%.

The above changes indicate a shift from highly volatile 
liabilities to lesser volatile liabilities. 
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جدول رقم )4– 17(   
تصنيف الودائع وفقا آلجالها وحسب نوع العملة

مليون ريال

Table (4-17)
Maturity and Currency Classification of  
Customer Deposits         

QR million

Items 2006 2007 2008
Change  التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value    القيمة %

Total Deposits 120,459.0 167,206.4 212,479.1 45,272.7 27.1 اإجمايل ال�دائع

Demand  Deposits 42,677.9 53,446.3 69,978.7 16,532.4 30.9 ودائع حتت الطلب

Saving Deposits 8,199.6 10,333.6 10,895.7 562.1 5.4 ودائع ادخارية

Time  Deposits 69,581.5 103,426.5 131,604.7 28,178.2 27.2 ودائع الآجل

QR Deposits 75,339.3 105,820.4 140,301.6 34,481.2 32.6 بالعملة املحلية

Demand  Deposits 32,106.6 39,329.3 47,815.8 8,486.5 21.6 حتت الطلب

Saving Deposits 8,127.3 9,864.7 10,825.8 961.1 9.7 ودائع ادخارية

Time  Deposits 35,105.4 56,626.4 81,660.0 25,033.6 44.2 ودائع الآجل

Foreign Currencies Deposits 45,119.7 61,386.0 72,177.5 10,791.5 17.6 بالعمالت االأجنبية

Demand  Deposits 10,571.3 14,117.0 22,162.9 8,045.9 57.0 حتت الطلب

Saving Deposits 72.3 468.9 69.9 -399.0 -85.1 ودائع ادخارية

Time  Deposits 34,476.1 46,800.1 49,944.7 3,144.6 6.7 ودائع الآجل

ب. ت�سنيف ودائع البنوك ح�سب نوع العملة:

بلغت اأر�سدة العمالء بالعملة املحلية 140.3 مليار ريال يف نهاية 

اأي  ال�سابق،  العام  نهاية  يف  ريال  مليار   105.8 مقابل  2008م،  عام 

عام  نهاية  يف   %32.6 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   34.5 قيمتها  بزيادة 

2008م، مقابل 30.5 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 40.5% يف نهاية العام 

من   %66.3 حوايل  املحلية  بالعملة  الودائع  ح�سة  بلغت  وقد  ال�سابق. 

اإجمايل اأر�سدة ودائع العمالء يف نهاية عام 2008م، مقابل 63.3% يف 

نهاية العام ال�سابق.

 B. Bank customer deposits by currency

Customer deposits denominated in Qatari Riyal reached 
QR140.3 billion at the end of 2008 compared to QR105.8 
billion at the end of the previous year. This accounts for an 
increase of QR34.5 billion in 2008, up by 32.6%, compared 
to an increase of QR30.5 billion, up by 40.5% in the previous 
year. Qatari Riyal denominated deposits share reached 
66.3% of the total deposits in end of 2008, compared to 
63.3% at the end of 2007.
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ت�سنيف ودائع عمالء البنوك ح�سب نوع العملة

Figure No. (4-6) 
Customer Deposits by Currency 

In QRIn FX



Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 902008

Banking Systemالجهاز  المصرفي

االأجنبية  بالعمالت  الودائع  منو  معدل  اأظهر  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

تباطوؤًا خالل عام 2008م، ومن ناحية اأخرى، اأظهر معدل منو الودائع 

بالعمالت االأجنبية تباطوؤًا خالل عام 2008م، حيث زادت هذه الودائع 

بقيمة 10.8 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 17.6%، يف نهاية عام 2008م، 

مقابل 16.3 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 36.1%، يف نهاية عام 2007. 

 72.2 اإىل  اأجنبية  بعمالت  املحررة  الودائع  اأر�سدة  و�سلت  وبهذا 

 61.4 مقابل  الودائع،  اإجمايل  من   %34 ح��وايل  و�سكلت  ري��ال،  مليار 

مليار ريال، وح�سة بلغت حوايل 36.7% من اإجمايل اأر�سدة الودائع يف 

نهاية العام ال�سابق. وقد تركزت الزيادة يف الودائع املحررة بالعمالت 

مليار   4.3 بنحو  احلكومية  الودائع  زيادة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  االأجنبية 

ريال، وزيادة الودائع �سبه احلكومية بنحو 1.5 مليار ريال. اأما ودائع 

املوؤ�س�سات احلكومية فقد نق�ست بقيمة 0.6 مليار ريال.

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

يت�سح من اجلدول رقم )4-18( اأن اأر�سدة ودائع القطاع اخلا�ص 

البنكية،  الودائع  اأر�سدة  اإجمايل  من  االأكرب  باجلانب  ت�ستاأثر  تزال  ال 

اإجمايل  من   %57.5 حوايل  و�سكلت  ري��ال،  مليار   122.2 بلغت  حيث 

اأر�سدة ودائع العمالء يف نهاية عام 2008م. كما بلغت قيمة م�ساهمة 

خالل  العمالء،  ودائع  اأر�سدة  يف  الزيادة  اإجمايل  يف  اخلا�ص  القطاع 

عام 2008م، حوايل 19.6 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 19.1%، منها زيادة 

اأو ما ن�سبته  6.2 مليار ريال،  يف ودائع �سركات القطاع اخلا�ص بلغت 

 ،%48.7 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   16.4 بلغت  زيادة  مقابل   ،%12.4

خالل العام ال�سابق. اأما الزيادة يف ودائع االأفراد فبلغت 13.4 مليار 

مليار   9.7 مقابل  2008م  ع��ام  خ��الل   ،%25.6 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال، 

”ودائع غري  وا�ستمرت  ال�سابق.  العام  22.9%، يف  ن�سبته  ما  اأو  ريال، 

املقيمني” يف االرتفاع ب�سكل الفت للنظر للعام اخلام�ص على التوايل، 

حيث ارتفعت خالل عام 2008م ب�سكل غري م�سبوق، بقيمة 10.1 مليار 

ريال، اأو ما ن�سبته 230.5%، لت�سل اأر�سدتها اإىل 14.4 مليار ريال يف 

ما  اأو  ريال،  مليار   3.2 قيمته  بلغت  ارتفاع  2008م، مقابل  نهاية عام 

ن�سبته 278.1%، حيث كانت اأر�سدتها عند م�ستوى 4.4 مليار ريال يف 

نهاية العام ال�سابق.

On the other hand, deposits denominated in foreign 
currencies indicate a slower rate of growth in 2008 as 
it recorded an increase of QR10.8 billion, up by 17.6%, 
compared to an increase of QR16.3 billion, at 36.1% in the 
previous year. Thus, their outstanding balance reached 
QR72.2 billion, constituting for 34% of total customers’ 
bank deposits in 2008, compared to QR61.4 billion with  a 
relative share of 36.7% in 2007.

 

Most of the increase in foreign-currencies deposits was 
concentrated in the government deposits which increased 
by QR4.3 billion and deposits of the semi-government 
institutions which increased by QR1.5 billion, whereas 
deposits by government institutions declined by QR0.6 
billion.

C. Bank Customers’ Deposits by Economic 
Activity

Table (4-18) illustrates that private sector deposits still 
form the majority of total bank customers’ deposits. The 
outstanding balance of private sector deposits amounted 
to QR122.2 billion, with a relative share of 57.5% of the 
total customers’ deposits at year-end 2008. Private 
sector’s share in the customer deposits increase in 2008 
reached QR19.6 billion at 19.1%, of which the deposits 
owned by private sector companies increased by QR6.2 
billion at 12.4%, compared to an increase of QR16.4 billion 
in 2007, up by 48.7%. Deposits by individuals or households 
increased by QR13.4 billion in 2008, up by 25.6%,  compared 
to an increase of QR9.7 billion in 2007, up by 22.9%2007. 
Deposits by non-residents increased substantially, for the 
fifth successive year, recording a substantial increase of 
QR10.1 billion, up by 230.5% to QR14.4 billion in 2008.  
In 2007, these deposits increased by QR3.2 billion, up by 
278.1% to QR4.4 billion.  
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Table (4-18)
Deposits by Economic Activity

QR Million
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الودائع ح�سب الن�ساط االقت�سادي

Figure No. (4-7)
Deposits by Economic Activity

جدول رقم )4– 18(  
توزيع الودائع وفقا لنوع النشاط االقتصادي

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change  التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  القيمة %

Public Sector Deposits 42,897.8 60,238.9 75,835.2 15,596.3 25.9 القطاع العام

Government 13,090.2 13,592.9 19,413.4 5,820.5 42.8 احلكومة

Government Institutions 21,514.5 36,101.3 43,104.8 7,003.5 19.4 املوؤ�س�سات احلكومية

Semi-governments Institutions 8,293.1 10,544.7 13,317.0 2,772.3 26.3 املوؤ�س�سات �سبه احلكومية

Private Sector Deposits 76,406.6 102,602.2 122,215.1 19,612.9 19.1 القطاع اخلا�ص

Private Sector Enterprises 33,719.7 50,152.6 56,347.6 6,195.0 12.4 �سركات القطاع اخلا�ص

Personal 42,686.9 52,449.6 65,867.5 13,417.9 25.6 االأفراد

Non-Residents Deposits 1,154.6 4,365.3 14,428.8 10,063.5 230.5 ودائع غري املقيمني

Total Deposits 120,459.0 167,206.4 212,479.1 45,272.7 27.1 اإجمايل ال�دائع

العام  القطاع  ودائع  اأر�سدة  يف  الزيادة  بلغت  اأخرى،  ناحية  ومن 

حوايل 15.6 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 25.9%، يف نهاية عام 2008م، 

34.4% من الزيادة االإجمالية يف اأر�سدة ودائع العمالء. وقد  و�سكلت 

بقيمة  احلكومية  املوؤ�س�سات  ودائع  الرتفاع  نتيجة  الزيادة  هذه  جاءت 

7.0 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 19.4%، مقابل 14.6 مليار ريال، اأو ما 

ن�سبته 67.8% يف نهاية العام ال�سابق، وزيادة اأر�سدة ودائع املوؤ�س�سات 

نهاية  26.3% يف  ن�سبته  اأو ما  2.8 مليار ريال،  بقيمة  �سبه احلكومية 

عام 2008م، مقابل زيادة بقيمة 2.2 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %27.2 

يف نهاية العام ال�سابق، بينما كانت الزيادة يف اأر�سدة ودائع احلكومة 

2008م،  عام  نهاية  يف   %42.8 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   5.8 بقيمة 

يف   %3.8 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   0.5 حوايل  بلغت  بزيادة  مقارنة 

العام”  ”القطاع  ودائع  اأر�سدة  لزيادة  ونتيجة  ال�سابق.  العام  نهاية 

مبعدالت اأقل من اإجمايل الودائع، انخف�ست قلياًل اأهميتها الن�سبية اإىل 

36% يف نهاية العام ال�سابق اإىل 35.7% يف نهاية  اإجمايل الودائع من 

عام 2008م.

Public sector deposits increased by QR15.6 billion in 
2008, up by 25.9%, that accounted for 34.4% of the total 
increase in total bank customers’ deposits. The increase in 
this category of deposits came as a result of the increase in 
government institutions’ deposits of QR7.0 billion in 2008, 
up by 19.4%, compared to an increase of QR14.6 billion in 
2007, up by 67.8%. Semi-government institutions’ deposits 
increased by QR2.8 billion at 26.3% in 2008, compared to 
an increase of QR2.2 billion, at 27.2% in 2007. Deposits 
of the government increased by QR5.8 billion at 42.8% in 
2008, compared to an increase of QR0.5 billion at 3.8%, in 
the previous year. The growth of the public sector deposits 
increased at a lesser rate than total deposits.  As a result, 
the share of public sector deposits to total deposits slightly 
decreased from 36% at the end of 2007 to 35.7% at the 
end of 2008. 
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2. حقوق امل�ساهمني:

العاملة  للبنوك  املجمعة  امليزانية  يف  امل�ساهمني  حقوق  بند  �سهد 

2008م واإن كانت  يف دولة قطر ا�ستمرارًا يف معدالت منوه خالل عام 

10.8 مليار  ال�سابق، حيث متت الزيادة  بقيمة  العام  اأقل من  بدرجة 

عام  نهاية  يف  الزيادة  هذه  جاءت  وقد   ،%28.5 ن�سبته  ما  اأو  ريال، 

2008م حم�سلة للعوامل التالية: 

زادت  حيث   ، اأموالها  روؤو�ص  رفع  نحو  البنوك  توجه  ا�ستمرار   ·
2008م.  عام  نهاية  يف   %28.6 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   4.2 بقيمة 

عدة  مال  راأ�ص  زيادة  اإىل  2008م  عام  خالل  الزيادة  هذه  وتعود 

بنوك من بينها: البنك التجاري، بنك الدوحة، بنك قطر الدويل، بنك 

�سادرات اإيران. 

 8.3 بقيمة  القانونية  احتياطياتها  تدعيم  يف  البنوك  · ا�ستمرار 
بقيمة  املحتجزة  االأرباح  وزيادة   ،%61.5 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار 

مقارنة  2008م  عام  نهاية  يف   %42.7 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   1.3

العام  نهاية  يف   %40.6 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار   0.9 قيمتها  بزيادة 

ال�سابق.

ما  اأو  ريال،  مليار   0.7 بقيمة  اأخرى”  احتياطيات 
„

بند  زيادة   ·
احتياطي املخاطر” بقيمة 

„
ن�سبته 23.9% يف نهاية عام 2008م، وبند 

0.8 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %77.4.

2- Shareholder Equities 

Shareholders’ equity recorded a considerable increase 
of QR10.8 billion in 2008, up by 28.5%; however, at a lower 
growth than recorded in prior years.  Further detailed 
analysis indicated the following : 

· Banks continue to raise their paid-up capital which 
increased by QR4.2 billion in 2008, up by 28.6%.  Most 
of the increase in 2008 is attributed to the increase of 
the paid-up capitals of the following banks: Al Khaliji 
Commercial Bank, Doha Bank, International Bank of Qatar, 
and Bank Saderat Iran. 

· Banks continue to strengthen their statutory reserves 
which increased by QR8.3 billion, up by 61.5%; and retained 
earnings that increased by QR1.3 billion in 2008, up by 
42.7%, compared to an increase of QR0.9 billion in 2007, 
up by 40.6%. 

· An increase in other reserves by QR0.7 billion in 2008, 
up by 23.9%, and risk reserve that increased by QR0.8 
billion, up by 77.4%.

Table (4-19)
Banks Shareholders’ Equity Activities

QR Million

جدول رقم )4– 19(
تفاصيل حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

مليون ريال

Items 2006 2007 2008

Change التغري

(2007/2008)
البيان

Value القيمة %

Paid-up Capital 10,103.9 14,680.0 18,879.3 4,199.3 28.6 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 8,177.7 13,424.0 21,685.1 8,261.1 61.5 االحتياطي القانوين

Asset Revaluation Reserve 1,351.9 2,781.9 -1,653.2 -4,435.1 -159.4 احتياطي اإعادة تقييم االأ�سول

Risk Reserves 585.9 1,046.8 1,857.0 810.2 77.4 احتياطي املخاطر

Other Reserves 2,865.3 2,738.5 3,392.6 654.1 23.9 احتياطيات اأخرى

Subordinated Debts 25.5 207.5 207.5 0.0 0.0 قرو�ص م�ساندة

Retained Profits 2,164.1 3,042.6 4,343.2 1,300.6 42.7 اأرباح حمتجزة

Total Shareholders' Equity 25,274.3 37,921.3 48,711.5 10,790.2 28.5 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Shareholders' Equity / Total Liabilities (%) 13.3 12.9 12.1 -0.8 --- ن�صبة حق�ق امل�صاهمني اإىل اإجمايل املطل�بات % 
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�سافى املوجودات االأجنبية لدى البنوك التجارية 

تراجع م�ستوى ما حتتفظ به البنوك التجارية من ”�سافى املوجودات 

االأجنبية” للعام الثاين على التوايل، حيث بلغت نحو 13.1 مليار ريال 

يف نهاية عام التقرير، مقابل 26.7 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق، 

حمققة بذلك انخفا�سًا ن�سبته 50.5% يف نهاية عام التقرير. وقد جاء 

الرتاجع يف �سافى املوجودات االأجنبية يف نهاية عام 2008م كمح�سلة 

للتغريات التي طراأت على كل من املوجودات واملطلوبات االأجنبية والتي 

كانت تفا�سيلها كما يف اجلدول رقم )20-4(.

اأ. املوجودات االأجنبية 

بند  يف  اأ�سا�سية  ب�سفة  االأجنبية  امل��وج��ودات  يف  الزيادة  تركزت 

مليار   6.7 نحو  قيمتها  زادت  حيث  اخل��ارج،  يف  املالية  اال�ستثمارات 

ريال، اأو ما ن�سبته 33.5% مقابل 6.9 مليار ريال، اأو ما ن�سبته %52.1 

يف نهاية العام ال�سابق. بينما تراجعت االأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات 

يف اخلارج بنحو 4.2 مليار ريال، وارتفع ن�ساط اإقرا�ص البنوك خارج 

قطر مبقدار 7.6  مليار ريال مقابل زيادة مقدارها مليار ريال يف العام 

ال�سابق.

Banks’ Net Foreign Assets

Commercial banks net foreign assets decreased for the 
second successive year as it reached QR13.1 billion in 2008, 
compared to QR26.7 billion in 2007, recording a decline of 
50.5%. Such a considerable decrease in net foreign assets 
was the outcome of the changes in banks’ foreign assets 
and foreign liabilities which are detailed in Table (4-20).  

A. Banks’ Foreign Assets 

The increase in foreign assets was concentrated 
mainly in the “financial investment abroad” item, which 
grow by QR6.7 billion in 2008, up by 33.5%, compared to 
an increase of QR6.9 billion in 2007, up by 52.1%. Balances 
at banks and institutions abroad declined by QR4.2 billion, 
while credit facilities outside Qatar grow by QR7.6 billion in 
2008, compared to an increase of QR1.0 billion in 2007. 

Table (4-20)
Net Foreign Assets of Commercial Banks 

QR Million

جدول رقم )4– 20(
صافى الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية. 

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البــيــــــــــان

Value القيمة %

Foreign Assets 66,310.5 88,960.7 99,168.5 10,207.8 11.5 امل�ج�دات الأجنبية

Cash-in-Vault (Foreign Currencies) 132.2 110.2 181.2 71.0 64.4 نقد يف اخلزينة

Due from Banks Abroad 45,163.5 54,449.3 50,268.5 -4,180.8 -7.7 اأر�سدة لدى البنوك االأجنبية

Financial Investment Outside Qatar 7,774.8 20,134.1 26,873.2 6,739.1 33.5 ا�ستثمارات مالية خارجية

Credit Facilities  Outside Qatar 13,240.0 14,267.1 21,845.6 7,578.5 53.1 ائتمان خارج قطر

Foreign Liabilities  24,754.0 62,364.7 86,089.2 23,824.5 38.3 املطل�بات الأجنبية

Non-Residents Deposits 1,154.6 4,365.3 14,428.8 10,063.5 230.5 ودائع غري املقيمني

Due to Banks Abroad 20,541.3 54,410.9 67,763.9 13,353.0 24.5 اأر�سدة للبنوك يف اخلارج

Bonds and Securities 3,058.1 3,488.5 3,896.5 408.0 11.7 �سندات واأوراق مالية اأخرى

Net Foreign Assets 41,556.5 26,696.0 13,079.3 -13,616.7 -51.0 �صافى امل�ج�دات الأجنبية
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B. Banks’ Foreign Liabilities

Commercial banks’ foreign liabilities increased by 
QR23.8 billion in 2008, up by 38.3%, compared to an 
increase of QR37.5 billion in 2007, up by 151.3%. The 
increase in 2008 was concentrated in balances due to 
foreign banks, which grow by QR13.4 billion, up by 24.5%, 
and non-residents deposits that increased by QR10.1 billion, 
up by 230.5%. 

ب. املطلوبات االأجنبية

مليار   23.8 بقيمة  التجارية  للبنوك  االأجنبية  املطلوبات  زادت 

ريال، اأو ما ن�سبته 38.3%، يف نهاية عام 2008م، مقابل زيادة بقيمة 

37.5 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 151.3% يف نهاية العام ال�سابق. وكانت 

الزيادة يف املطلوبات االأجنبية مركزة يف ”االأر�سدة امل�ستحقة للبنوك 

يف اخلارج” التي زادت بقيمة 13.4 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 24.5%، و 

”ودائع غري املقيمني” التي زادت بقيمة 10.1 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 
.%230.5
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�سكل رقم )4 – 8(

تطور �سافى املوجودات االأجنبية لدى 

البنوك

Figure No. (4-8) 
Development of Banks’ Net Foreign 
Assets

احل�سابات النظامية لدى البنوك التجارية

”خارج  امل�سنفة  االأن�سطة  يف  التجارية  البنوك  تو�سع  ا�ستمر 

امليزانية” للعام ال�ساد�ص على التوايل اإىل حد كبري، وب�سفة خا�سة يف 

جمال خطابات ال�سمان والعقود االآجلة وامل�ستقات، حيث زادت اأر�سدة 

احل�سابات النظامية لدى البنوك التجارية بحوايل 67.1 مليار ريال، اأو 

ما ن�سبته 45% يف نهاية عام 2008م، مقابل زيادة قيمتها 50.5 مليار 

51.3% يف نهاية العام ال�سابق. واأ�سهمت يف زيادة  اأو ما ن�سبته  ريال، 

احل�سابات النظامية خالل عام 2008م املكونات التالية:

ما  اأو  ريال،  مليار   2.1 بقيمة  امل�ستندية  االعتمادات  زيادة   ·
8.5 مليار  2008م، مقارنة بزيادة بلغت  10.1% يف نهاية عام  ن�سبته 

ريال، اأو ما ن�سبته 68.7% يف نهاية العام ال�سابق. وب�سفة عامة، فاإن 

مع  تتواكب  االأخرية  االأعوام  خالل  امل�ستندية  االعتمادات  يف  الزيادة 

ارتفاع وترية اال�سترياد ال�سلعي لدولة قطر والتي جاءت نتيجة لزيادة 

عدد ال�سكان واإقامة م�سروعات �سناعية كربى.

Banks’ Contra Accounts 

Banks continued expansion of their off-balance sheet 
activities for the sixth consecutive year, especially in letters 
of guarantee (LGs), forward contracts, and derivatives. 
Contra accounts increased by QR67.1 billion at 45% in 
2008, compared to an increase of QR50.5 billion in 20078, 
up by 51.3%. The increase in the contra accounts in 2008 
was the result of the following:

· An increased value of the letters of credit (LCs) issued 
by banks of QR2.1 billion in 2008, up by 10.1%, compared 
to an increase of QR8.5 billion, up by 68.7% in 2007. The 
increase of LCs in recent years is the result of an overall 
increase in imports due to a growth in population, along 
with the implementation of major industrial projects. 

· The increased value of the letters of guarantee (LGs) 
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 33.2 بقيمة  املختلفة  باأنواعها  ال�سمان  خطابات  قيمة  زيادة   ·
من   %49.2 حوايل  لت�سكل   ،%54.1 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليار 

يت�سح  كما  املالحظ،  ومن  النظامية.  احل�سابات  يف  الزيادة  اإجمايل 

من اجلدول رقم )4-21( تو�سع البنوك ب�سكل كبري يف فتح خطابات 

�سمان لعمالئها خالل االأعوام االأربعة االأخرية، وذلك نتيجة للنه�سة 

االقت�سادية والعمرانية التي ت�سهدها دولة قطر يف الفرتة االأخرية. 

وامل�ستقات  االآجلة  العقود  اأن�سطة  يف  للتو�سع  البنوك  عادت   ·
ريال،  مليار   16.8 بقيمة  ارتفعت  حيث  2008م،  عام  خالل  االأخرى 

ما  اأو  ريال،  مليار   5.4 بقيمة  زيادة  مقابل   ،%51.2 ن�سبته  ما  اأو 

ن�سبته 19.5% يف نهاية العام ال�سابق. ومازال هذا البند يحتل املركز 

الثاين من حيث االأهمية الن�سبية الإجمايل احل�سابات النظامية يف نهاية 

العام )بعد خطابات ال�سمان التي احتلت ن�سبة 43.5%( وبن�سبة %23، 

مقارنة بن�سبة 22.1% يف نهاية العام ال�سابق.

issued, in various types, of QR33.2 billion, up by 54.1% 
constituted about 49.2% of the overall increase in the 
contra accounts. The considerable increase in the value of 
the LGs in the last four years (as shown in table No. 4-21) 
was due to the economic growth and the construction 
boom witnessed in the State of Qatar in recent years.

· The value of banks’ forward contracts and other 
derivatives continued their increase in 2008, up by QR16.8 
billion at 51.2%, compared to an increase of QR5.4 billion at 
19.5%, in 2007. This item continued to rank as the second 
(after the LGs at 43.5%) important item to the total contra 
accounts in 2008 at 23%, compared to 22.1% in 2007.

Table (4-21)
Commercial Banks’ Contra Accounts

QR Million

جدول رقم )4– 21( 
تفاصيل الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية

مليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيان

Value  القيمة %

Letters of Credits (LCs) 12,338.4 20,815.1 22,922.5 2,107.4 10.1 االعتمادات امل�ستندية

Letters of Guarantee 40,331.8 61,045.7 94,063.1 33,017.4 54.1 خطابات ال�سمان

Forward Contracts & Derivatives 27,502.8 32,856.7 49,685.4 16,828.7 51.2 عقود اآجلة وم�ستقات

Unutilized Credits Facilities 13,203.3 25,120.0 32,035.2 6,915.2 27.5
اجلزء غري امل�ستخدم من الت�سهيالت    

 االئتمانية

Others 5,113.3 9,140.7 17,329.0 8,188.3 89.6 اأخرى

Total 98,489.6 148,978.2 216,035.2 67,057.0 45.0 الإجمايل

· The total balance of "unutilized" credits reached QR32 
billion in 2008, compared to QR25.1 billion at the end of 
2007. It increased by QR6.9 billion to QR32.0 billion in 2008, 
up by 27.5% over 2007.  This item increased by QR12.1 
billion in 2007, up by 92.4%.

االئتمانية"  الت�سهيالت  من  امل�ستخدم  غري  "اجلزء  ر�سيد  · بلغ 
حوايل 32 مليار ريال يف نهاية عام 2008م، مقارنة بنحو25.1 مليار 

ريال يف نهاية العام ال�سابق، م�سجاًل زيادة قيمتها 6.9 مليار ريال، اأو 

ما ن�سبته 27.5% عن العام ال�سابق، مقارنة بزيادة بلغت 12.1 مليار 

ريال، اأو ما ن�سبته 92.4% يف نهاية العام ال�سابق. 
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معايري تقييم اأداء البنوك

يقوم امل�سرف باإجراء متابعة دورية مل�ستويات اأداء البنوك بهدف 

لذلك  وي�ستخدم  امل�سريف،  للنظام  امل��ايل  اال�ستقرار  على  احلفاظ 

الغر�ص عددًا من املوؤ�سرات املتعارف عليها دوليًا لقيا�ص كفاءة و�سالمة 

النظام امل�سريف، والتي ت�سمل كل من معايري كفاية راأ�ص املال، جودة 

معايري  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيولة،  م�ستوى  الربحية،  م�ستوى  املوجودات، 

قيا�ص مدى كفاءة البنوك يف توظيف املوارد املتاحة لديها. ونعر�ص فيما 

يلي اأهم التطورات التي طراأت على اأداء البنوك خالل عام 2008م.

1. معايري كفاية راأ�س املال:

البنوك على امت�سا�ص ال�سدمات  املعايري مدى قدرة  تقي�ص هذه 

الأن�سطتها  ممار�ستها  نتيجة  لها،  تتعر�ص  اأن  ميكن  التي  واخل�سائر 

املال  راأ���ص  من  ك��ايف  مب�ستوى  احتفاظها  خ��الل  من  وذل��ك  املختلفة، 

التزمت  وقد  امل�ساندة.  والقرو�ص  املختلفة  باأنواعها  واالحتياطيات 

املال  راأ���ص  لكفاية  اجلديدة  املعايري  بتطبيق  املجال،  هذا  يف  البنوك 

تعليمات م�سرف  بناء على  2006م  عام  بداية  اعتبارًا من   )2 )بازل 

عام  خالل  املال  راأ���ص  كفاية  موؤ�سرات  متابعة  وت�سري  كزي،  املر  قطر 

2008م اإىل ما يلي:

· تراجعت ن�سبة راأ�ص املال ”االأ�سا�سي« اإىل اإجمايل املوجودات 
العام  يف   %11.5 مقابل  2008م،  عام  نهاية  يف   %11 اإىل  لت�سل 

ال�سابق. 

اإجمايل  وامل�ساند” اإىل  ”االأ�سا�سي  املال  راأ�ص  ن�سبة  · ارتفعت 
من  املخاطر  ب��اأوزان  املرجحة  العر�سية  وااللتزامات  املوجودات 

2008م.  ع��ام  نهاية  يف   %15.5 اإىل  ال�سابق  ال��ع��ام  يف   %13.5

ويعزى ارتفاع هذه الن�صبة اإىل عاملني اأ�صا�صيني هما:  

- قيام عدة بنوك جتارية بزيادة راأ�ص مالها.

عام  نهاية  يف  امل��وج��ودات  اإج��م��ايل  يف  النمو  معدل  تراجع   -

ما  مقابل   %36.5 اإىل  الن�سبة  تلك  و�سلت  حيث  2008م، 

ن�سبته 55.3% يف العام ال�سابق.

2. معايري جودة املوجودات:

لدى  امل��ت��ع��رثة  ال��دي��ون  م�ستوى  يف  ال��ت��ط��ور  امل��ع��اي��ري  ه��ذه  تقي�ص 

الديون.  هذه  ملقابلة  خم�س�سات  من  تُكونه  ما  كفاية  ومدى  البنوك، 

2008م،  املوجودات خالل عام  لتحليل تطورات موؤ�سرات جودة  ووفقًا 

املَكونة  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  انخفا�ص  من  الرغم  على  اإنه  يتبني 

83.2% يف نهاية عام  من قبل البنوك ملواجهة القرو�ص املتعرثة لتبلغ 

Banks’ Performance Indicators

Aiming at maintaining financial stability of the banking 
system, QCB monitors bank performance through certain 
performance indicators, which QCB uses to measure and 
assess the soundness of the whole banking system. These 
consist of a set of internationally accepted indicators that 
measure capital adequacy, assets quality, profitability, 
uses of funds and liquidity. The following contains briefly 
the developments of these indicators in 2008.

1- Capital Adequacy Criteria

These ratios measure banks’ ability to absorb shocks 
and losses that it might face in the course of conducting 
its normal business, by maintaining a sufficient level of 
capital and reserves of various types, and subordinated 
debts. Based on QCB instructions, licensed banks 
operating in Qatar have started applying the new criteria 
of capital adequacy of Basel II since the beginning of 2006. 
The follow-up reports on the application of these criteria 
indicate the following: 

· The ratio of core capital (Tier I: capital + reserves) 
to total assets showed a slight decline from 11.5% at 
the end of 2007 to 11% at the end of 2008. 

· The ratio of core and subordinated capital to risk 
weighted assets and contingent liabilities continued to 
increase from 13.5% at the end of 2007 to 15.5% at the 
end of 2008. This decline was due to: 

A. An increase in the share capital of several banks.

B. An increase in total assets of 36.5% in 2008, 
compared to an increase of 55.3% in 2007. 

2- Assets Quality Criteria 

This group of indicators measures the changes in non-
performing loans and the adequacy of the provisions against 
such loans. According to the quality of assets indicators 
analysis in 2008, the ratio of provisions allocated by banks 
against non-performing loans has decreased to 83.2% in 
2008 compared to 90.7%% in 2007.  At the same time, the 
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2008م مقابل 90.7% يف العام ال�سابق، اإال اأن هناك حت�سن طراأ على 

اإجمايل حمفظة القرو�ص يف نهاية  موؤ�سر ن�سبة القرو�ص املتعرثة اإىل 

اإىل  الن�سبة  ال�سابقة، حيث اجتهت هذه  باالأعوام  2008م مقارنة  عام 

نهاية  يف   %1.5 مقابل  2008م  عام  نهاية  يف   %1.2 لتبلغ  االنخفا�ص 

العام ال�سابق. وقد جاء التح�سن يف معيار ن�سبة القرو�ص املتعرثة اإىل 

ن�ساط  يف  الكبري  التو�سع  من  الرغم  على  القرو�ص  حمفظة  اإجمايل 

البنوك خالل عام 2008م، وخا�سة على م�ستوى الت�سهيالت االئتمانية 

املمنوحة لعمالئها.

التوزيع القطاعي للت�سهيالت االئتمانية )الرتّكز 

االئتماين(:

يتم قيا�ص خماطر الرتكز االئتماين للبنوك من خالل حتليل ن�سب 

توزيع الت�سهيالت االئتمانية على االأن�سطة االقت�سادية املختلفة، بغر�ص 

التعرف على مدى تركز هذه الت�سهيالت على اأن�سطة اقت�سادية معينة، 

وبالتايل احتمال تعر�ص البنوك ملخاطر نتيجة للتقلبات التي ميكن اأن 

حتدث على هذه االأن�سطة. 

ووفقًا ملا يو�سحه اجلدول رقم )4-22(، يالحظ اأن اجتاه القرو�ص 

ال�سبع  ال�سنوات  خالل  كبري  وب�سكل  انخفا�ص  يف  للحكومة  املمنوحة 

حوايل  القرو�ص  حمفظة  اإجمايل  اإىل  ن�سبتها  و�سلت  حيث  االأخ��رية، 

6% يف نهاية عام 2008م مقابل 6.3% يف نهاية العام ال�سابق. ومع اأَن 

البنوك ا�ستمرت يف التو�سع مبنح القرو�ص لالأفراد ب�سكل ملحوظ، اإال 

اأن تو�سعها جاء مبعدالت اأبطاأ من التو�سع يف اإجمايل حمفظة القرو�ص، 

بحيث تراجعت ن�سبة القرو�ص املمنوحة لقطاع اال�ستهالك يف اإجمايل 

حمفظة القرو�ص اإىل 25.7% يف نهاية عام 2008م مقابل 32.2% يف 

نهاية العام ال�سابق. اأما القرو�ص املقدمة اإىل قطاع العقارات واملقاوالت 

فقد ارتفعت ن�سبة ما ت�سكله هذه القرو�ص من اإجمايل حمفظة القرو�ص 

اإىل 20.3% يف نهاية عام 2008م، بعد اأن كانت ت�سكل ما ن�سبته %19.1 

يف نهاية العام ال�سابق. 

non-performing loans to total loans declined to 1.2% in 
2008, compared to 1.5% in the previous year.  It may be 
noted that improvements in the non-performing loans to 
total loans ratio was recorded in spite of the expansion 
in banking activities during 2008, particularly in credit 
granted to individuals.

Sectoral Loans Distribution according to 
Credit Concentration

The analysis of the sectoral distribution of loans 
provides information on the distribution of credit 
facilities granted to economic sectors and measures the 
vulnerability of the banking system to the risks arising from 
the concentration of credit facilities in specific economic 
sectors or activities.

Table (4-22) indicates that local banks continued to 
decrease the credit facilities granted to the government in 
the last seven years, where its relative share reached 6% 
of the total portfolio of loans in 2008, compared to 6.3% in 
2007.  On the other hand, banks continued to expand credit 
in the form of personal loans even though its share declined 
during the year. The ratio of credit facilities granted to 
personal to total domestic credit facilities declined to reach 
25.7% in 2008, compared to 32.2% in 2007. The ratio of 
loans granted to the real-estate and construction sectors 
to total loans increased to 20.3% in 2008, compared to 
19.1% in 2007.
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3- Profitability criteria

The profitability criteria measures banks’ ability to 
gain profits that will strengthen shareholders equity and 
distribute cash dividends to them. The profitability criteria 
of commercial banks for 2008 indicates that it declined, in 
spite of the increase of the profits gained. The decline was 
due to the increase in shareholders’ equity with an average 
growth by 58%, and banks assets average growth by 57%, 
compared to banks net profits growth of 20%.  

As such, the ratio of net profit to average total assets 
decreased, from 3.6% at the end of 2007 to 2.9% at end 
of 2008. The ratio of net profit to average shareholders’ 
equity declined to 21.5% at end of 2008. Profitability 
criteria show that the ratio of other income (other than 
interests received) to total income decreased to 30.8% at 
year-end 2008, compared to 31.8% at year-end 2007. The 
ratio of other expenses to total income increased by 25.2% 
in 2008, from 20.2% in 2007. 

3. معايري الربحية:

اأرب��اح  حتقيق  على  البنوك  ق��درة  م��دى  الربحية  معايري  تقي�ص 

ت�ساعدها على تدعيم حقوق امل�ساهمني لديها، واإجراء توزيعات نقدية 

منا�سبة على م�ساهميها. وت�سري معايري الربحية للبنوك التجارية عن 

على  االنخفا�ص،  اإىل  املوؤ�سرات  هذه  معظم  اجت��اه  اإىل  2008م  عام 

الرغم من الزيادة يف قيمة االأرباح املحققة، وميكن تف�سري ذلك بنمو 

متو�سط حقوق امل�ساهمني مبعدل 58%، ومنو متو�سط موجودات البنوك 

مبعدل 57%، مقارنة بنمو �سافى اأرباح البنوك بن�سبة 20% فقط. 

الربح  �سافى  ن�سبة  انخف�ست  ال�سابقة،  للتغريات  وكمح�سلة 

2008م.  ع��ام  نهاية  يف   %2.9 اإىل  امل��وج��ودات  اإجمايل  متو�سط  اإىل 

من  امل�ساهمني  حقوق  متو�سط  اإىل  الربح  �سافى  ن�سبة  انخف�ست  كما 

30.4% يف نهاية العام ال�سابق، اإىل 21.5% يف نهاية عام 2008م. كما 

ت�سري معايري الربحية اإىل انخفا�ص ن�سبة االإيرادات االأخرى )بخالف 

الفوائد املح�سلة( اإىل اإجمايل االإيرادات، لت�سل اإىل 30.8% يف نهاية 

عام التقرير، مقابل 31.8% يف نهاية العام ال�سابق. واأي�سًا ارتفاع ن�سبة 

يف   %25.2 اإىل  لت�سل  االإي���رادات،  اإجمايل  اإىل  االأخ��رى  امل�سروفات 

نهاية عام 2008م، مقابل 20.2% يف نهاية العام ال�سابق.

Table (4-22)
Concentration of Credit and the Sectoral 
Distribution of Credits

%

جدول رقم )4– 22(
التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية داخل قطر 

)التركز االئتماني(

Items 2006 2007 2008 البيان

Public Sector 22.7 24.5 27.4 القطاع العام

Government 13.2 6.3 6.0 احلكومة

Government Institutions 1.7 11.5 16.6 موؤ�س�سات حكومية

Semi Government Institutions 7.8 6.7 4.8 موؤ�س�سات �سبه حكومية

Private Sector 77.3 75.5 72.6 القطاع اخلا�س

Consumption 37.1 32.2 25.7 اال�ستهالك

General Trade 12.2 12.3 9.9 التجارة

Services 7.6 7.6 12.0 اخلدمات

Real Estate and Construction 16.6 19.1 20.3 القطاع العقاري واملقاوالت

Other Sectors 3.8 4.3 4.7 اأخرى
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4. معايري ال�سيولة:

تقي�ص هذه املعايري مدى قدرة البنوك على اأن تفي بالتزاماتها جتاه 

ال�سائلة مبا  العمالء من خالل احتفاظها بن�سبة كافيه من املوجودات 

ميكنها من مواجهة اأي حاالت �سحب مفاجئ على ودائع العمالء لديها 

خالل فرته زمنية وجيزة.

اإىل  2008م  عام  عن  البنوك  لدى  ال�سيولة  قيا�ص  معايري  وت�سري 

املوجودات  من  منا�سب  م�ستوى  على  املحافظة  يف  البنوك  ا�ستمرار 

اإجمايل  اإىل  ال�سائلة  املوجودات  ن�سبة  ارتفعت  حيث  لديها،  ال�سائلة 

املوجودات من 31.1% يف نهاية العام ال�سابق اإىل 32.9%يف نهاية عام 

2008م. كذلك ارتفعت ن�سبة املوجودات ال�سائلة اإىل املطلوبات ال�سائلة 

41.2% يف نهاية عام التقرير.  2007م اإىل  39.6% يف نهاية عام  من 

واملالحظ هنا اأن جناح البنوك يف احلفاظ على امل�ستوى املنا�سب من 

انعك�ص  الذي  القرو�ص،  تو�سعها يف منح  الرغم من  ال�سيولة جاء على 

على �سكل زيادة كبرية ملحوظة يف ن�سبة اإجمايل القرو�ص اإىل اإجمايل 

الودائع، حيث بلغت تلك الن�سبة يف نهاية عام التقرير 114.2% مقارنة 

بن�سبة بلغت 96.1% يف نهاية عام 2007م، وهو ما عربت عنه اأي�سا ن�سبة 

اإجمايل القرو�ص اإىل اإجمايل املوجودات لت�سل يف نهاية عام 2008م 

اإىل 60.4% مقارنة بن�سبة بلغت 54.6% يف نهاية عام 2007م. 

5. معايري التوظيف:

الذاتية  للموارد  البنوك  ا�ستخدام  مدى  التوظيف  معايري  تقي�ص 

املتاحة لها ب�سكل يعظم من العائد على هذه االأموال، مع مراعاة درجة 

املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ص لها. وت�سري معايري قيا�ص توظيف االأموال 

التوظيف يف  التو�سع يف  نحو  البنوك  اجتاه  ا�ستمرار  اإىل  2008م  لعام 

ال�سوق املحلّي ب�سفة عامة، وفى منح القرو�ص للقطاع اخلا�ص ب�سفة 

اإىل  اخلا�ص  للقطاع  املمنوحة  القرو�ص  ن�سبة  ارتفعت  حيث  خا�سة، 

74.7% يف  اإىل  ال�سابق  العام  نهاية  68.8% يف  من  القرو�ص  اإجمايل 

للقطاع  املمنوحة  القرو�ص  ن�سبة  ارتفعت  كذلك  2008م.  عام  نهاية 

اخلا�ص اإىل اإجمايل ودائع القطاع اخلا�ص من 107.6% يف نهاية العام 

ن�سبة  ا�ستمرت  حني  يف  2008م،  عام  نهاية  يف   %132.9 اإىل  ال�سابق 

املطلوبات  اإجمايل  اإىل  االأجنبية  بالعمالت  البنوك  موجودات  اإجمايل 

بالعملة االأجنبية يف االنخفا�ص من 115.6% يف نهاية عام 2007م اإىل 

103.7%يف نهاية عام 2008م، وهو ما يعك�ص تف�سيل البنوك لتوظيف 

باخلارج،  التوظيف  من  اأكرب  ب�سكل  املحلّي  ال�سوق  يف  املالية  مواردها 

ت�سهدها دولة قطر يف  التي  االقت�سادي  الرواج  م�ستغلة يف ذلك حالة 

ال�سنوات االأخرية.  

4- Liquidity criteria

These criteria measure the banks’ ability to fulfill their 
obligations, particularly towards their depositors through 
holding an appropriate portion of their assets in liquid form 
to counter any sudden run on the bank by depositors during 
a specific period.

The 2008 liquidity criteria indicators showed that banks 
continued to maintain an appropriate level of liquid assets. 
The ratio of cash assets to total assets increased from 
31.1% at the end of 2007 to 32.9% at the end of 2008. The 
liquid assets to liquid liabilities ratio increased from 39.6% 
in end of 2007 to 41.2% in end of the year of the report. 
Thus, it is noted that banks are able to maintain adequate 
liquidity in spite of their expansion in loans, which is evident 
in the high increase in total loans ratio to total deposits by 
114.2% during 2008, compared to 96.1% during 2007. It is 
also observed in the ratio of total loans to total liabilities 
realized at the end of 2008 by 60. 4% compared to 54.6% 
at the end of 2007.

5- Funds Investment Criteria

This set of criteria measures the capability of banks 
to invest their financial resources aiming at maximizing 
their returns and monitor the risk they might be exposed 
to. Funds investment criteria of 2008 indicate that banks 
continued to expand in local market and in granting credit 
facilities to the private sector. The ratio of credit facilities 
granted to private sector to total credit facilities increased 
from 68.8% at the end of 2007 to 74.7% at the end of 2008. 
Similarly, the ratio of loans granted to the private sector 
to the total deposits of this sector increased from 107.6% 
at the end of 2007 to 132.9% at the end of 2008. On the 
other hand, the ratio of foreign-currency denominated total 
assets to foreign-currency denominated total liabilities 
decreased from 115.6% at the end of 2007 to 103.7% at 
the end of 2008. The decline in this ratio for the last two 
years reflects banks’ preference to employ their resources 
in domestic markets rather than abroad, taking advantage 
of the economic boom that Qatar has witnessed during the 
last few years. 
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Table (4-23)
Commercial Banks’ Performance Indicators

%

جدول رقم )4– 23(
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

Indicators 2006 2007 2008 البيان

1-Capital Adequacy 1- معايري كفاية راأ�س املال:

Regulatory capital / total assets 12.4 11.5 11.0 راأ�ص املال االأ�سا�سي / اإجمايل املوجودات

Minimum Required Ratio 6.0 6.0 6.0 احلد الأدنى املقرر

Regulatory capital / Total Risk weighted assets 13.5 12.2 15.1
راأ�ص املال االأ�سا�سي / اإجمايل املوجودات 

املرجحة باأوزان املخاطر

Regulatory capital  + subordinated / Total Risk weighted 
assets 14.3 13.5 15.5

)راأ�ص املال االأ�سا�سي + راأ�ص املال امل�ساند( / 

اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر 

Minimum Required Ratio 10.0 10.0 10.0 احلد الأدنى املقرر

 Net Non-performing loans /  Regulatory Capital 0.64 0.61 1.00 �سافى الديون املتعرثة / راأ�ص املال االأ�سا�سي

2- Criteria of Assets Quality 2- معايري ج�دة امل�ج�دات:

Non-performing loans / total loans 2.2 1.5 1.2 القرو�ص املتعرثة / اإجمايل القرو�ص

Loans Provision / Non-performing loans 94.3 90.7 83.2 خم�س�سات القرو�ص / الديون املتعرثة

Loans Provision / Total Loans 2.1 1.4 1.0 خم�س�سات القرو�ص / اإجمايل القرو�ص

Total Provision / Total Assets 1.5 1.1 1.1 اإجمايل املخ�س�سات / اإجمايل املوجودات

3- Profitability Criteria 3- معايري الربحية: 

Net Profit / Average Shareholder's Equity 27.2 30.4 21.5 �سافى الربح / متو�سط حقوق امل�ساهمني 

Net Profit / Average Total Assets  3.7 3.6 2.9 �سافى الربح / متو�سط اإجمايل املوجودات

Net Interest  / Average Total Assets  3.1 2.6 2.5
�سافى الفوائد املح�سلة / متو�سط اإجمايل 

املوجودات

Net Interest  / Total Income  36.7 31.3 34.4 �سافى الفوائد املح�سلة / اإجمايل االإيرادات

Other Income / Average Total Assets  2.6 2.7 2.3 االإيرادات االأخرى / متو�سط اإجمايل املوجودات

Other Income / Total Income   30.4 31.8 30.8 االإيرادات االأخرى / اإجمايل االإيرادات

Other Expenses / Total Income   23.1 20.2 25.2 امل�سروفات االأخرى / اإجمايل االإيرادات

Wages and Salaries / Other Expenses 34.8 36.5 32.7 االأجور واملرتبات / امل�سروفات االأخرى
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Indicators 2006 2007 2008 البيان

4- Liquidity Criteria 4- معايري ال�صي�لة:

Cash Balances with QCB / Total Assets 3.3 8.9 4.6
نقد واأر�سدة لدى امل�سرف املر كزى / اإجمايل 

املوجودات 

Liquid Assets / Total Assets 40.8 31.1 32.9 املوجودات ال�سائلة / اإجمايل املوجودات

Liquid Assets / Liquid Liabilities 53.2 39.6 41.2 املوجودات ال�سائلة / اخل�سوم ال�سائلة

Financial Assets Portfolio / Total Assets 10.5 9.8 7.6 حمفظة االأوراق املالية / اإجمايل املوجودات

Total Loans / Customers' Deposits 85.2 96.1 114.2 اإجمايل القرو�ص / ودائع العمالء

Total Loans / Total Assets 54.0 54.6 60.4 اإجمايل القرو�ص / اإجمايل املوجودات 

5- Investment Criteria :5- معايري الت�ظيف

Loans to Private Sector / Private Sector Deposits 96.0 107.6 132.9
الت�سهيالت االئتمانية للقطاع اخلا�ص / ودائع 

القطاع اخلا�ص 

Loans to Private Sector / Total Loans 71.4 68.8 74.8 قرو�ص للقطاع اخلا�ص / اإجمايل القرو�ص

Domestic Credit / (Total Deposits + Shareholder's Equity) 65.2 71.3 84.5
االئتمان املحلى / اإجمايل الودائع + حقوق 

امل�ساهمني

Total Liabilities in Foreign Currencies 141.4 115.6 103.7
اإجمايل املوجودات بالعمالت االأجنبية / املطلوبات 

بالعملة االأجنبية

6- General Ratios 6- م�ؤ�صرات عامة:

Growth Rate of Total Assets 45.8 55.3 36.5 معدل النمو يف اإجمايل املوجودات 

Growth Rate of Total Customers Deposits 41.1 38.8 27.1 معدل النمو يف الودائع

Growth Rate of Total Credit Facilities 47.2 56.6 51.1 معدل النمو يف الت�سهيالت االئتمانية

Growth Rate of  the Portfolio of Securities 18.0 23.9 26.1 معدل النمو يف االأوراق املالية 
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Financial Soundness 
Indicator Economic logic 2007 2008 الدللة القت�صادية م�ؤ�صرات ال�صالمة املالية

Net profit / Total asset Measure of profitability 2.9 2.6 قيا�ص الربحية �سافى االأرباح/اإجمايل املوجودات

Capital Adequacy Ratio (Crar) Capacity to meet liabilities 13.5 15.5 القدرة على االلتزام باملطلوبات معدل كفاية راأ�ص املال

Non-Performing Loans / Total 
Loans Quality of loan portfolio 1.5 1.2 جودة حمفظة القرو�ص

 القرو�ص غري املنتظمة/اإجمايل

القرو�ص

Cost Income Ratio Measure of Banks’ inefficiency 21.3 23.4 قيا�ص عدم كفاءة البنك معدل تكلفة الدخل

Funding Volatility Ratio Reliance on volatile liabilities 
to finance assets 60.7 64.4  االعتماد على مطلوبات ق�سرية

االأجل لتمويل املوجودات
معدل دوران التمويل

Net Interest Margin Degree of banking sector 
competition 2.1 2.5 درجه مناف�سة القطاع امل�سريف �سايف هام�ص الفائدة

Forex Loan Ratio Measure of forex and interest 
rate risk 40.0 29.7  قيا�ص معدالت ال�سرف االأجنبي

وخماطر �سعر الفائدة
معدل قرو�ص ال�سرف االأجنبي

Net Loans / Deposit Measure of Banks' liquidity 95.3 113.4 قيا�ص ن�سبة �سيولة البنك �سايف القرو�ص/الودائع

Asset (< 3m) / Liability (<3m) Medium-term liquidity position 
with banks 78.1 76.3  و�سع ال�سيولة للبنوك على املدى

املتو�سط

املوجودات /)اأقل من 3 �سهور( 

املطلوبات )اأقل من 3 �سهور(

Real Estate Loans / Private 
Loans

Extent of exposure to real 
estate sector 17.9 20.8 حجم االنك�ساف للقطاع العقاري

 القرو�ص العقارية/القرو�ص

اخلا�سة

Consumption Loan / Private 
Loans

Extent of exposure to retail 
lending 42.7 35.4 حجم االنك�ساف لقرو�ص التجزئة

 القرو�ص اال�ستهالكية/القرو�ص

اخلا�سة

Operating Expense / Total 
Asset Measure of intermediation cost 5.6 5.5 قيا�ص تكلفة االأعمال الو�سيطة

 م�سروفات الت�سغيل/اإجمايل

املوجودات

Box No (5)
Financial Soundness Indicators

Recent episodes of financial turmoil have underscored 
the need for better monitoring of financial risks and 
vulnerabilities in the quest for a greater financial stability. As 
a consequence, increased attention is being paid towards 
monitoring the health of financial institutions. Accordingly, a 
set of indicators for the banking sector (financial soundness 
indicators) are being monitored by Qatar Central Bank on a 
regular basis. Considered in conjunction with the banking 
performance indicators, these indicators provide useful 
insights with regards to the potential vulnerabilities in these 
institutions.

اإطار رقم )5(

موؤ�سرات ال�سالمة املالية

احلاجة  الراهنة  العاملّي  االقت�ساد  يف  اال�سطراب  حالة  اأظهرت 

لتحقيق  املالية  املخاطر  ملراقبة  اأف�سل  اأ�ساليب  ال�ستخدام  املا�سة 

من  مزيد  اإع��ط��اء  مت  فقد  وبالتايل  اأف�سل  ب�سكل  امل��ايل  اال�ستقرار 

م�سرف  قام  فقد  ولذلك  املالية.  املوؤ�س�سات  �سالمة  ملراقبة  االهتمام 

قطر املركزي بو�سع موؤ�سرات لقيا�ص اأداء القطاع امل�سريف )موؤ�سرات 

ملوؤ�سرات  عر�ص  يلي  وفيما  دوري.  ب�سكل  ومتابعتها  املالية(  ال�سالمة 

االأداء للبنوك التي يت�سح من خاللها املخاطر املحتمل اأن تتعر�ص لها 

هذه املوؤ�س�سات.

Financial Soundness Indicators for Banks

                                                                                     %

مؤشرات السالمة المالية للبنوك







القطاع المالي
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Chapter Five
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Qatar Development Bank 

Qatar Development Bank (QDB) was established in 
1997 by the Government of Qatar, along with a contribution 
by national banks with the initial name of Qatar Industrial 
Development Bank. The objective of QDB is to provide 
financing to small and medium size industrial projects, 
which enhances the development of the industrial sector 
and supports projects that use modern technology and 
raw materials available in GCC countries that do not 
require an intensive labor force. In 2006, QDB became a 
government-owned bank. Its paid-up capital was raised to 
QR5.0 billion, and is was renamed the “Qatar Development 
Bank”. Business activities of QDB have expanded to include 
other sectors such as education, healthcare, housing, and 
agriculture. Table No. (5-1) presents the development of the 
QDB activities as shown below.

بنك قطر للتنمية

مت اإن�ساء بنك قطر للتنمية عام 1997م، بوا�سطة احلكومة ومب�ساركة 

البنوك الوطنية حتت م�سمى ”بنك قطر للتنمية ال�سناعية”، بغر�ص 

متويل امل�سروعات ال�سناعية ال�سغرية ومتو�سطة احلجم، وذلك بهدف 

تطوير القطاع ال�سناعي وت�سجيع امل�سروعات التي ت�ستخدم االأ�ساليب 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  املتوافرة  اخلام  وامل��واد  الت�سنيع  يف  احلديثة 

2006م  اخلليجي، وال تعتمد على كثافة عمالية كبرية. وقد تقرر عام 

اإىل خم�سة  به  امل�سرح  راأ�سماله  ورفع  بنك حكومي  اإىل  البنك  حتويل 

مليارات ريال، وتغيري م�سماه اإىل”بنك قطر للتنمية” اعتبارًا من عام 

2007م، مع تو�سيع دائرة ن�ساطه لت�سمل اإىل جانب القطاع ال�سناعي 

ويبني  وال��زراع��ة.  واالإ�سكان  وال�سحة  التعليم  منها  اأخ��رى  قطاعات 

اجلدول رقم )5-1( تطور ن�ساط البنك والذي نوجزه فيما يلي : 

Table (5-1)
QDB Balance Sheet 

جدول رقم )1-5( 
المركز المالي لبنك قطر للتنمية

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

Securities Portfolio 211.5 212.1 186.9 -25.2 -11.9 حمفظة االأوراق املالية

Balances Due from Banks and 
Financial Institutions 75.8 1,289.3 3,026.8 1,737.5 134.8 امل�ستحق على البنوك واملوؤ�س�سات املالية

Total Credit Facilities 105.1 156.4 296.3 139.9 89.5 اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية

Other Assets 41.0 51.4 91.5 40.1 78.0 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 433.0 1,709.2 3,601.5 1,892.3 110.7 اإجمايل امل�ج�دات = املطل�بات

Due to Banks and Financial 
Institutions  37.4 8.4 7.9 -0.5 -6.0 امل�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية

Provisions 7.1 12.4 21.6 9.2 74.2 املخ�س�سات

Other Liabilities 15.6 31.2 546.1 514.9 1,650.3 مطلوبات اأخرى

Shareholders’ Equity 331.3 366.7 3,025.9 1,368.8 82.6 حقوق امل�ساهمني

(QR Million)بالمليون ريال
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1. Assets

�  “Amounts due to QDB from other banks and financial 
institutions” continued to be the most important asset 
item at the end of 2008, compared to being the third item 
in 2006. The increase in the QDB capital in 2007 and 2008 
provided the bank with additional liquidity that enabled it 
to increase its assets in form of deposits at commercial 
banks and credit facilities.

� QDB’s securities portfolio declined from QR212.1 
million to QR186.9 million at the end of 2008 and ranked 
as the third important item of assets representing 5.2% of 
total. Securities portfolio increased from QR211.5 million 
in 2006 to QR212.1 million in 2007, and ranked as second 
important item of total assets. 

· Credit facilities provided by QDB increased by 
QR139.9 million, up by 89.5% during 2008, compared to an 
increase of QR51.3 million, representing a growth of 48.8% 
in 2007. Credits facilities amounted to QR296.3 million 
in 2008, compared to QR156.4 in 2007. Credit facilities 
represented 8.2% of total assets at the end of 2008, 
compared to 9.2% at the end of 2007. 

2.  Liabilities 

QDB continued to depend on shareholders’ equity, as 
illustrated in Table No. (5-2), as a main source of long-term 
funds to finance its activities. QDB’s shareholders’ equity 
amounted to QR3,025.9 million represented 84% of total 
QDB financial position at the end of 2008, compared to 
QR1,657.1 million, representing 97% of assets , at the end 
2007.. The increased value is a result of the government’s 
action to strengthen the paid-up capital of QDB by QR1,400 
million in 2008. Retained profits increased in 2008 to QR12.4 
million while other reserves declined to QR47.6 million. 

1. املوجودات:

البنوك  على  للتنمية  قطر  لبنك  امل�ستحقة  املبالغ  ا�ستمرت   �

واملوؤ�س�سات املالية االأخرى ت�سكل اأهم بند من بنود جانب املوجودات يف 

نهاية عام 2008م، بعد اأن كانت الثالثة من حيث االأهمية يف نهاية عام 

2006م. و قد اأدت زيادة راأ�سمال البنك خالل عامي 2007م و 2008م 

اإىل توفري �سيولة اإ�سافية للبنك مكنته من زيادة موجودات من الودائع 

لدى البنوك التجارية وت�سهيالته االئتمانية.

 212.1 من  املالية،   االأوراق  من  البنك  حمفظة  ر�سيد  تراجع    �

مليون ريال اإىل 186.9 مليون ريال يف نهاية عام 2008م، وجاء ترتيبها 

ن�سبته%5.2.  ما  اأو  املوجودات،  اإجمايل  االأهمية من  الثالث من حيث 

االأوراق  حمفظة  ر�سيد  زاد  فقد  ال�سابق،  العام  نهاية  مع  وباملقارنة 

املالية من 211.5 مليون ريال يف عام 2006 اإىل 212.1 مليون ريال يف 

عام 2007، اأو ما قيمته 0.6 مليون ريال، وكان ترتيبها الثاين من حيث 

االأهمية من اإجمايل املوجودات.

�  ازدادت الت�سهيالت االئتمانية التي قدمها البنك ملختلف اأن�سطته 

2008م،  عام  خالل   %89.5 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليون   139.9 بقيمة 

مقابل زيادة بلغت 51.3 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 48.8% خالل عام 

2007م، وو�سلت الت�سهيالت االئتمانية اإىل م�ستوى 296.3 مليون ريال 

يف نهاية عام التقرير، باملقارنة مع م�ستوى 156.4 مليون ريال يف نهاية 

8.2% من اإجمايل  العام ال�سابق. و�سكلت الت�سهيالت االئتمانية ن�سبة 

املوجودات يف نهاية عام 2008م مقابل 9.2% يف عام 2007م. 

2. املطلوبات: 

يبينه  وكما  امل�ساهمني،  حقوق  على  االعتماد  يف  البنك  ا�ستمر 

ن�ساطه.  لتمويل  اأ�سا�سي وطويل االأجل  اجلدول رقم )5-2(، كم�سدر 

وقد بلغت قيمتها 3025.9 مليون ريال، و�سكلت 84% من اإجمايل املركز 

اأو  ري��ال،  مليون   1657.1 مقابل  2008م،  عام  نهاية  يف  للبنك  املايل 

ما ن�سبته 97% يف نهاية العام ال�سابق. وجاءت هذه الزيادة يف القيمة 

نتيجة لقيام احلكومة بتعزيز راأ�ص مال البنك خالل عام 2008م بقيمة 

البنك مبقدار  االأرباح املحتجزة لدى  ارتفعت  1400 مليون ريال. وقد 

مبقدار  االأخ��رى  احتياطياته  انخف�ست  حني  يف  ري��ال،  مليون   12.4

47.6 مليون ريال. 
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Table (5-2)
QDB Shareholders’ Equity

جدول رقم )2-5( 
حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

Paid-up Capital 200.0 1,500.0 2,900.0 1,400.0 93.3 راأ�ص املال

Legal Reserves 14.1 14.4 18.4 4.0 27.8 االحتياطي القانوين

Other Reserves 114.1 98.0 50.4 -47.6 -48.6 احتياطيات اأخرى

Retained Profits 45.1 44.1 57.1 -12.4 -27.7 اأرباح حمتجزة

Total Shareholders’ Equity 373.3 1,657.1 3,025.9 1,368.8 82.6 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Shareholders' Equity / Total Liabilities 86.1% 97.0% 84.0% 13.0% ---- حقوق امل�ساهمني اإىل اإجمايل املطلوبات 

QR Million بالمليون ريال

جدول رقم )3-5(
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

Table (5-3)
QDB Performance Indicators

Items 2006 2007 2008 البيــــــــــان

Return on Average Assets 2.2 4.2 3.9 معدل العائد على متو�سط املوجودات

Return on Average Shareholders' Equity 2.6 3.9 5.1 معدل العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

Capital Adequacy Ratio 59.6 136.0 135.2 معدل كفاية راأ�ص املال

Total Loans / Total Assets 24.3 9.1 8.2 ن�سبة القرو�ص اإىل اإجمايل املوجودات

Non-Performing Loan Provisions 46.4 89.6 54.0 خم�س�ص القرو�ص اإىل الديون املتعرثة

Non-Performing Loans /Total Loans 11.9 7.8 12.8 القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�ص

Net Non-Performing Loans / Shareholders’ Equity 1.8 0.08 0.6 �صافى القرو�س املتعرثة اإىل حق�ق امل�صاهمني

�سركات ال�سرافة

يبينها  وكما  ال�سرافة،  �سركات  الواردة من  املالية  البيانات  ت�سري 

لهذه  املجمعة  امليزانية  اإجمايل  زيادة  اإىل   ،)4-5( رقم  اجلدول 

ال�سركات بقيمة 35.4 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 5.6%، لي�سل م�ستواها 

مليون   635.5 مقابل  التقرير،  عام  نهاية  ريال يف  مليون   670.9 اإىل 

املوجودات  جانبي  يف  التغريات  وجاءت  ال�سابق.  العام  نهاية  يف  ريال 

واملطلوبات على النحو التايل: 

Exchange Houses

The financial statements provided by exchange houses 
as in Table No. (5-4) indicates an increase in consolidated 
balance sheet of QR35.4 million, up by 5.6%, to QR670.9 
million at year-end 2008, compared to QR635.5 million at 
year-end 2007.  Changes in Assets and Liabilities are as 
follows: 

%
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جدول رقم )4-5(
المركز المالي لشركات الصرافة

Table No (5-4):
Exchange Houses Balance Sheet

QR Millionبالمليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

 Cash 116.0 125.7 125.0 - 0.7 - 0.6 نقد يف ال�سندوق

 Due from Banks and Precious Metals 249.3 262.5 266.6 4.1 1.6 اأر�سدة لدى البنوك و�سبائك املعادن الثمينة

Balances with Money Exchangers & 
Branches

25.7 37.7 100.5 62.8 166.6 اأر�سدة لدى ال�سرافني والفروع

 Financial Investments 136.6 131.2 91.3 - 39.9 - 30.4 اال�ستثمارات املالية

 Fixed Assets 28.5 37.8 41.4 3.6 9.5 موجودات ثابتة

 Other Assets 44.9 40.6 44.0 3.4 8.4 موجودات اأخرى

 Total Assets = Liabilities 601.0 635.5 670.9 34.4 5.6 اإجمايل امل�ج�دات = املطل�بات

 Capital and Reserves 447.0 493.7 464.5 - 29.2 - 5.9 راأ�ص املال واالحتياطيات

 Due to Banks 55.7 43.9 52.6 8.7 19.8 ح�سابات للبنوك

 Branches &  Exchangers Accounts 67.5 62.3 79.9 17.6 28.3 ح�سابات للفروع وال�سرافني

 Other Liabilities 30.8 35.6 51.4 15.8 44.4 مطلوبات اأخرى

1- Assets

Financial investments of the exchange houses decreased 
by 30.4% or QR39.9 million to reach QR91.3 million in 2008, 
as compared to a decline of QR5.4 million or 4% in 2007. 
Exchange houses deposit balances held at banks increased 
by QR4.1 million, up by 1.6%, in 2008 compared to an 
increase of QR13.2 million, up by 5.3%, in the previous 
year. Similarly, cash holdings (cash in hand and precious 
metals) decreased by QR0.7 million (0.6%) reaching to 
QR125 million at the end the report’s year. The liquid assets 
(including cash in hand, balances at banks, balances at 
exchanger, and financial investments) represented about 
87% of total assets in 2008 compared to 87.7% in 2007. 
This reflects the stable liquidity level enjoyed by exchange 
houses during the last three years. 

1. املوجودات: 

اال�ستثمارات املالية” ل�سركات ال�سرافة بحوايل 39.9 
„

 انخف�ست 

مليون ريال، اأو ما ن�سبته 30.4% يف نهاية عام 2008م، مقابل انخفا�ص 

اأَما  ال�سابق.  العام  نهاية  4% يف  ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليون   5.4 بقيمة 

 4.1 بقيمة  زادت  فقد  ال�سرافة  ل�سركات  البنوك”  ل��دى  اأر�سدة 
„

زيادة  مقابل  2008م،  عام  نهاية  يف   %1.6 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون 

ال�سابق.  العام  نهاية  يف   %5.3 ن�سبته  ما  اأو  ريال،  مليون   13.2 بلغت 

يف  النقد  من  كاًل  ت�سمل  )والتي  النقدية”  االأر�سدة 
„

انخف�ست  كما 

اأو ما  0.7 مليون ريال،  ال�سندوق + �سبائك املعادن الثمينة( بحوايل 

ن�سبته 0.6%، لت�سل اإىل 125 مليون ريال يف نهاية عام التقرير. وبهذا 

البنوك،  لدى  اأر�سدة  ال�سندوق،  يف  )نقد  ال�سائلة  املوجودات  �سكلت 

اأر�سدة لدى ال�سرافني، واال�ستثمارات املالية( حوايل 87% من اإجمايل 

املوجودات يف نهاية عام التقرير، مقارنة بنحو 87.7% يف نهاية العام 

خالل  ال�سرافة  �سركات  لدى  ال�سيولة  ا�ستقرار  يعك�ص  مما  ال�سابق، 

االأعوام الثالثة االأخرية. 
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2-Liabilities

Exchange houses balances due to banks reached 
QR52.6 million, increasing by QR8.7 million, up by 19.8.% 
and representing 7.8% of total liabilities in 2008. 

Shareholders’ equity still represents the major item of 
the liabilities, although it declined by QR 29.2 million, down 
by 5.9%, which affected its share of the total liabilities as 
it reached 69.2% in 2008 compared to 493.7 million in 2007 
representing 77.7% of total liabilities. Changes shown in 
Table (5-5) are a result of the following factors: 

1. A decrease in the fair value reserves by QR37 million, 
down by 55.6% in 2008 (because of the revaluation of 
these companies’ investments portfolio at the fair value) 
compared to decline of QR1.8 million in 2007, down by 
2.6%. 

2. A decrease in the legal reserves of QR21.3 million in 
2008, down by 27.6%, compared to an increase of QR 14 
million, up by 22.2% in the prior year, 

3. A decrease of retained profits by QR23.6 million, 
down by 18.8% in 2008, compared to an increase of QR98.8 
million, up by 372.8% in 2007.

4. An increase of other reserves by QR18.7 million in 
2008, up by 183.3% in 2008, compared to a decline in 2007 
of QR70 million, down by 78.3%.

5. Exchange houses continued to reinforce their capital 
base with an increase of total paid-up capital by QR34 
million, up by 15.9% in 2008, compared to an increase of 
QR5.7 million, up by 2.7% in the previous year.

2. املطلوبات: 

ال�سرافة، حيث  �سركات  للبنوك على  امل�ستحقة  االأر�سدة  ارتفعت 

و�سل م�ستواها اإىل 52.6 مليون ريال، بزيادة حوايل 8.7 مليون ريال، 

اأو ما ن�سبته 19.8%، و�سكلت ما ن�سبته 7.8% من اإجمايل املطلوبات يف 

نهاية عام 2008م. 

حلقوق امل�ساهمني” فال تزال متثل اجلانب االأكرب من 
„

اأَما بالن�سبة 

اإجمايل املطلوبات على الرغم من انخفا�سها بنحو 29.2 مليون ريال، 

اأو ما ن�سبته 5.9%، مما انعك�ص على ما ت�سكله من اإجمايل املطلوبات، 

 493.7 بلغ  التقرير، مقابل م�ستوى  نهاية عام  69.2% يف  بلغت  حيث 

77.7% يف نهاية  مليون ريال، ون�سبة ما ت�سكله من اإجمايل املطلوبات 

 ،)5-5( رق��م  اجل��دول  يو�سحه  وكما  ه��ذا،  ج��اء  وق��د  ال�سابق،  العام 

كمح�سلة ملا يلي: 

1. انخفا�ص احتياطي القيمة العادلة بقيمة 37 مليون ريال، اأو ما 

حمفظة  تقييم  اإعادة  )نتيجة  التقرير،  عام  نهاية  يف   ،%55.6 ن�سبته 

اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة(، مقارنة بانخفا�ص بلغ 1.8 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 2.6% يف العام ال�سابق.

اأو ما  21.3 مليون ريال،  القانوين بقيمة  2. انخفا�ص االحتياطي 

مليون   14 بقيمة  زي��ادة  مقابل  التقرير،  عام  نهاية  يف   %27.6 ن�سبته 

ريال، اأو ما ن�سبته 22.2% يف العام ال�سابق.

اأو ما  23.6 مليون ريال،  3. انخفا�ص قيمة االأرباح املدورة بقيمة 

ن�سبته 18.8% يف نهاية عام التقرير، مقابل زيادة بقيمة 98.8 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 372.8% يف نهاية العام ال�سابق.

ما  اأو  ري��ال،  مليون   18.7 بقيمة  االأخ��رى  االحتياطيات  زي��ادة   .4

ن�سبته 183.3% يف نهاية عام التقرير، مقابل تراجعها بقيمة 70 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 87.3% يف نهاية العام ال�سابق.

روؤو�ص  تدعيم  ال�سرافة  �سركات  وا�سلت  اأخ��رى،  ناحية  من   .5

املدفوع”  امل��ال  راأ�ص 
„

اإجمايل  يف  الزيادة  قيمة  بلغت  حيث  اأموالها، 

التقرير،  عام  نهاية  يف   %15.9 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون   34 حوايل 

مقابل زيادة بلغت حوايل 5.7 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 2.7%يف العام 

ال�سابق. 
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Table No (5-6)
Finance Companies Balance Sheet

Table (5-5)
Exchange Houses Shareholders’ Equity

جدول رقم )5-5(
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة

QR Million بالمليون ريال

QR Million بالمليون ريال

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

Paid-up Capital 208.8 214.5 248.5 34.0.7 15.9 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 63.2 77.2 55.9 - 21.3 - 27.6 احتياطي قانوين

Fair Value Reserves 68.3 66.5 29.5 - 37.0 - 55.6 احتياطي القيمة العادلة

Other Reserves 80.2 10.2 28.9 18.7 183.3 احتياطيات اأخرى

Retained profit 26.5 125.3 101.7 - 23.6 - 18.8 اأرباح مدورة

Total Shareholders’ Equity 447.0 493.7 464.5 - 29.2 - 5.9 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

Finance Companies
Qatar has two operating finance companies:"First 

Finance" and "Qatar Finance House" as of the end of 2008, 
whereas in 2006 there was only one company (First Finance). 
The two companies’ consolidated financial statement 
increased by QR632.1 million, up by 25.8% over 2007.  
Total assets reached QR3,081.0 million in 2008, compared 
to QR2,448.9 in the previous year. Such as increase was 
reflected by the level of assets and liabilities activity of both 
companies according to the data shown in Table No (5-6). 

�سركات التمويل

بيت 
„

االأوىل للتمويل” و 
„

توجد يف دولة قطر �سركتان للتمويل هما: 

�سركة  هناك  كانت  بينما  2008م،  ع��ام  نهاية  يف  القطري”  التمويل 

واحدة فقط يف نهاية عام 2006م ) االأوىل للتمويل(. وت�سري البيانات 

املجمعة اإىل حتقق زيادة يف املركز املايل املجمع بقيمة 632.1 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 25.8% عن نهاية العام ال�سابق، وو�سل م�ستواها اإىل 

2448.9 مليون ريال  2008م، مقابل  3081 مليون ريال يف نهاية عام 

العام ال�سابق. وقد انعك�ص هذا االرتفاع يف ن�ساط ال�سركتني على جانبي 

املوجودات واملطلوبات وفقا ملا يعر�سه اجلدول رقم )6-5(.

جدول رقم )6-5( 
المركز المالي لشركات التمويل

Items 2006* 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

Cash and Balances at Banks 105.1 152.1 388.3 236.2 155.3 نقدية واأر�سدة لدى البنوك

Islamic finance activities 980.5 1,957.5 2,315.5 358.0 18.3 اأن�سطة التمويل االإ�سالمي

Financial Investments 31.9 146.1 242.6 96.5 661.1 اال�ستثمارات املالية

Other Assets 88.5 193.2 134.6 - 58.6 - 30.3 موجودات اأخرى

Total Assets =  Total Liabilities 1,206.0 2,448.9 3,081.0 632.1 25.8 امل�ج�دات = املطل�بات

Shareholders’ Equity 521.1 596.9 1,077.0 480.1 80.4 حقوق امل�ساهمني

 Borrowing from Financial Institutions 621.6 1,217.4 1,919.8 702.4 57.7 متويل من موؤ�س�سات مالية

 Other Liabilities 63.3 634.6 84.2 -550.4 - 86.7 مطل�بات اأخرى

.Data includes only First Finance * * بيانات �سركة االأوىل للتمويل فقط.
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1. Assets

. Finance companies continued to increase their main 
activities in Islamic financing during 2008 which increased 
by 18.3% in 2008 to reach QR 2,315.5 million in 2008 
compared to QR 1,957.5 in 2007. Such activity represents 
75.2% of the total liabilities at the end of 2008. 

. Financial investments increased by 66.1% in 2008 to 
reach QR242.6 million.  In 2007, it increased substantially, 
up by 358%.  Cash balances and deposits held at banks 
increased more in 2008 by 155.3%, comparing to 44.7% in 
the previous year. As such, the share of “cash and deposits 
at banks” of total assets reached 12.6% in 2008, compared 
to 6.2% in 2007. 

2. Liabilities 

. Finance companies expanded their borrowing from 
other financial institutions to finance their operations, 
leading to an increase in “borrowings from other financial 
institutions” to reach QR1,919.8 in 2008, up by 57.7% over 
2007.  This item reported an increase of 95.8% in 2007 to 
QR 1,217.4 million.  Thus, the relative share of this item in 
the total liabilities increased to 62.3% in 2008, compared 
to 49.7% in previous year. 

. Consolidated shareholders’ equity of both companies 
increased from QR596.9 million at the end of 2007 to 
QR1,077 million in the end of 2008, up by 80.4% and 
representing 35% of the total consolidated financial 
position in 2008. In 2007, shareholders’ equity increased 
by QR75.8 million, up by 14.5%, representing 24.4% of the 
total consolidated financial position.

1. املوجودات: 

. ا�ستمر تو�سع الن�ساط الرئي�سي لهذه ال�سركات وهو متويل اأن�سطة 
2008م، حيث زاد م�ستوى هذا الن�ساط  التمويل االإ�سالمي خالل عام 

اإىل 2315.5 مليون ريال يف نهاية عام 2008م، مقابل 1957.5 مليون 

اأو  ري��ال،  مليون   358 قيمتها  بزيادة  اأي  ال�سابق،  العام  نهاية  يف  ريال 

اإجمايل  من   %75.2 ح��وايل  الن�ساط  هذا  و�سكل   ،%18.3 ن�سبته  ما 

املوجودات يف نهاية عام 2008م. 

– واإن  2008م  . كما ا�ستمر تو�سع اال�ستثمارات املالية خالل عام 
تباطاأ ن�سبيًا- حيث بلغت قيمة الزيادة يف هذا البند نحو 96.5 مليون 

ريال، اأو ما ن�سبته 66.1%، مقابل زيادة بن�سبة 358% يف العام ال�سابق.  

كما زادت االأر�سدة النقدية واالإيداعات لدى البنوك بن�سبة 155.3% يف 

نهاية عام 2008م، مقابل زيادة بن�سبة 44.7% يف نهاية العام ال�سابق.  

وقد اأدى ذلك اإىل ارتفاع يف بند “ النقدية واالأر�سدة لدى البنوك”من 

اإجمايل املوجودات يف نهاية عام التقرير اإىل 12.6%، مقابل 6.2% يف 

نهاية العام ال�سابق.  

2. املطلوبات: 

. تو�سعت �سركات التمويل يف االقرتا�ص من املوؤ�س�سات املالية لتمويل 
“التمويل من موؤ�س�سات مالية” الذي  عملياتها، حيث زادت قيمة بند 

مليون   1919.8 م�ستوى  اإىل  لي�سل  املوؤ�س�سات  هذه  من  عليه  ح�سلتا 

ريال يف نهاية عام 2008م، مقابل 1217.4 مليون ريال يف نهاية العام 

 ،%57.7 اأو ما ن�سبته  702.4 مليون ريال،  اأي بزيادة قدرها  ال�سابق، 

مقابل زيادة بقيمة 595.8 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 95.8% يف نهاية 

اإجمايل  من  البند  هذا  ي�سكله  ما  ن�سبة  ارتفعت  وبهذا  ال�سابق.  العام 

املركز املايل املجمع اإىل 62.3% يف نهاية عام 2008م، مقابل %49.7 

يف العام ال�سابق.

التمويل من  �سركتي  امل�ساهمني” املجمعة يف  “حقوق  بند  ارتفع   .
1.077 مليون ريال يف  اإىل  2007م  596.9 مليون ريال يف نهاية عام 

نهاية عام 2008م، اأي بزيادة قدرها480.1 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 

80.4%، عن نهاية العام ال�سابق، ومبا ي�سكل حوايل 35% من اإجمايل 

املركز املايل املجمع يف نهاية عام التقرير. ومقارنة بنهاية عام 2007م، 

فقد بلغت زيادة بند ”حقوق امل�ساهمني” حوايل 75.8 مليون ريال، اأو 

ما ن�سبته 14.5%، ومبا �سكل حوايل 24.4% من اإجمايل املركز املايل 

املجمع. 
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Investment Companies

The consolidated financial statement of the three 
investment companies operating in Qatar, presented in 
Table No (5-7), indicates a decline in total liabilities of 
QR70.7 million in 2008, down by 10%. Assets and liabilities 
items were affected by the decline as shown in the 
following table: 

�سركات اال�ستثمار

تبني بيانات املركز املايل املجمع ل�سركات اال�ستثمار الثالثة العاملة 

املوجودات  تراجع  رق��م )7-5(،  اجل��دول  خ��الل  وم��ن  دول��ة قطر،  يف 

االإجمالية لهذه ال�سركات بقيمة 70.7 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 10% يف 

نهاية عام 2008م عن العام ال�سابق. وقد انعك�ص هذا الرتاجع على بنود 

املوجودات واملطلوبات كما يلي:  

Table (5-7)
Investment Companies Balance Sheet

جدول رقم )7-5( 
المركز المالي لشركات االستثمار

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

 Cash and Balances with Banks 19.8 132.5 106.6 - 25.9 - 19.5 نقدية واأر�سدة لدى البنوك

 Debtors 243.9 71.5 10.1 - 61.4 - 85.8 املدينون

 Financial Investments 155.2 386.5 443.0 56.5 14.6 اال�ستثمارات املالية

 Other Assets 60.3 118.9 79.0 - 39.9 - 33.6 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 430.6 709.4 638.7 - 70.7 - 10.0 امل�ج�دات = املطل�بات

 Shareholders’ Equity 418.7 689.8 622.3 - 67.5 - 9.8 حقوق امل�ساهمني

 Short-Term Borrowing 10.0 17.0 0.0 - 17.0 - 100.0 قرو�ص ق�سرية االأجل

 Other Liabilities 1.9 2.6 16.4 13.8 530.8 مطلوبات اأخرى

QR Million بالمليون ريال

1. املوجودات: 

مليون   25.9 البنوك” بحوايل  لدى  واأر�سدة  “نقد  بند  تراجع   .
ريال، اأو ما ن�سبته 19.5% يف نهاية عام 2008م، رافق ذلك انخفا�ص 

يف بند “املدينون” بحوايل 61.4 مليون ريال. 

. بلغت الزيادة يف بند “اال�ستثمارات املالية” حوايل 56.5 مليون 
ريال، اأو ما ن�سبته 14.6% يف نهاية عام 2008م، يف حني اأنها كانت قد 

ارتفعت بحوايل 231.3 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 149% يف نهاية العام 

ال�سابق. لي�سل اإىل م�ستوى 443 مليون ريال يف نهاية العام احلايل ومبا 

مليون   386.5 مقابل  املوجودات،  اإجمايل  من   %69.4 حوايل  ي�سكل 

ريال ومبا ي�سكل 54.5% يف نهاية العام ال�سابق.  

1. Assets

· The cash-in-hand and balances at banks declined by 
19.5% to reach QR106.6 million in 2008.  Similarly, a decline 
of 85.5% to QR10.1 million occurred for ‘debtors’ item. 

· Financial investments increased by QR56.5 million, up 
by 14.6% to reach QR443.0 million in 2008, representing 
69.4% of total assets.  In 2007, financial investments 
increased by 149.0% to QR386.5 million and represented 
54.5% of total assets.
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2. املطلوبات: 

املالية  املوارد  من  االأكرب  امل�ساهمني” اجلانب  “حقوق  بند  ي�سكل 

املتاحة ل�سركات اال�ستثمار العاملة بدولة قطر، حيث �سكل ذلك البند 

ال�سركات  لهذه  املجمع  امل��ايل  املركز  اإجمايل  من   %97.4 ن�سبته  ما 

يف نهاية عام التقرير. وقد و�سل بند “حقوق امل�ساهمني” اإىل م�ستوى 

622.3 مليون ريال يف نهاية عام 2008م، اأي بانخفا�ص يف القيمة بلغ 

67.5 مليون ريال، اأو ما ن�سبته %9.8. 

�سركات التاأمني

ارتفع املركز املايل املَجمع ل�سركات التاأمني الوطنية بنحو 335.7 

مع  باملقارنة  2008م،  عام  نهاية  يف   %3.5 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال،  مليون 

زيادة بنحو 2.5 مليار ريال، اأو ما ن�سبته 37% يف نهاية العام ال�سابق.

ونعر�ص فيما يلي اأهم التطورات التي طراأت على جانبي املوجودات 

واملطلوبات خالل عام 2008م، وذلك كما يبينه اجلداول ادناه: 

2. Liabilities

Shareholders’ equity item still represents the main 
source of funds for investment companies in Qatar, 
representing 97.4% of these companies’ consolidated 
financial statements at the end of 2008.  Shareholders’ 
equity amounted to QR622.3 million in 2008, recording a 
decline of 9.8%.

 

Insurance Companies

The aggregate financial statement of insurance 
companies increased by QR335.7 million, up by 3.5% in 
2008 to reach QR9,879.0 million.  In 2007, an increase of 
37.2% to QR9 ,543.3 million was recorded. 

The table below shows the most important developments 
on assets and liabilities. 

Table (5-8)
Qatari Insurance Companies Balance Sheet

جدول رقم )8-5( 
المركز المالي لشركات التأمين الوطنية

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

 Non-Negotiable Assets: 4,644.4 5,862.8 5,647.6 - 215.2 - 3.7 امل�ج�دات غري املتداولة:

Buildings, Furniture & Equipment 80.0 190.7 211.7 21.0 11.0 اأثاث ومعدات وعقارات

 Financial and Real-Estate Investments: 4,564.4 5,672.1 5,435.8 - 236.3 - 4.2 اال�ستثمارات املالية والعقارية:

- Financial Investments 3,910.7 5,013.2 4,357.9 - 655.3 - 13.1 ا�ستثمارات مالية

- Real-Estate Investments 653.7 658.9 1,077.9 419.0 63.6 ا�ستثمارات عقارية

Negotiable Assets: 2,312.1 3,680.5 4,231.4 550.9 15.0 امل�ج�دات املتداولة:

Other Receivables & Expenses Paid in 
Advance 

1,334.1 2,053.9 2,301.9 248.0 12.1 ذمم مدينة اأخرى وم�ساريف مدفوعة مقدمًا

Cash and Balances Due from Banks 978.0 1,626.6 1,929.6 303.0 18.6 نقد واأر�سدة لدى البنوك

Total Assets = Liabilities 6,956.5 9,543.3 9,879.0 335.7 3.5 امل�ج�دات = املطل�بات

Shareholders’ Equity 4,542.5 5,810.1 4,970.4 - 839.7 - 14.5 حقوق امل�ساهمني

Non-Negotiable Liabilities: 17.7 125.1 1,66.3 41.2 32.9 املطل�بات غري املتداولة:

End of Service Bonus of Employees 17.7 125.1 1,66.3 41.2 32.9 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

Negotiable Liabilities: 2,396.3 3,608.1 4,742.3 1,134.2 31.4 املطل�بات املتداولة:

Insurance Contracts Liabilities 948.1 1,995.0 2,498.3 503.3 25.2 منها مطلوبات عقود التاأمني

Provisions and Other Insurance Creditors 386.1 1,613.2 2,244.0 630.8 39.1 خم�س�سات وذمم التاأمني الدائنة

QR Million بالمليون ريال
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1. املوجودات: 

.  ا�ستمرت االأن�سطة يف النمو خالل عام 2008م، واإن كان مبعدل 
بند  يف  الزيادة  خالل  من  ذلك  انعك�ص  حيث  ال�سابق،  العام  من  اأق��ل 

مليون   248 مقدما” بقيمة  مدفوعة  وم�ساريف  اأخرى  مدينة  “ذمم 
ريال، اأو ما ن�سبته 12.1% يف نهاية عام التقرير، مقابل 719.8 مليون 

54% يف نهاية العام ال�سابق. ويبدو اأن املناف�سة قد  اأو ما ن�سبته  ريال، 

متار�ص  التي  اجلديدة  االأجنبية  وال�سركات  ال�سركات  هذه  بني  ب��داأت 

ن�ساطها من خالل مركز قطر للمال واالأعمال. 

.  اأدت النه�سة العمرانية التي ت�سهدها دولة قطر خالل ال�سنوات 
 ، والعقارات  االأرا�سي  اأ�سعار  يف  كبريه  بزيادة  وامل�سحوبة   ، االأخ��رية 

اإىل اأثار الفته لالأنظار على بند “اال�ستثمارات العقارية” التي متلكها 

مليون   419 بحوايل  البند  ذلك  قيمة  ارتفعت  حيث  التاأمني،  �سركات 

اإىل  قيمته  لت�سل  2008م،  عام  نهاية  يف   %63.6 ن�سبته  ما  اأو  ري��ال، 

العام  نهاية  يف  ري��ال  مليون   659 مقابل  ري��ال،  مليون   1.078 ح��وايل 

ال�سابق. و ال تزال “اال�ستثمارات املالية” ت�سكل اجلزء االأكرب من هذه 

املالية  من”اال�ستثمارات   %80.1 ن�سبته  ما  �سكلت  حيث  اال�ستثمارات 

والعقارية”،  و 44.1% من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 2008م.

البنوك(  لدى  واالأر�سدة  النقدية” )النقد  “املوجودات  زادت    .
لدى �سركات التاأمني بحوايل 303 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 18.6% يف 

نهاية عام 2008م، لت�سل اإىل 1.9 مليار ريال. وعلى ذلك زادت ن�سبة 

ما ت�سكله االأ�سول ال�سائلة من اإجمايل املوجودات، من حوايل %17.1 

يف نهاية عام 2007م، اإىل 19.5% يف نهاية عام 2008م، عاك�سه بذلك 

ارتفاع م�ستويات ال�سيولة .

2. املطلوبات: 

رقم  يو�سح اجل��دول  وال��ذي  امل�ساهمني”،  “حقوق  بند  يزال  ال    .
اأن�سطه  متويل  م�سادر  من  االأك��رب  اجلانب  ميثل  تفا�سيله،   )9-5(

امليزانية  اإجمايل  50.3% من  ن�سبته  ما  �سكل  ، حيث  التاأمني  �سركات 

املجمعة لهذه ال�سركات يف نهاية عام التقرير، مقابل 61% يف نهاية العام 

ال�سابق. وقد و�سل بند “حقوق امل�ساهمني” اإىل م�ستوى خم�سة مليارات 

العام  نهاية  يف  مليار   5.8 مقابل  التقرير،  عام  نهاية  يف  تقريبًا  ريال 

ال�سابق، اأي بن�سبة 14.5%. ويعزى هذا الرتاجع الكبري ، اإىل الفروقات 

الناجمة من اإعادة تقييم حمفظة االأوراق املالية بالقيمة العادلة. 

.  زاد بند “عقود التاأمني” بقيمة 503.3 مليون ريال، اأو ما ن�سبته 
 630.8 بقيمة  الدائنة”  التاأمني  وذمم  “خم�س�سات  وبند   ،%25.2

مليون ريال، اأو ما ن�سبته %39.1.  

1. Assets

· Activities continued to increase in 2008, although 
a lower growth rate than in the previous year.  This is 
reflected by an increase in “Other Receivables & Expenses 
Paid in Advance” of 12.1% in 2008, compared to a much 
higher increase of 54% in 2007. This slower growth may 
be a reflection of increased activities by foreign insurance 
companies operating under Qatar Financial Center.

· The construction boom witnessed by the country in 
recent years, accompanied by considerable increase in 
prices of land and buildings led to a 63.6% increase in “real-
estate investments” in 2008 to reach a level of QR1,078 
million, compared to QR659 million in 2008. However, 
the “Financial Investments” still represent the major part 
of financial and real estate investments, with a share of 
80.1% that represented 44.1% of total assets in 2008.

· Insurance companies increased their "Cash and 
Balances due from Banks" by QR303 million, up by 18.6%, 
to QR1,9 billion in 2008. This represented 19.5% of total 
assets in 2008 compared to 17.1% in 2007, reflecting a 
higher level of  liquidity. 

2. Liabilities 

· Shareholders’ equity (Table No. 5-9) is the main 
source of funds to finance insurance companies’ activities. 
This item represented about 50.3% of the total aggregated 
balance sheet in 2008, compared to 61% previously. 
Shareholders’ equity stood at about QR5 billion in 2008, 
compared to QR5.8 billion in 2007, down by 14.5%. This 
decline is attributed to the difference rising from re-
evaluation of securities portfolio at fair value.

· "Insurance Contracts" item increased by QR503.3 
million in 2008, up by 25.2%, to QR2,498.3 million, and 
"provisions for credit insurance accruals" increased by 
QR630.8 million, up by 39.1% to QR2,244.0 million.



117 Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 2008

Financial Sectorالقطاع المالي

Table (5-9)
Qatari Insurance Companies Shareholders’ Equity

جدول رقم )9-5( 
حقوق المساهمين لدى شركات التأمين الوطنية

Items 2006 2007 2008
Change التغري

(2007/2008) البيــــــــــان

Value  قيمة %

Paid – Up Capital 867.3 980.6 1,101.6 121.0 12.3 راأ�ص املال املدفوع

Legal Reserves 590.7 750.6 886.1 135.5 18.1 احتياطي قانوين

General Reserves 441.2 288.5 288.5 0.0 0.0 احتياطي عام

Revaluation Reserves 1,861.1 2,641.2 1,202.3 - 1,438.9 - 54.5 احتياطي القيمة العادلة

Retained Profits 697.0 939.9 1,155.6 216.6 23.1 اأرباح مدورة

Other Reserves 85.2 210.1 336.3 126.2 60.0 احتياطيات اأخرى

Total Shareholders’ Equity 4,542.5 5,810.1 4,970. 4 - 839.7 - 14.5 اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

QR Million بالمليون ريال

بور�سة قطر )�سوق الدوحة لالأوراق املالية �سابقًا(

انخفا�سات  2008م،  العاملّية خالل عام  املال  اأ�سواق  �سهدت كافة 

حادة وتراجعات، الأ�سباب يف مقدمتها تفاقم اأزمة االئتمان والتي انتقلت 

ب�سرعة من االقت�ساد االأمريكي اإىل االقت�ساد العاملّي. وفى املقابل فاإن 

بور�سة قطر، كانت حتى الن�سف االأول من عام 2008 م، تعي�ص ظروفًا 

ومعطيات اقت�سادية خمتلفة، حيث حت�سن اأداوؤها ب�سكل الفت للنظر، 

مدعومة يف ذلك مبجموعة من العوامل االقت�سادية واملالية، اأبرزها:

. ا�ستمرار حت�سن اأ�سعار النفط والغاز يف االأ�سواق الدولية، ومن ثم 
موا�سلة االإيرادات العامة لوترية النمو القوى. و�سهد االإنفاق العام وهو 

املحرك الرئي�سي واالأ�سا�سي لعملية التنمية االقت�سادية بدولة قطر ومن 

ثم اأهم م�سادر الدخل وال�سيولة، هو االآخر زيادة. 

�سعر  تخفي�ص  وتطلبت  بالنمو  اأ���س��رت  التي  املالية  االأزم���ة  اأن   .
الفائدة وتراجع قيمة العملة االأمريكية، مل يكن لها تاأثري على امل�سارف 

القطرية التي وا�سلت حتقيق معدالت ربح مرتفعة خالل الربع االأخري 

من عام 2007م والربع االأول لعام 2008م.

اأجنبية  و�سيولة  ودائ��ع  تدفق  عن  جنم  ال�سيولة  يف  فائ�ص  وجود   .
اإىل كل دول اخلليج يف وقت واحد، عندما كانت تروج فكرة واحتمال 

اأو  بالدوالر  عمالتها  ارتباط  بفك  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  قيام 

على االأقل برفع قيمة هذه العمالت جتاه العمالت االأخرى.

. حتقيق قطر ملعدل منو يعترب واحدًا من اأعلى معدالت منو الناجت 
املحلّي االإجمايل يف العامل العام املا�سي.

Qatar Exchange: “formerly known as the 
Doha Securities Market”

2008 witnessed a major decline in all international 
financial markets due to the credit crisis, which rapidly 
moved from the US to other countries across the globe. 
Qatar Exchange enjoyed different economic circumstances 
until the middle of 2008 as its economic performance was 
improving to a great extent due to some of the following 
factors:

. Oil and gas price improvement continued in 
international markets, enhancing public revenues. Public 
expenditures, the cornerstone of economic development in 
Qatar and thus the most important sources of the income 
and liquidity, have also increased.

. The financial crisis, which badly affected growth, 
leading to lower interest rates and a depreciation of the US 
currency did not impact the profitability of Qatari banks, 
which recorded high growth rates during the last quarter 
of 2007 and the first quarter of 2008. 

. Liquidity surplus resulting from the flow of foreign 
deposits to all Gulf countries as a result of possible de-
pegging of GCC countries currency from the US Dollar or a 
revaluation of currencies. 

. Qatar achieved one of the highest GDP growth rates 
in the world in the previous year.
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. متيز ال�سوق القطري بفر�ص ا�ستثمارية فريدة مقارنة بغريها من 
االأ�سواق النا�سئة، حيث حققت الغالبية العظمى من ال�سركات القطرية 

املدرجة ببور�سة قطر منوًا ملمو�سًا وم�سجعًا يف االأرباح الف�سلية واأي�سا 

الف�سل االأول من عام 2008م. 

ومع انتهاء الف�سل الثاين من عام التقرير، بداأت بور�سة قطر نحو 

الهبوط والرتاجع، نتيجة جملة من االأ�سباب واملوؤثرات، لعل من اأهمها:

. ما �سهدته البور�سات الدولية خالل تلك الفرتة وحتى نهاية عام 
اأبوابه يف  اأغلق  منها  البع�ص  اأن  بل  قيا�سية،  انخفا�سات  التقرير، من 

بع�ص االأيام بعد اأن فتحت على انخفا�ص كبري. 

اأحدثت  العاملّي،  واملايل  االقت�سادي  املناخ  التحوالت يف  تلك  . كل 
املالية  االأ�سواق  يف  الثقة  لتنهار  امل�ستقبل  اإزاء  التاأكد  عدم  من  حالة 

واأ�سبح الذعر هو العامل امل�سرتك بني امل�ستثمرين على م�ستوى العامل.

ال�سيولة بعد اخل�سائر  اإىل  االأجنبية  . حاجة ال�سناديق واملحافظ 
الكبرية التي تعر�ست لها يف االأ�سواق االأم نتيجة اأزمة الرهن العقاري 

من  بالعديد  دفع  العاملّية،  املالية  االأ���س��واق  يف  اال�ستثمارات  وخ�سائر 

اتخاذ  اإىل  وال�سناديق  املحافظ  هذه  تدير  التي  اال�ستثمارية  البنوك 

�سمنها  ومن  النا�سئة  االأ�سواق  يف  ا�ستثماراتها  حجم  بتخفي�ص  قرار 

واملحافظ  ال�سناديق  لتقوم  اخلليجي؛  التعاون  جمل�ص  دول  اأ���س��واق 

االأجنبية امل�ستثمرة يف دولة قطر بعمليات بيع لالأ�سهم التي بحوزتها، 

االأمر الذي اأدى اإىل خلل يف ميزان العر�ص والطلب.

. قيام دول جمل�ص التعاون اخلليجي عدة مرات بنفي نيتها يف فك 
ارتباط عمالتها بالدوالر اأو رفع قيمة عمالتها اأمام العمالت االأخرى، 

مما اأدى اإىل �سحب الودائع بالعمالت االأجنبية، الذي كان له اأثره على 

الفائدة  اأ�سعار  البنوك  وبالتايل، رفعت  البنوك.   لدى  ال�سيولة  اأو�ساع 

على الودائع الثابتة بغر�ص اجتذاب املزيد من الودائع، االأمر الذي كان 

له انعكا�سات م�ساعفة يف ثقلها على بور�سة قطر، �سواء من خالل قلة 

يف  واملتمثلة  البديلة  الفر�سة  حت�سن  خالل  من  اأو  املعرو�سة،  ال�سيولة 

الودائع البنكية.

موؤ�سر ال�سوق

�سهد املوؤ�سر العام الأ�سعار االأ�سهم يف بور�سة قطر مع بدايات عام 

2008م، ارتفاعًا ملحوظًا. فقد ارتفع املوؤ�سر اإىل م�ستوى 10746 نقطة 

مع بداية �سهر يناير مقارنة بنحو 9580 نقطة يف نهاية العام ال�سابق. 

تعامل  ف��رتات  بع�ص  خالل  لي�سل  ال�سعودي  االجت��اه  املوؤ�سر  ووا�سل 

الرتاجع  م�سرية  بعدها  ليبداأ  نقطة،   12229 م�ستوى  اإىل  يونيو  �سهر 

. The Qatari market being a good investment opportunity 
compared to other emerging markets, with the majority of 
the companies listed in Qatar Exchange recording higher 
profits in the first quarter of 2008. 

By the end of the second quarter of the report’s year, 
the Qatar Exchange index, declined due to the following 
reasons:

. The decline of the international financial markets 
during this period up to the end of 2008. With some 
markets shutting down for some days after recording large 
declines.

. World economic and financial changes resulted in 
future uncertainty, lack of confidence in financial markets, 
and panic dominating investors’ behaviour around the 
world. 

. Liquidity was required for foreign funds and portfolios 
managers after major losses recorded in home markets, 
which obliged investment banks to decrease their 
investments in the emerging markets including the GCC 
countries.  As a result, foreign funds and portfolios invested 
in Qatar sold their shares, which affected the supply and 
demand balance. 

. GCC countries regular denials to de-peg their currencies 
from the US Dollar or revaluate them against other 
currencies led the withdrawal of foreign deposits which 
influenced banks’ liquidity. This led banks to increase rates 
on fixed deposits in order to attract increased deposits, 
which was reflected in Qatar Exchange whether through 
the lack of liquidity or through higher level of interest rates 
on bank deposits.

 

Market Index  

Qatar Exchange index recorded remarkable increase 
in early 2008, as the index increased to 10,746 points in 
January, compared to 9,580 points at year-end 2008.  The 
index continued to move upwards reaching 12,229 points in 
June; however, in September it started to decline reaching 
5,500 points in November and ending the year at a level of 
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اإىل م�ستوى 10000 نقطة تقريبًا يف �سهر �سبتمرب، ثم اإىل نحو 5500 

نقطة يف �سهر نوفمرب، لي�ستقر يف نهاية عام التقرير عند م�ستوى 6886 

نقطة، لتكون املح�سلة هي االنخفا�ص مبقدار 2694 نقطة، اأو ما ن�سبته 

28.12%. وعلى امل�ستوى القطاعي، فقد �سجل موؤ�سر قطاع التاأمني يف 

عام 2008م، اأعلى ن�سبة تراجع بلغت 55.04%، وجاء قطاع اخلدمات 

بن�سبة  ال�سناعة  قطاع  ثم   ،%37.29 بلغت  بن�سبة  الثانية  املرتبة  يف 

25.71%، و�سجل قطاع البنوك واملوؤ�س�سات  املالية اأقل ن�سبة تراجع بني 

القطاعات، حيث بلغت ن�سبة %23.05. 

6,.886 points, , recording a decline of 28.12%.  By sector, the 
Insurance Sector recorded the largest decline of 55.04% 
in 2009. This was followed by the Services Sector that 
recorded a decline of 37.29%, followed by Industry Sector 
with a decline of 25.71%. The Banking & Financial Sector 
recorded the lowest decline rate amongst all sectors of 
23.05 %.

اإطار رقم )6(

عمق ومرونة ال�سوق

ومرونة  عمق  لقيا�ص   )  HHR( هيبل  هيو-  ن�سبة  عادة  ت�ستخدم 

االأ�سواق املالية، وميكن تعريف هذا املوؤ�سر على النحو التايل :

                                    ] ) اأعلى �سعر – اأدنى �سعر ( / اأدنى �سعر [
ن�سبه هيو –هيبل = �������������������������������������������������������������������������������������������������������

                                         ] القيمة املتداولة / قيمة ال�سوق الراأ�سمالية  [

العمليات  حلجم  بالن�سبة  قليل  االأ�سعار  تغري  كان  كلما  اأنه  ويالحظ   

اأقوى  ال�سوق  اأداء  موؤ�سر  كان  كلما  املوؤ�سر(  انخف�ص  كلما  اأخر  )ومبعنى 

واأف�سل. مبعنى اآخر فاإن القيمة املرتفعة للموؤ�سر ت�سري اإىل �سعف وانخفا�ص 

م�ستوى اأداء ال�سوق. ويعتمد هذا املوؤ�سر على االأرقام فقط وال يتم ا�ستخدام 

اأي من وحدات القيا�ص.

2006م/  )يونيو  الزمنية  الفرتة  خالل  قطر  بور�سة  موؤ�سرات  ت�سري 

وم�ستقر  قوي  باأداء  متتعه  فرتة  بعد  املوؤ�سر  حترك  اإىل  2008م(  دي�سمرب 

خالل 2007م ، نحو املنعطف الت�ساعدي يف بداية عام 2008م عاك�سًا بذلك 

اإىل حد ما  تاأثره باأزمة الرهن العقاري االأمريكية. وخالل االأ�سهر االأخرية 

لعام 2008م ظلت قيمة موؤ�سر االأ�سعار مرتفعة ب�سبب وجود حالة من عدم 

االطمئنان داخل االأ�سواق العاملّية.

Box No (6)
The Depth and Resilience of Qatar Exchange

A measure commonly employed to monitor the depth and 
resilience of financial markets is the Hui-Heubel ratio (HHR). The 
indicator is defined as:

]/[
]/)[(

tioncapitalizaMarketvalueTraded
pricelowestpricelowestpriceHighestHHR −=

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

A time-series of this indicator for the Qatar Exchange (QE) for 
the period from June 2006 to December 2008 reveals that after a 
strong period of stable market conditions, primarily during 2007, 
the index moved to a higher trajectory beginning January 2008, 
reflecting to an extent, the lagged effect of the outbreak of the 
US sub-prime episode. During the last few months of 2008, the 
value of the index has remained quite elevated, presumably 
reflecting heightened uncertainty in international markets.
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Table (5-10) 
Sectoral Distribution of Listed Companies in 
Qatar Exchange 

جدول رقم )10-5( 
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

Sectors
عدد ال�صركات يف نهاية عام 2007م 

Number of listed 
Companies in 2007

عدد ال�صركات يف نهاية عام 2008م 

Number of listed
Companies in 2008

التغري 

Change القطاعات

Banking 9 9 0 قطاع البنوك

Insurance 5 5 0 قطاع التاأمني

Industrial 7 7 0 قطاع ال�سناعة

Service 19 22 3 قطاع اخلدمات

TOTAL 40 43 3 املجم�ع

Market Listings and Qatar Exchange Activity 
in 2008

2008 witnessed the listing of three new companies, 
thus raising the number of the listed companies in the 
Qatar Exchange to 43. The newly listed companies are; 
Ezdan, Islamic Financial Securities, and Gulf International 
Services. The increase in the number of listed companies, 
presented in Table (5-10), contributed to an increase in the 
number of shares traded in Qatar Exchange from 3,411.3 
million shares in the 2007 to 3,893.5 million shares in 2008, 
recording an increase of 14.14%.

 

The total value of the traded shares increased from 
QR108.9 billion in 2007 to QR175.6 billion in 2008, up by 
61.16%. Due to the decline of share prices of the listed 
companied in 2008, the market capitalization of listed 
decreased by 19.75% to QR279.04 billion in 2008, compared 
to QR347.69 billion in 2007.

اإدراج �سركات جديدة ون�ساط التداول يف ال�سوق لعام 

2008م

اأوقات خمتلفة  اإدراج ثالث �سركات جديدة يف  2008م  �سهد عام 

الكلى  العدد  رفع  بور�سة قطر، مما  اأ�سهمها يف  تداول  ليتم  العام  من 

اأزدان،  هي:  اجلديدة  وال�سركات  �سركة.   43 اإىل  املدرجة  لل�سركات 

االإ�سالمية لالأوراق املالية، واخلليج الدولية للخدمات. وبهذا اأ�سبح عدد 

ال�سركات يف كل قطاع كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )5-10(. وقد 

اأ�سهمت الزيادة يف عدد ال�سركات على النحو امل�سار اإليه يف رفع عدد 

لي�سل  2007م  �سهم خالل عام  3411.3 مليون  املتداولة من  االأ�سهم 

اإىل 3893.5 مليون �سهم يف عام 2008م، اأو مبا ن�سبته %14.14.

وقد ارتفعت القيمة االإجمالية لالأ�سهم املتداولة من 108.9 مليار 

ن�سبته  اأو مبا  2008م،  عام  ريال  مليار   175.6 اإىل  2007م  عام  ريال 

61.16%. وكنتيجة لالنخفا�ص الذي طراأ على اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات 

املدرجة خالل عام 2008م، فقد انخف�ست القيمة الراأ�سمالية الأ�سهم 

279.04 مليار ريال يف نهاية  ال�سركات املدرجة يف ال�سوق لت�سل اإىل 

عام 2008م، مقابل 347.69 مليار ريال يف نهاية العام ال�سابق، اأو مبا 

ن�سبته %19.75. 

Sectors Market Performance in 2008

The turnover sectors analysis in Qatar Exchange 
during 2008 as shown in Table No (45-11) indicates that 
the banking sector came in the first place, among the four 
sectors, accounting for 44.8% of the total value of the 
traded shares, and 45.12 % of the total numbers of the 
traded shares. The service sector was second with 43.96% 
in terms of the total number of traded shares, and in 

اأداء ال�سوق ح�سب القطاعات لعام 2008 م

ي�سري التحليل القطاعي حلركة التداول يف بور�سة قطر خالل عام 

البنوك  قطاع  اأن  اإىل   ،)11-5( رقم  اجل��دول  يو�سحه  كما  2008م، 

واملوؤ�س�سات املالية قد تبواأ املرتبة االأوىل بني القطاعات االأربعة الرئي�سية 

بن�سبة 44.8% من القيمة االإجمالية لالأ�سهم املتداولة، وبن�سبة %45.12 

اخلدمات  قطاع  تبواأ  حني  يف  املتداولة.  لالأ�سهم  االإجمايل  العدد  من 

املتداولة  لالأ�سهم  االإجمايل  العدد  43.96% من  بن�سبة  الثانية  املرتبة 



121 Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 2008

Financial Sectorالقطاع المالي

و بن�سبة 37.49% من القيمة االإجمالية لالأ�سهم املتداولة. وقد حافظ 

ما  �سكل  حيث  التداول،  حركة  يف  الثالثة  املرتبة  على  ال�سناعة  قطاع 

من   %15.18 و  املتداولة  لالأ�سهم  االإجمايل  العدد  من   %9.62 ن�سبته 

املرتبة  يف  التاأمني  قطاع  وج��اء  املتداولة.  لالأ�سهم  االإجمالية  القيمة 

االأخرية، بن�سبة 1.3% من العدد االإجمايل لالأ�سهم املتداولة و %2.53 

من القيمة االإجمالية لالأ�سهم املتداولة.

خم�ص  اأ�سهم  على  ال��ت��داول  حركة  تركز  2008م  ع��ام  �سهد  وق��د 

من   %43.01 ن�سبته  ما  على  جمموعها  يف  ا�ستحوذت  فقط،  �سركات 

التوايل  على  ال�سركات  هذه  وكانت  املتداولة،  االأ�سهم  قيمة  اإجمايل 

هي: م�سرف قطر االإ�سالمي )11.1%(، م�سرف الريان )%9.42(، 

الدولية  اخلليج  واأخريًا  بروة )%6.95(،  �سناعات قطر )%9.39(،  

للخدمات )%6.15(.

terms of the value of traded shares recorded 37.49%. The 
industrial sector maintained its third place, accounting for 
9.62% of the total number of traded shares and 15.18% of 
the total value of the traded shares. Finally, the insurance 
sector came in the fourth and last place, with 1.3% of the 
total number of shares and 2.53 % of the value of traded 
shares. 

2008 was marked by shares turnover concentration of 
five companies which accounted for 43.01% of the total 
value of the traded shares. These companies are: Qatar 
Islamic Bank (11.1%), Masraf Al Rayan (9.42%), Industries 
Qatar (9.39%), Barwa (6.95%), and Gulf International 
Services (6.15%).

Sectors
 احل�صة الن�صبية من عدد الأ�صهم

Relative Share of the Total 
Number of Traded Shares 

 احل�صة الن�صبية من قيمة الأ�صهم

Relative Share of the Total Value 
of Traded Shares

القطاعات

Banking 45.12 % 44.80 % قطاع البنوك

Service 43.96 % 37.49 % قطاع اخلدمات

Industrial 9.62 % 15.18 % قطاع ال�سناعة

Insurance 1.30 % 2.53 % قطاع التاأمني

Total 100 % 100 % املجم�ع

Table (5-11)
Sectors Distribution of Traded Shares in Qatar 
Exchange in 2008

جدول رقم )11-5(  

القطاعات الرئيسية حسب حركة التداول في بورصة قطر 
عام  2008 م

(%)

اإجمايل اأرباح ال�سركات املدرجة

2008م  عام  قطر  بور�سة  يف  املدرجة  القطرية  ال�سركات  حققت 

اأرباحًا اإجمالية بلغت حوايل   28.49 مليار ريال، مقارنة بحوايل21.40 

اأنه  ويتبني هنا    .%33.13 ن�سبته  ما  اأي  ال�سابق،  العام  ريال يف  مليار 

خالل عام 2008م، �سجلت �سركة واحدة فقط خ�سائر، يف حني �سجلت 

التجاري )اخلليجي(  ا�ستبعاد بنك اخلليج  اأرباحًا. وقد مت  42 �سركة 

من هذه املقارنة، حيث قام باالإف�ساح عن بياناته املالية للفرتة املمتدة 

اأظهرت �سايف  والتي  2008م،  دي�سمرب   31 وحتى  2007م  يناير   9 من 

اأي�سًا ا�ستبعاد �سركة اخلليج  103.6 مليون ريال. كذلك مت  ربح قدره 

الدولية للخدمات والتي حققت �سايف ربح قدره 423.41 مليون ريال من 

املقارنة مع العام ال�سابق حيث مت اإدراجها يف بور�سة قطر عام 2008م. 

Gross Profits of Listed Companies 

Total profit of all companies listed in Qatar Exchange 
amounted to QR28.49 billion in 2008, up by 33.13% from 
QR21.40 billion recorded in 2007.  Only one company made 
a loss with all remaining 42 companies recording a profit. 
Al Khaliji Commercial Bank was excluded as its financial 
statements during the period from 9 January 2007 up to 31 
December 2008 showed that the bank has achieved a net 
profit of QR103.6 million. Gulf International Services that 
made a net profit of QR423.41 million was also excluded 
from the comparison with last year as it was listed in 2008.  
The Industrial Sector achieved the highest increase of net 
profit with growth rate of 46.62%. The Services Sector 
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وقد �سجل قطاع ال�سناعة اأعلى زيادة يف �سايف االأرباح بن�سبة منو بلغت 

منو  بن�سبة  اخلدمات  قطاع  الثانية  املرتبة  يف  جاء  حني  يف   ،%46.62

بلغت 36.13%، تبعهما قطاع التاأمني بن�سبة منو بلغت %23.03.

ارتفاعًا  �سجل  املالية حيث  واملوؤ�س�سات  البنوك  قطاع  واأخريًا جاء 

ت�سع  ا�ستاأثرت  وق��د  ال�سابق.  العام  ب��اأرب��اح  مقارنة   %23.10 ن�سبته 

االأرباح املحققة وهي  73.6% من جممل  ن�سبته عن  �سركات مبا تزيد 

قطر،  ات�ساالت  الوطني،  قطر  بنك  قطر،  �سناعات  الرتتيب:  على 

�سركة   ، الريان  م�سرف  االإ�سالمي،  قطر  م�سرف  التجاري،  البنك 

اأزدان العقارية، �سركة قطر للوقود، بنك الدوحة.

came second with growth rate of 36.13%, followed by the 
Insurance Sector with growth rate of 23.03%, and finally 
the Banking & Financial Sector which recorded an increase 
of 23.10%.

Nine companies achieved more than 73.6% net profit 
in 2008.  This includes Industries Qatar, QNB, Q-Tel, 
Commercialbank, Qatar Islamic Bank, Masraf Al Rayan, 
Ezdan Real Estate, Woqod, and Doha Bank.
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Foreign Trade 

Foreign trade figures for 2008 indicate that the exchange 
of goods between Qatar and the rest of the world grew 
noticeably, reflecting the robust economic growth in Qatar. 
During the year, Qatar’s foreign trade (exports + imports of 
goods) stood at QR301.4 billion, recording a strong growth 
of 33.9% over 2007. 

Exports of Goods recorded a growth of 30.7%, while 
import recorded a growth of 40.7% over the previous 
year. The high growth of imports resulted in an increase 
in its relative share in foreign trade during the period. 
Accordingly, the share exports stood at 66.3%, decreasing 
by 2.4% from the previous period. The growth in exports 
can be attributed to the high oil prices that prevailed during 
the first half of 2008. 

Even though commodity prices declined sharply during 
the second half of 2008, the imports of goods have shown a 
strong growth due to favourable economic conditions. The 
level of import goods stood at QR101.6 billion, compared 
to QR72.2 billion in the year 2007, recording an increase 
of 40.7 %.

Despite the high growth in foreign trade, the indicator 
of the openness of Qatar (Total foreign trade to GDP ratio) 
declined. This was due to the fact that the growth in GDP 
outpased the growth in foreign trade during the year. 
Accordingly, the indicator of the openness of the economy 
reached 82.5% during the year. Therefore, the domestic 
economy is considered to be more robust and less exposed 
to the risks of the global financial and economic crisis in 
2008. 

التجارة اخلارجية

ت�سري بيانات التجارة اخلارجية اإىل اأن حركة املبادالت ال�سلعية بني 

2008م قد حققت منوًا  دولة قطر وبلدان العامل اخلارجي خالل عام 

ملمو�سًا يعك�ص النمو االقت�سادي الكبري الذي ت�سهده دولة قطر. حيث 

بلغت التجارة اخلارجية لدولة قطر )�سادرات �سلعية + وردات �سلعية( 

301.4 مليار ريال قطري مبعدل منو كبري بلغ 33.9% مقارنة بالعام 

املا�سي.

وقد �سجلت ال�سادرات ال�سلعية خالل العام املا�سي معدل منو بلغ 

30.7%، يف حني �سجلت الواردات ال�سلعية معدل منو طفيف بلغ %40.7 

مقارنة بالعام املا�سي. وقد نتج معدل النمو املرتفع للواردات ال�سلعية 

عن زيادة يف االأهمية الن�سبية للتجارة اخلارجية خالل فرتة التقرير. 

وعليه، فقد بلغت االأهمية الن�سبية لل�سادرات ال�سلعية 66.3%، م�سجلة 

ال�سادرات  ويعزو منو  ال�سابقة.  بالفرتة  2.4% مقارنة  تراجعًا مبعدل 

ال�سلعية اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط خالل الن�سف االأول من عام 2008.

وعلى الرغم من االنخفا�ص احلاد الأ�سعار ال�سلع، اإال اأن ال�سادرات 

عوامل  عدة  اإىل  ذلك  ويرجع  طفيف.  منو  معدل  حققت  قد  ال�سلعية 

اأن�سطة املقاوالت خالل  2008، وزيادة  ت�سمل زيادة عدد ال�سكان لعام 

ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سباب.  من  وغريها  العام،  من  االأول  الن�سف 

101.6 مليار ريال قطري مقارنة بالعام  فقد بلغت الواردات ال�سلعية 

بن�سبة  ارتفاعًا  حمققة  قطري،  ريال  مليار   72.2 بلغت  حيث  املا�سي 

.%40.7

اإال  اخلارجية،  التجارة  يف  املرتفع  النمو  معدل  من  الرغم  وعلى 

اإجمايل  بن�سبة  دولة قطر )مقا�سًا  انفتاح  موؤ�سر  تراجعًا يف  اأن هناك 

التجار اخلارجية اإىل الناجت املحلي االإجمايل(. ويرجع ذلك اإىل ارتفاع 

مبعدل  مقارنة  التقرير  عام  خالل  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل 

منو التجارة اخلارجية، وقد اأدى ذلك اإىل حتقيق موؤ�سر االنفتاح معدل 

منا�سب بلغ 82.5% خالل عام التقرير. لي�سبح بذلك االقت�ساد املحلي 

اأكرث قوة واأقل انك�سافًا على االأزمات املالية واالقت�سادية العاملّية.
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Figure No. (6-1)
The Indicator of Qatar’s Openness   

90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70

2004 2005 2006 2007 2008
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موؤ�سر انفتاح دولة قطر على العامل

التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية )�سيف(

�سهد الهيكل العام للتوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية لدولة قطر 

اإىل  اخلم�ص  خ��الل  م��رة  والأول  2008م.  ع��ام  خ��الل  التغيريات  بع�ص 

الدول  ال�سلعية من جمموعة  ال��واردات  املا�سية، جتاوزت  �سنوات  �ست 

كانت  والتي  االأوروب��ي��ة  ال��دول  جمموعة  من  ال���واردات  قيمة  االآ�سيوية 

تت�سدر املجموعات الرئي�سية، بل وتخطتها هام�سيًا.

فقد وا�سلت الواردات ال�سلعية من جمموعة الدول االآ�سيوية وترية 

منوها والتي بداأتها باإزاحة جمموعة الدول العربية عن املرتبة الثانية يف 

عام 2005م. وقد ت�سدرت الواردات ال�سلعية من اليابان وال�سني هذا 

العام قائمة جمموعة الدول االآ�سيوية. وباالإ�سافة اإىل معدل النمو القوي 

جدول رقم )1-6(
مؤشر انفتاح دولة قطر على العالم

Table (6-1)
The Indicator of Qatar’s Openness

QR Million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البيان

Exports of Goods 67,162 92,234 123,945 152,951 199,880 ال�سادرات ال�سلعية

Imports of Goods 21,856 36,621 59,841 80,097 101,556 الواردات ال�سلعية

Total Foreign Trade 89,019 128.855 183,786 233,048 301,436 اإجمايل التجارة اخلارجية

GDP 115,512 154,564 206,644 258,591 365,483 الناجت املحلي الإجمايل

The Indicator of Openness % 77.1 83.4 88.9 90.1 82.5 املوؤ�سر)%( 

مليون ريال

Geographical Distribution of Imports (cif) 

The general geographic distribution structure of Qatar’s 
goods imported witnessed some changes in 2008.  For the 
first time during the past six years, imports from the Asian 
countries group exceeded imports from EU counties group, 
albeit marginally, and stood in the first place. 

Growth in imports from Asian countries group was 
observed since 2005 when it replaced Arab countries 
group to reach the second place. Imports from Japan and 
China top the list in the Asian countries group. With a 
strong growth of imports from Asian countries, its relative 
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مليون ريال

Table (6-2)
The Geographic Distribution of Imports (cif)

QR Million

جدول رقم )2-6(
التوزيع الجغرافي للواردات السلعية )سيف(

Country 2004 2005 2006 2007 2008 الدولة

Arab Countries 4,386.9 5,708.4 8,821.3 12,488.6 16,242.2 الدول العربية:

GCC Countries 4,013.7 5,125.3 7,859.5 11,360.9 14,544.3 دول جمل�ص التعاون

U. A. E. 1,381.3 2,355.9 3,606.5 5,632.3 6,727.6 االإمارات العربية املتحدة

Saudi Arabia 2,079.0 2,093.1 3,054.9 3,924.6 4,954.4 ال�سعودية

Asian Countries 4,012.8 12,093.7 20,652.9 27,066.0 36,410.6 الدول الآ�صي�ية: 

Japan 1,141.4 4,263.0 7,182.8 7,982.5 9,785.1 اليابان

India 513.7 1,411.7 1,642.0 2,276.1 3,282.0 الهند

South Korea 408.9 1,657.8 3,278.4 4,862.8 5,577.3 كوريا اجلنوبية

China 668.3 1,892.3 3,482.8 4,660.2 7,326.6 ال�سني

European Countries 10,545.7 13,032.1 22,056.9 28,722.7 36,358.5 الدول الأوروبية: 

U. K. 1,119.3 2,096.3 2,985.0 3,769.4 4,773.4 اململكة املتحدة

Germany 1,148.9 3,361.9 5,581.0 6,209.5 8,527.1 اأملانيا

Italy 740.3 2,364.7 5,543.3 8,229.2 7,473.6 اإيطاليا

France 5,846.1 1,547.3 2,311.6 2,881.9 3,733.9 فرن�سا

American Countries 2,580.6 5,139.6 7,293.2 10,537.5 11,151.1 الدول الأمريكية: 

U. S. A. 2,102.0 4,232.4 5,899.6 9,120.5 9,168.6 الواليات املتحدة االأمريكية

Total 21,856.2 36,621.0 59,841.1 80,097.1 101,556.3 املجم�ع

اأهميتها  االآ�سيوية، فقد ارتفعت  ال�سلعية من جمموعة الدول  للواردات 

الن�سبية يف اإجمايل الواردات ال�سلعية )�سيف( من نحو 33.8% يف عام 

2007م لت�سل اإىل نحو 35.9% يف عام 2008م. وتلت جمموعة الدول 

االآ�سيوية يف الرتتيب بهام�ص طفيف جمموعة الدول االأوروبية حمققة 

معدل منوًا بلغ 26.6%، لترتاجع اأهميتها الن�سبية ب�سكل طفيف للغاية 

يف اإجمايل الواردات ال�سلعية من نحو 35.9% يف عام 2007م اإىل نحو 

35.8% عام 2008م.

share in the total imported goods also increased to 35.9% 
in 2008, from 33.8% in 2007. The Asian counties group 
was followed by the EU countries group in the second with 
a growth rate 26.6%. Thus, its relative share in the total 
imported goods declined marginally from around 35.9% in 
2007 to around 35.8% in 2008.
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The Arab countries group, including GCC countries, 
came in the third place with a total value of QR16.2 billion, 
up by QR3.8 billion representing an increase of 30.1%. 
Thus, its relative share increased to 17% in 2008 against 
15.6% in the previous year.

The fourth and last place was occupied by the American 
countries, with imports from this group at QR11.2 billion, up 
by QR613.6 million at 5.8%. Its relative share in Qatar’s 
total imports of goods declined to 11% from 13.2% in the 
previous year. 

حافظت جمموعة الدول العربية والتي تت�سمن من بينها جمموعة دول 

 16.2 ق��دره  باإجمايل  الثالثة  املرتبة  على  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

مبعدل  قطري  ريال  مليار   3.8 قدره  منوًا  حمققة  قطري  ريال  مليار 

يف   %15.6 بنحو  مقارنة   %17 اإىل  الن�سبية  اأهميتها  لرتتفع   ،%30.1

العام ال�سابق.

اأما املرتبة الرابعة واالأخرية والتي متثلها جمموعة الدول االأمريكية فقد 

حققت الواردات ال�سلعية منها اإجمايل قدره 11.2 مليار ريال قطري، 

حمققه منو قدره 613.6 مليون ريال مبعدل 5.8%، لترتاجع اأهميتها 

الن�سبية يف اإجمايل الواردات ال�سلعية اإىل 11% مقارنة بنحو 13.2% يف 

العام ال�سابق.

�سكل رقم )2-6(

التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سلعية

Figure No. (6-2)
The Geographic Distribution of Imports

QR Millionمليون ريال

Arab                       Asian                 European                 American               Others
الدول العربيةالدول االأ�سيويةالدول االأوروبيةالدول االأمريكيةاأخرى



131 Thirty Second Annual Report 2008التقرير السنوي الثاني والثالثون 2008

Foreign Trade and Balance of Paymentsالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

Table (6-3) 
Relative Geographic Distribution of Imports (cif)  
                                                                           (%)

جدول رقم )3-6(
التوزيع الجغرافي النسبي للواردات السلعية )سيف(

Countries and Groups 2004 2005 2006 2007 2008 الدولة

Arab Countries 20.1 15.6 14.7 15.6 16.0 الدول العربية:

GCC Countries: 18.4 14.0 13.1 14.2 14.3 دول جمل�ص التعاون

U. A. E. 6.3 6.4 6.0 7.0 6.6 االإمارات العربية املتحدة

Saudi Arabia 9.5 5.7 5.1 4.9 4.9 ال�سعودية

Asian Countries 18.4 33.0 34.5 33.8 35.9 الدول الآ�صي�ية:

      Japan 5.2 11.6 12.0 10.0 9.6 اليابان

      India 2.4 3.9 2.7 2.8 3.2 الهند

      South Korea 1.9 4.5 5.5 6.1 5.5 كوريا اجلنوبية

      China 3.1 5.2 5.8 5.8 7.2 ال�سني

European Countries 48.3 35.6 36.9 35.9 35.8 الدول الأوروبية:

      U. K. 5.1 5.7 5.0 4.7 4.7 اململكة املتحدة

      Germany 5.3 9.2 9.3 7.8 8.4 اأملانيا

      Italy 3.4 6.5 9.3 10.3 7.4 اإيطاليا

      France 26.7 4.2 3.9 3.6 3.7 فرن�سا

American Countries 11.8 14.0 12.2 13.2 11.0 الدول الأمريكية:

      U. S. A. 9.6 11.6 9.9 11.4 9.0 الواليات املتحدة االأمريكية

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجم�ع

�سكل رقم )3-6(

التوزيع اجلغرايف الن�سبي للواردات ال�سلعية 

Figure No. (6-3)
Relative Geographic Distribution of Imports

اأخرى البالد االأمريكية البالد االأوروبية البالد االأ�سيوية البالد العربية

Others            American         European              Asian               Arab
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وعلى �سعيد قائمة الدول الع�سر االأكرث ت�سديرًا لدولة قطر، فاإنها 

هذه  �سدارة  اليابان  احتلت  حيث  املا�سي.  العام  عن  تتغري  مل  اإجمااًل 

9.8 مليار ريال قطري ون�سبتها يف االإجمايل  القائمة بواردات قيمتها 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  بذلك  لتزيح  التقرير،  عام  خالل   %9.6

ون�سبتها  قطري  ري��ال  مليار   9.2 قيمتها  ب��واردات  الثاين  املركز  اإىل 

املركز  حتتل  كانت  اأن  وبعد  اإيطاليا  عادت  حني  يف   .%9 االإجمايل  يف 

الثاين يف عام 2007 اإىل املركز الرابع هذا العام بواردات قيمتها 7.5 

مليار ريال قطري ون�سبتها يف االإجمايل 7.4%. وقد تقدمت اأملانيا من 

بواردات  العام  هذا  الثالث  املركز  اإىل  املا�سي  العام  يف  الرابع  املركز 

قيمتها 8.5 مليار ريال قطري ون�سبتها يف االإجمايل 8.4%. اأما املركز 

ريال  مليار   7.3 قيمتها  ب��واردات  ال�سني  اإليه  تقدمت  فقد  اخلام�ص 

قطري ون�سبتها 7.2%، لتدفع كل من االإمارات العربية املتحدة وكوريا 

قيمتها  ب��واردات  التوايل  على  وال�سابع  ال�ساد�ص  للمركزين  اجلنوبية 

6.7 مليار ريال قطري ون�سبتها 6.6% بالن�سبة لدولة االإمارات العربية 

املتحدة، وقيمتها 5.6 مليار ريال قطري ون�سبتها 5.5% بالن�سبة لكوريا 

اجلنوبية.

التي  مرتبتها  على  منها  كل  حافظت  فقد  الع�سر  ال��دول  باقي  اأما 

احتلتها يف العام املا�سي، حيث احتلت كل من اململكة العربية ال�سعودية 

املركز الثامن بواردات قيمتها خم�سة مليارات ريال قطري ون�سبتها يف 

االإجمايل 4.9%، واململكة املتحدة املركز التا�سع بواردات قيمتها 4.8 

مليار ريال قطري ون�سبتها يف االإجمايل 4.7%، وفرن�سا املركز العا�سر 

بواردات قيمتها 3.7 مليار ريال قطري ون�سبتها يف االإجمايل %3.7.

لدولة  للواردات  ال�سعرية  املرونة  اأن  من  الرغم  على  اإنه  ويالحظ 

منطقة  احلال  بطبيعة  بينها  )ومن  االأوربية  الدول  جمموعة  من  قطر 

اليورو( واليابان، يفرت�ص اأن تكون مرتفعة، اإال اأن االأثر الدخلي على ما 

يبدو قد تفوق على االأثر ال�سعري، حيث �سهدت الواردات ال�سلعية من 

اأو ما تزيد ن�سبته  9.4 مليار ريال قطري  هذه املجموعة زيادة قدرها 

عن 25% خالل عام 2008م لي�سل اإجمالها اإىل نحو 46.1 مليار ريال 

قطري لت�سكل ما ن�سبته 45.4% من اإجمايل الواردات ال�سلعية مقارنة 

باإجمايل قدره 36.7 مليار ريال قطري يف عام 2007م.

The list of top ten countries from which Qatar import 
goods has not shown much change as compared to last 
year. Japan came in the first position replacing US with 
imports of QR9.8 billion, representing 9.6% of the total 
imports during the year. Imports from US moved to the 
second place with imports valued at QR9.2 billion, at 9% of 
total imports. Italy the second listed country in 2007 came 
fourth in 2008 with imports of QR7.5 billion, representing 
7.4% of total imports. Germany jumped from fourth place 
in 2007 to the third this year, with imports of QR8.5 billion, 
at 8.4% of total imports. China jumped to fifth place with 
imports value of QR7.3 billion at 7.2% of total taking the 
UAE and South Korea to the sixth and seventh places 
respectively.  Imports from UAE stood at QR6.7 billion at 
6.6% of total, while imports from South Korea stood at 
QR5.6 billion, at 5.5% of total.  

The remaining countries in the top ten list maintained 
their position in 2008. Imports from the Kingdom of Saudi 
Arabia came in the eighth place, with imports valued at QR5 
billion representing 4.9%of total imports. Imports from the 
United Kingdom came in ninth place with imports valued at 
QR4.8 billion, representing 4.7% of total imports. Imports 
from France came in the tenth place with imports valued at 
QR3.7 billion, representing 3.7% of total imports. 

It is noted that in spite of the high degree of price 
elasticity of Qatar’s imports from EU countries group 
(including Euro area) and Japan, the income effect 
dominated the price effect; therefore, Qatar’s imports from 
this group of countries increased by QR9.4 billion in 2008, 
up by 25%, to QR46.1 billion representing 45.4% of total 
imports.
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�سكل رقم )4-6(

معدالت الت�سخم

Figure No. (6-4)
Inflation Rates

الت�سخم امل�ستورد                  الت�سخم اجلوهري                          الت�سخم العام

CPI Inflation                Core Inflation             Imported Inflation

٪

وجدير بالذكر اأن حوايل 25% من اإجمايل قيمة الواردات ال�سلعية 

هي من دول ذات معدل �سعر �سرف ثابت مع الريال القطري. اأي اأن 

اأ�سعارها ال تتاأثر برتاجع قيمة الريال القطري والذي يرتبط بالدوالر 

والتي  الباقية  الن�سبة  بينما  1980م.  عام  منت�سف  منذ  ثابتة  بعالقة 

75% من اإجمايل قيمة ال��واردات ال�سلعية )�سيف( فهي من  متثل نحو 

انخفا�ص  ف��اإن  ثم،  ومن  االأمريكي.  بالدوالر  عمالتها  ترتبط  ال  دول 

�سعر �سرف الريال القطري اأمام عمالتها ي�سكل ت�سخمًا اإ�سافيًا )اأي 

باالإ�سافة الرتفاع تكاليف االإنتاج والنقل نتيجة الرتفاع اأ�سعار النفط يف 

االأ�سواق العاملّية( للت�سخم امل�ستورد يف ال�سوق املحلية والذي ميثل الوزن 

الن�سبي له )وزن ال�سلع املتاجر بها دوليًا يف �سلة ال�سلع واخلدمات( نحو 

56% من اإجمايل الوزن الن�سبي ملجموعات ال�سلع واخلدمات الداخلة يف 

تركيب موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك*.

It is also observed that about 25% of the total value 
of imports came from countries that have exchange rate 
pegged with the Qatari Riyal. In other words, their prices 
were not influenced by the depreciation (declining value) of 
the Qatari Riyal, which is pegged against the US Dollar since 
mid 1980. The remaining 75% share of total imports value 
came from countries that do not have currency pegged with 
the US Dollar. Therefore, any depreciation of the Qatari Riyal 
against these currencies constitutes additional inflation (in 
addition to rising costs of production and transportation 
due to the rising energy prices worldwide) to the imported 
inflation in the domestic markets, the relative weight of 
which (the relative weight of international tradable goods 
in the basket of goods and services) is 56% of the total 
weights of the basket comprising the Consumer Price Index 
(CPI) in Qatar.* 

Table (6-4)
Inflation Rates in Qatar                                                                                                 

(%) 

جدول رقم )4-6(
معدالت التضخم

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

CPI Inflation 6.80 8.81 11.84 13.76 15.05 الت�سخم العام

Core Inflation 4.80 4.39 4.89 5.80 12.67 الت�سخم اجلوهري

Imported Inflation 5.11 5.81 5.90 6.31 13.86 الت�سخم امل�ستورد

* ميثل الوزن الن�سبي لبند االإيجار نحو 20% من اإجمايل الوزن الن�سبي ملوؤ�سر الأ�سعار امل�ستهلك، 
ومن ثم فاإن اأ�سعار ال�سلع غري املتاجر بها دوليًا )با�ستثناء االإيجار( متثل فقط 24% من اإجمايل 

الوزن الن�سبي ملوؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك.

* The relative weight of rent item represents 20% of the total CPI relative 
weight. Thus, the internationally non-tradable goods (excluding rent) represent 
24 % of the CIP relative weight.
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Table (6-5)
Qatari Riyal Exchange Rate

جدول رقم )5-6(
سعر صرف الريال القطري

Item s 2004 2005 2006 2007 2008 الفرتة العمالت الرئي�صية

Euro Є : Period Average 4.5197 4.5267 4.5663 4.9819 5.3320 متو�سط

اليورو

              End of Period 4.9580 4.2941 4.7939 5.3584 5.0658 نهاية

Yen (¥ 100): Period Average 3.3644 3.3025 3.1299 3.0912 3.5217 متو�سط الني الياباين

End of Period               )لكل مائة( 3.4960 3.0855 3.0601 3.1930 4.0110 نهاية

Sterling Pound ₤: Period Average 6.6678 6.6263 6.7072 7.2861 6.7458 متو�سط

اجلنيه االإ�سرتليني

              End of Period 7.0303 6.2677 7.1453 7.2924 5.3064 نهاية

Swiss Franc: Period Average 2.9272 2.9233 2.9031 3.0324 3.3608 متو�سط

الفرنك ال�سوي�سري

              End of Period 3.2167 2.7695 2.9829 3.2341 3.4220 نهاية

One SDR: End of Period 5.6530 5.2030 5.4760 5.7521 5.6066 نهاية وحدة حق�ق ال�صحب اخلا�صة

جنحت �سيا�سة ربط الريال القطري بالدوالر االأمريكي يف احلفاظ 

جنبت  اأنها  اإىل  عقدين،  من  الأكرث  الريال  �سرف  �سعر  ا�ستقرار  على 

الذي  االأمر  وهو  ال�سرف،  اأ�سعار  تقلبات  خماطر  القطري  االقت�ساد 

التقلبات  ظل  يف  وخا�سة  الكلي  االقت�ساد  اأداء  على  باالإيجاب  انعك�ص 

احلادة التي �سهدتها اأ�سواق النفط العاملّية وفرتات التحول الكبرية يف 

اقت�ساديات ال�سوق من جهة، ويف ظل احلروب التي ع�سفت باملنطقة 

عرب العقود القليلة املا�سية من جهة اأخرى. ومع ذلك، فاإن ما يتعر�ص 

له الدوالر االأمريكي من �سغوط وتراجع م�ستمر خالل الثالث ال�سنوات 

املا�سية ال�سيما اأمام العمالت االأوروبية األقى بظالله على �سعر �سرف 

الريال القطري، فرتاجع )مقا�سًا مبعدل متو�سط الفرتة( اأمام كل من 

 ،%9.77 مبعدل  ال�سوي�سري  والفرنك   ،%12.22 مبعدل  الياباين  الني 

واجلنيه اال�سرتليني مبعدل 8.01% واليورو مبعدل 6.56%. كما تراجع 

اأي�سًا )مقا�سًا مبعدل نهاية الفرتة( اأمام الني الياباين مبعدل %20.39، 

والفرنك ال�سوي�سري مبعدل %5.49. 

The strategy of the pegging Qatari Riyal against the 
US Dollar has succeeded in maintaining a stable value of 
the Riyal for more than two decades, which supported 
the Qatari economy in avoiding the dangers of volatility in 
prices. As such, it affected positively the macro economic 
performance, especially during international oil markets 
fluctuations, major shifts in economic performance, and 
the wars that the region has been through in the last 
decades. However, the declining value of the US Dollar 
in the last three years especially against the European 
currencies has  influenced the Qatari Riyal exchange rate. 
As a result, the value of Qatari Riyal declined (measured by 
the period average) against the Japanese Yen by 12.22%, 
9.77% against the Swiss Franc, 8.01% against the Sterling 
Pound, and 6.56% against the Euro. The Qatari Riyal also 
declined against the Japanese Yen (measured at end-of-
period) by 20.39 % and the Swiss Franc by 5.49%.  

�سعر �سرف الريال القطري

الريال  �سرف  �سعر  تثبيت  �سيا�سة  املركزي   قطر  م�سرف  يتبنى 

دوالر.  لكل  ريااًل   3.64 قدره  ب�سعر  االأمريكي  الدوالر  مقابل  القطري 

ويالحظ اأن �سيا�سة ربط الريال القطري بالدوالر االأمريكي قد اعُتمدت 

مبر�سوم اأمريي يف �سهر يوليو 2001م. وبذلك حتل ر�سميًا حمل �سيا�سة 

عام  بها  العمل  ب��داأ  التي   )SDRs( اخلا�سة  ال�سحب  بحقوق  الربط 

الريال  تثبيت  مت  حينما  1980م  عام  يونيو  �سهر  منذ  وانتهت  1975م 

القطري ر�سميًا اأمام الدوالر االأمريكي.

Qatari Riyal Exchange Rate

The Qatari Riyal continued to be pegged against the US 
Dollar, at an exchange rate of QR3.64 per one US Dollar. 
The policy of pegging the Qatari Riyal exchange rate 
against the US Dollar was approved by an Emiri Decree 
issued in July 2001. The current policy replaced the policy 
of the exchange rate being pegged to the SDR, which was 
adopted in 1975 and ended in June 1980, when the Qatari 
Riyal was officially pegged against the US Dollar. 

QRريال قطري
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�سكل رقم )5-6(

�سعر �سرف الريال القطري

Figure No. (6-5)
Exchange Rate of QR
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جدول رقم )6-6(
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

Table (6-6)
The Annual Changes in QR Exchange Rate
                                                                                        %

Items 2004 2005 2006 2007 2008 الفرتة العمالت الرئي�صية

Euro Є : Period Average -9.10 -0.15 -0.87 -8.34 -6.56 متو�سط الفرتة

اليورو

              End of Period -7.30 15.46 -10.43 -10.54 5.78 نهاية الفرتة

Yen (¥ 100): Period Average -6.68 1.87 5.52 1.25 -12.22 متو�سط الفرتة

الني الياباين  )لكل مائة( 

              End of Period -2.78 13.30 0.83 -4.16 -20.39 نهاية الفرتة

Sterling Pound ₤: Period Average -10.80 0.63 -1.21 -7.95 8.01 متو�سط الفرتة

اجلنيه االإ�سرتليني

              End of Period -7.58 12.17 -12.28 -2.02 37.43 نهاية الفرتة

Swiss Franc: Period Average -7.68 0.13 0.70 -4.26 -9.77 متو�سط الفرتة

الفرنك ال�سوي�سري

              End of Period -8.52 16.15 -7.15 -7.77 -5.49 نهاية الفرتة

One SDR: End of Period -4.22 8.65 -4.99 -4.80 2.60 وحدة حق�ق ال�صحب اخلا�صة        نهاية الفرتة

SterlingEuro

ء
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�سكل رقم )6-6(

معدل التغري ال�سنوي ل�سعر �سرف الريال القطري

Figure No. (6-6)
Annual Rate of Changes in QR Exchange 
Rate

ميزان املدفوعات القطري

2008م  لعام  القطري  املدفوعات  مليزان  االأولية  التقديرات  ت�سري 

عقد  نحو  منذ  ب��داأت  والتي  امليزان  يف  الفائ�ص  وت��رية  ا�ستمرار  اإىل 

تقريبًا. وعلى الرغم مما �سهده عام 2008 من تراجع اقت�سادي على 

ال�سعيدين الدويل واالإقليمي، اإال اإن هناك فائ�سًا يف كل من احل�ساب 

احل�ساب  �ساهم  وق��د  امل��دف��وع��ات.  مل��ي��زان  امل��ايل  واحل�ساب  اجل���اري 

اجلاري العام املا�سي يف حتقيق فائ�سًا كليًا. وت�سري البيانات املتوفرة 

اإىل اأن فائ�ص ميزان املدفوعات خالل عام 2008م قد بلغ نحو 43.4 

مليار ريال قطري بن�سبة 11.9% من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل، 

م�سجاًل تراجعًا هام�سيًا بنحو 2.7 مليار ريال قطري يف 2007م.

Balance of Payments

Preliminary estimates of Qatar’s Balance of Payments 
for 2008 indicate a continuity of the surplus balance which 
started almost a decade ago. Despite the global and 
regional economic setbacks during 2008, both the current 
account and financial account of the balance of payments 
registered a surplus. In 2007, only the current account 
surplus contributed to the overall surplus. Data shows that 
the balance of payment surplus in 2008 reached QR43.4, 
representing 11.9% of the total GDP, recording a marginal 
decline of QR2.7 billion over 2007. 

Figure No.  (6-7) 
Balance of Payments for the State of 
Qatar

�سكل رقم )7-6(

ميزان املدفوعات القطري
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Capital & Financial Account

ر�سيد احل�ساب اجلاريالفائ�ص الكلي

احل�ساب الراأ�سمايل واملايل
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جدول رقم )7-6(
ميزان المدفوعات القطري

مليون ريال

Table (6-7)
Balance of Paymentsa

QR Million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Current Account 27,488 27,234 34,430 38,022 51,685 ر�سيد احل�ساب اجلاري

Capital & Financial Account -4,861 -4,321 -20,339 1,980 1,425 احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

Balance of Payments Surplus 14,294 16,319 19,800 46,092 43,413 فائ�س ميزان املدف�عات

ون�ستعر�ص فيما يلي اأهم التطورات التي �سهدتها االأق�سام الرئي�سية 

مليزان املدفوعات لدولة قطر خالل عام 2008م.

اأ- احل�ساب اجلاري

�سجل ر�سيد احل�ساب اجلاري فائ�سًا لل�سنة العا�سرة على التوايل، 

بلغ  منو  بعدل  2008م  عام  خالل  قطري  ري��ال  مليار   51.7 بلغ  حيث 

35.9% عن نظريه يف عام 2007م. ومع ذلك، فقد تراجعت ن�سبته اإىل 

الناجت املحلي االإجمايل تراجعًا طفيفًا من نحو 14.7% يف عام 2007م 

اإىل نحو 14.1% يف عام 2008م.

املوازين  التي �سهدتها  التطورات  ال�سوء على  يلي مزيد من  وفيما 

الفرعية املكونة للح�ساب اجلاري:

The following paragraphs illustrate briefly the major 
heads of the Balance of Payments for the State of Qatar 
in 2008.

A – Current Account (CA)

Registering a surplus balance in 2008, the Current 
Account (CA) reported positive balance for ten successive 
years. The surplus of QR51.7 billion was realized in 2008, 
representing a growth 35.9% over 2007. However, its ratio 
to GDP declined slightly from 14.7% in 2007 to 14.1% in 
2008.

The following paragraphs provide some light on the 
developments of the sub accounts comprising the Current 
Account.

جدول رقم )8-6(
الحساب الجاري

Table (6-8) 
The Current Account

QR million مليون ريال

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Goods 48,321 60,781 70,034 80,793 ال�سلع 108,388

Services -4,468 -3,362 -10,059 -13,562 اخلدمات 13,819-

Income -8,160 -20,805 -11,941 -15,430 الدخل 24,614-

Current Transfers -8,205 -9,380 -13,604 -13,779 التحويالت اجلارية 18,270-

Current Account Balance 27,488 27,234 34,430 38,022 ر�صيد احل�صاب اجلاري 51,685
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�سكل رقم )8-6(

احل�ساب اجلاري

Figure No. (6-8) 
Current Account

1. امليزان التجاري )جتارة ال�سلع(

)احل�ساب  التجاري  امليزان  يف  حتقق  الذي  الهائل  الفائ�ص  ويعد 

احل�ساب  ي�سهده  الذي  املتزايد  للفائ�ص  الرئي�سي  املكون  هو  ال�سلعي( 

من  كل  ت�سهده  مبا  امل��ي��زان  ه��ذا  ر�سيد  ويتاأثر  قطر.  لدولة  اجل��اري 

خالل  تطورات  من  )ف��وب(  ال�سلعية  وال���واردات  ال�سلعية  ال�سادرات 

العام. وقد �سجل ر�سيد امليزان التجاري هذا العام فائ�سًا قدره 108.4 

مليار ريال قطري بزيادة مقدارها 27.6 مليار ريال قطري مبعدل منو 

بلغ 34.2% عن نظريه يف عام 2007م. ومع ذلك، فقد تراجعت ن�سبته 

اإىل الناجت املحلي االإجمايل اإىل 29.7% مقارنة بنحو 31.1% يف عام 

قيمة  ارتفاع  اإىل  التجاري  الفائ�ص  يف  الزيادة  هذه  وتعزى  2007م. 

ال�سادرات ال�سلعية بوترية اأ�سرع من قيمة الواردات ال�سلعية )فوب(. 

حيث �سجلت ال�سادرات ال�سلعية هذا العام م�ستوى قيا�سيًا لت�سل اإىل 

نحو 200 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 47 مليار ريال قطري مبعدل 

منو بلغ 30.7% مقابل قيمتها امل�سجلة خالل عام 2007م، وذلك مقابل 

يف   %26.8 بلغ  منو  مبعدل  قطري  ري��ال  مليار   19.3 مقدارها  زي��ادة 

مليار   91.5 نحو  اإىل  قيمتها  و�سلت  حيث  )فوب(  ال�سلعية  ال��واردات 

ريال قطري يف عام 2008م.

1. Trade Balance (Goods Account)

The major contributor to the ever increasing current 
account surplus is the large surplus recorded in the Trade 
Balance (Goods Account). The balance of this account is 
influenced by the developments of exports and imports of 
goods (f.o.b.) during the year. The balance of trade recorded 
a surplus of QR108.4 billion, increasing by QR27.6 billion, 
representing a growth of 34.2% over the 2007 surplus. 
However, its share to GDP declined to 29.7% from 31.1% 
in 2007. The increase in the trade surplus is attributed to 
the increase in the value of exports of goods at a faster 
rate than imports of goods (f.o.b.). Total exports reached 
a record high of almost QR200 billion, an increase of 
QR47 billion representing a growth of 30.7% over 2007. 
Meanwhile, imports of goods (f.o.b.) increased by QR19.3 
billion, representing a growth of 26.8% to reach QR91.5 
billion in 2008. 

Goods

ال�سلع

Services Income Transfers

C A Balance

اخلدمات الدخل التحويالت

ر�سيد احل�ساب اجلاري
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جدول رقم )9-6(
الميزان التجاري )حساب السلع(

مليون ريال

Table (6-9) 
Trade Balance (Goods Account)

QR million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Exports (fob) 68,012 93,773 123,945 152,951 ال�سادرات ) فوب ( 199,880

   - Oil 31,046 46,749 58,171 69,820 النفط 93,769

   - Natural Gas 23,497 28,899 43,121 53,859 الغاز الطبيعي 82,012

   - Other Exports 12,619 16,585 20,224 27,346 �سادرات اأخرى 20,949

   - Re Exports 850 1,540 2,429 1,926 اإعادة الت�سدير 3,150

Imports (fob) -19,691 -32,992 -53,911 -72,158 الواردات ) فوب( 91,492-

Trade Balance (Goods Account) 48,321 60,781 70,034 80,793 ر�صيد امليزان التجاري 108,388

�سكل رقم )9-6(

امليزان التجاري )ال�سلع(

Figure No. (6-9)
Trade Balance

Exports(FOB)                  Imports(FOB)                             Trade Balance

ر�سيد امليزان التجاري                       الواردات )فوب(                                                        ال�سادرات ) فوب(
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- ال�سادرات ال�سلعية )فوب(

اأعلى  2008م  عام  خالل  قطر  لدولة  ال�سلعية  ال�سادرات  حققت 

منو مقارنة باخلم�سة اأعوام املا�سية، وذلك على الرغم من االنخفا�ص 

احلاد يف اأ�سعار النفط يف الن�سف الثاين من عام 2008. وقد �سجلت 

رقمًا قيا�سيًا يبلغ نحو مائتي مليار ريال قطري. وقد �ساهمت الزيادة 

يف  املحققة  الزيادة  من  االأك��رب  بالن�سيب  والغاز  النفط  �سادرات  يف 

الغاز الطبيعي نحو  ال�سلعية. حيث بلغت �سادرات  اإجمايل ال�سادرات 

ريال  مليار   53.9 بنحو  مقارنة   2008 عام  يف  قطري  ريال  مليار   82

الن�سبية  اأهميتها  ارتفاع  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  املا�سي.  العام  يف  قطري 

Exports of Goods (fob)

Qatar's exports in 2008 recorded the highest growth 
as compared to exports during the last 5 years, despite 
the sharp decline of oil prices in the second half of the 
year. Total exports reached a record high of almost QR200 
billion in 2008. Natural gas exports reached QR82.0 billion 
in 2008, up by 52.3% and recorded the largest absolute 
increase of QR28.2 billion. Accordingly, the relative share 
of natural gas exports to total exports increased from 
35.2 % in 2007 to 41.0% in 2008. However, it came in the 
second place after oil exports, which realized an increase 
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يف اإجمايل ال�سادرات ال�سلعية من نحو 35.2% يف عام 2007م لت�سل 

املرتبة  تزال حتتل  فاإنها ال  ومع ذلك،  2008م.  41% يف عام  نحو  اإىل 

الثانية بعد �سادرات النفط التي حققت زيادة قدرها 23.9 مليار ريال 

قطري مبعدل منو 34.3%، لت�سل اإىل 93.8 مليار ريال قطري، مما 

2007م  عام  يف   %45.6 نحو  من  االرتفاع  اإىل  الن�سبية  باأهميتها  دفع 

لت�سل اإىل نحو 46.9% يف عام 2008م.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن ال�سادرات غري النفطية )الهيدروكربونية( 

قد �سهدت تراجعًا خالل عام 2008م بلغت قيمته نحو 5.2 مليار ريال 

اأهميتها  لت�سل   ،2007 بعام  مثيلتها اخلا�سة  قطري )17.7%-( عن 

الن�سبية مقابل اإجمايل ال�سادرات ال�سلعية اإىل نحو 12.1% هذا العام 

مقارنة بنحو 19.1% يف عام 2007.

الواردات ال�سلعية )فوب(

بلغ  ارتفاعًا  2008م  عام  ال�سلعية )فوب( خالل  الواردات  �سجلت 

بالعام  مقارنة   %26.8 بلغ  منو  مبعدل  قطري  ريال  مليار   19.3 نحو 

مع  تتزامن  والتي  ال���واردات  قيمة  يف  ال��زي��ادة  ه��ذه  وت�سري  املا�سي. 

االقت�سادية.  االأن�سطة  الزيادة يف  اإىل  ال�سلع عامليًا  اأ�سعار  الرتاجع يف 

كما يعد النمو ال�سريع يف عدد ال�سكان اأحد العوامل امل�ساهمة يف ارتفاع 

الواردات ال�سلعية.

2- ح�ساب اخلدمات

مقداره  عجزًا  2008م  عام  خالل  اخلدمات  ح�ساب  ر�سيد  �سجل 

13.8 مليار ريال قطري، وهو ما يزيد ب�سكل طفيف عن العجز املحقق 

" ال�سفر" و"  2007م. وقد �سجل ر�سيد ح�ساب اخلدمات  خالل عام 

تراجع  وقد  باأ�سكال خمتلفة،  ولكن  اأخرى" عجزًا  النقل" و" خدمات 

اأخرى"  "خدمات  يف  العجز  ارتفع  بينما  "النقل"،  ح�ساب  يف  العجز 

خالل عام 2008، وهو ما يظهره اجلدول التايل:

of QR23.9 billion, up by 34.3% to QR93.8 billion. Its relative 
share increased from 45.6% in 2007 to 46.9% in 2008.

At the same time, non-hydrocarbon exports declined 
during 2008 by around QR5.2 billion, down by 17.7% over 
2007. Thus, the relative share of this component to the 
total exports of goods this year stood at 12.1% compared 
to 19.1% in 2007. 

Imports (fob)

Goods import on a fob basis increased by around QR19.3 
billion during 2008, registering a growth of 26.8% over the 
previous year. The increased imports, even at the time of 
declining commodity prices globally, indicate increased 
economic activities. The increase in population size is also 
another factor contributing to the increase in imports.

2. Services Account

Services account remained in deficit by QR13.8 billion 
during the 2008. This deficit remained more or less at the 
same levels as recorded in 2007. All the services activities 
including Travel, Transportation and Other Services’ 
recorded a deficit, but at various levels. The deficit in 
Transportation’ account declined, while the deficit recorded 
in other services increased during 2008. Further details are 
provided in the following table:
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جدول رقم )10-6(
حساب الخدمات

مليون ريال

Table (6-10) 
Services Account 

QR Million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Services (Credit) 6,110 11,723 15,263 13,075 اخلدمات )دائن( 12,468

Travel 1,812 2,768 3,181 101 ال�سفر 529

Transportation 4,112 6,271 9,233 10,293 النقل 7,259

Other Services 186 2,684 2,849 2,681 خدمات اأخرى 4,680

Services (Debit) - 10,578 -15,085 - 25,322 -26,637 اخلدمات )مدين( 26,287 -

Travel - 2,515 - 6,403 - 13,652 - 4,594 ال�سفر 5,288 -

Transportation - 1,969 - 6,324 - 5,391 - 17,879 النقل 12,281 -

Other Services - 6,094 - 2,358 - 6,279 - 4,164 خدمات اأخرى 8,718 -

Services Account Balance - 4,468 - 3,362 - 10,059 -13,562 ر�صيد ح�صاب اخلدمات 13,819 -
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�سكل رقم )10-6(

ح�ساب اخلدمات

Figure No. (6-10)
Services Account

اخلدمات  مدين

 Services (Debit)

اخلدمات  دائن

Services (Credit)

ر�سيد ح�ساب اخلدمات

Services Account Balance
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�سكل رقم )11-6(

ح�ساب الدخل

Figure No. (6-11)
Income Account

3. ح�ساب الدخل

�سجل �سايف ر�سيد ح�ساب الدخل خالل العام احلايل اأي�سًا عجزًا 

التدفقات  ارتفاع  اإىل  ذلك  ويعزو  قطري.  ريال  مليار   24.6 نحو  بلغ 

اخلارجة وامل�سجلة خالل عام التقرير.

3. Income Account

Net balances of the income account remained at deficit 
during the current year also. The total deficit stood at 
QR24.6 billion. The reported deficit was mainly due to the 
high outflows reported during the period.

جدول رقم )11-6(
حساب الدخل

مليون ريال

Table (6-11)
Income Account

QR Million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Income (Credit) 4,633 5,139 7,207 4,978 الدخل )دائن( 5,646

Income (Debit) -12,793 -25,944 -19,148 -20,408 الدخل )مدين( 30,260-

Income Account Balance -8,160 -20,805 -11,941 -15,430 ر�صيد ح�صاب الدخل 24,614-

ر�سيد ح�ساب الدخل

Income Account Balance

الدخل )دائن(

Income (Credit)

Income (Debit)

الدخل )مدين(
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ح�ساب التحويالت اجلارية

Figure (6-12)
The Current Transfers Account

4. ح�ساب التحويالت اجلارية

�سجل ر�سيد ح�ساب التحويالت اجلارية عجزًا بلغ نحو 4.5 مليار 

ريال قطري كما هو احلال يف العام املا�سي، ويرجع ذلك اإىل الزيادة 

قطري.  ريال  مليار   19 بلغت  التي  اخلارج  اإىل  املغرتبني  حتويالت  يف 

وقد �سجلت هذه التحويالت يف عام 2008 ارتفاعًا بن�سبة 17% مقارنة 

بالعام املا�سي.

4. Current Transfers Account

As during previous years, current transfer’ reported 
a deficit which increased by about QR4.5 billion, mainly 
due to the increase in outward remittance that reached 
QR19.0 billion. During 2008, expatriate outward remittance 
increased by 17% over the previous year.

جدول رقم )12-6(
حساب التحويالت الجارية

مليون ريال

Table (6-12)
Current Transfers Account

QR million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Foreign Workers’ Transfers -7,920 -10,945 -14,252 -16,264 حتويالت العاملني 19,034-

Other Transfers (Net) -285 1,565 648 2,485 حتويالت اأخرى )�سايف( 764

Current Transfers Account Balance -8,205 -9,380 -13,604 -13,779 ر�صيد ح�صاب التح�يالت اجلارية 18,270-

ر�سيد ح�ساب التحويالت اجلارية

Current Transfers Account Balance 
حتويالت العاملني

Workers’ Transfers

حتويالت اأخرى )�سايف(

Other Transfers (Net)
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ب. احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

التقرير  ف��رتة  خ��الل  وامل��ايل  الراأ�سمايل  احل�ساب  ر�سيد  �سجل 

فائ�سًا مقارنة برتاجع القيم املطلقة يف العام املا�سي. وكما هو احلال 

يف االأربع اأعوام املا�سية، فقد �سجل ر�سيد احل�ساب الراأ�سمايل عجزًا 

يف حني �سجل ر�سيد احل�ساب املايل فائ�سًا، وهو ما تك�سفه التطورات 

الواردة يف اجلدول التايل:

B. Capital and Financial Account

The Capital and Financial Account registered a surplus 
balance during the period, even though, the absolute values 
declined over the previous year. As in the case during the 
last 4 years, the capital account stood in deficit, while the 
financial account neutralized this effect with a surplus 
balance. Further details are provided in the table below.

جدول رقم )13-6(
الحساب الرأسمالي والمالي

مليون ريال

Table (6-13)
Capital and Financial Account

QR million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Capital Account -2,004 -2,742 -3,608 -4,118 احل�ساب الراأ�سمايل 4,949-

Financial Account -2,857 -1,579 -16,731 6,098 احل�ساب املايل 6,374

Capital and Financial Account Balance -4,861 -4,321 -20,339 1,980 ر�سيد احل�ساب الراأ�سمايل واملايل 1,425
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احل�ساب الراأ�سمايل واملايل

Figure No. (6-13)
Capital and Financial Account

ر�سيد احل�ساب الراأ�سمايل واملايل                          احل�ساب املايل                                      احل�ساب الراأ�سمايل

Capital Account      Finanncial Account        Capital and Financial
                Account Balance
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ج. التغري يف االحتياطيات

املدفوعات  ميزان  ح�سابات  كافة  �سهدتها  التي  التطورات  نتجت 

الدولية.  التغري يف االحتياطيات  ال�سالف ذكرها عن زيادة يف ح�ساب 

حيث �سجلت هذه االحتياطيات زيادة مقدارها 43.4 مليار ريال قطري 

مقارنة بنحو 46.1 مليار ريال قطري يف عام 2007م.

C. Change in Reserves 

The developments as described above in each head 
of the BoP resulted in a net increase in the International 
Reserve Account. Accordingly, it increased by around 
QR43.4 billion, marginally less than the QR46.1 billion 
increase recorded during 2007. 

Table (6-14) 
Change in Reserves

QR million

Items 2004 2005 2006 2007 2008 البند

Qatar Central Bank 1,601 4,582 2,824 14,145 م�سرف قطر املركزي 1,623

Government 12,693 11,737 16,976 31,947 احلكومة 41,790

Change in International Reserves 14,294 16,319 19,800 46,092 التغري يف الحتياطيات الدولية 43,413

جدول رقم )14-6(
التغير في االحتياطيات

مليون ريال
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التغري يف االحتياطيات الدولية

Figure No. (6-14)
Changes in International Reserves

التغري يف االحتياطيات                                                                  احلكومة                                                              م�سرف قطر املركزي

QCB                                         Government                     Change in International Reserves
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