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بداية من �صهر يناير 2009م، مت اإدخال عدة تعديالت على املتغريات النقدية فيما 

يتعلق بالتعريف واملنهجية ول�صيما عر�ض النقد وامل�صح النقدي. لقد مت تعديل 

جميع البيانات الواردة بهذه الن�صرة وال�صابقة على �صهر يناير 2009م وفقاً لذلك. 

The definitions and methodology concerning the monetary variables, 
especially the money supply and the monetary survey, have been amended 
as of January 2009. Accordingly, all previous data mentioned in this bulletin 
has been amended.
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كلمة سعادة المحافظ

ي�ضر م�ضرف قطر املركزي اأن ي�ضدر تقريره ال�ضنوي ال�ضابع والثالثون 
الذي يناق�س اأهم التطورات القت�ضادية واملالية التي �ضهدها القت�ضاد 
القطري خالل عام 2013م. ويتاألف التقرير من ق�ضمني يت�ضمنان �ضبعة 
ف�ضول، يتناول الق�ضم الأول اأحدث التطورات يف القت�ضاد املحلي مبا 
العاملة  والقوى  الأ�ضعار  وم�ضتويات  الإجمايل  املحلي  الناجت  ذلك  يف 
بالإ�ضافة اإىل املالية العامة، بينما يتناول الق�ضم الثاين تطورات القطاع 

النقدي وامل�ضريف واملايل والتجارة اخلارجية وميزان املدفوعات.
ال�ضرق  منطقة  يف  امل�ضطربة  ال�ضيا�ضة  اأجواء  تنامي  من  الرغم  على 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وا�ضتمرار القت�ضاد العاملي خالل عام 2013م 
يف حالة عدم ال�ضتقرار مع ا�ضطراب الأ�ضواق املالية العاملية من جراء 
الأنباء املتواترة عن قرب وقف �ضراء بنك الحتياط الفيدرايل الأمريكي 
لل�ضندات مبوجب برنامج التي�ضري الكمي؛ اإل اأن القت�ضاد القطري كان 
كافة  يف  وحت�ضن  ومنو  با�ضتقرار  متتع  حيث  ذلك،  من  النقي�س  على 

املوازين الداخلية واخلارجية خالل عام 2013م.

فعلى �ضعيد الناجت املحلي الإجمايل، �ضهد عام 2013م وعلى الرغم من 
قرار التثبيت الذاتي لإنتاج الغاز منوًا يقدر بنحو 6.6%، وقد جاء هذا 
النمو نتيجة ملا �ضهدته القطاعات غري النفطية من منو ملحوظ ول�ضيما 
على  اأما  والعقارات.  املال،  الفنادق،  التجارة،  الإن�ضاءات،  قطاعات 
ال�ضعيد الداخلي؛ فقد زاد فائ�س املوازنة العامة للدولة لي�ضل اإىل نحو 
115 مليار ريال قطري وذلك على الرغم مما �ضهدته النفقات العامة من 
زيادة بلغت نحو 13%. وعلى ال�ضعيد اخلارجي ارتفع فائ�س احل�ضاب 
ليبلغ نحو 228 مليار ريال قطري  القطري  اجلاري مبيزان املدفوعات 
اأعلى،  كانت  ال�ضادرات  عائدات  اأن  ورغم  اأعلى.  ب�ضادرات  مدفوعًا 
الإدارة  عملت  حيث  وا�ضع،  ب�ضكل  م�ضتقرة  كانت  ال�ضيولة  ظروف  فاإن 
امت�ضا�س  على  املركزي  قطر  م�ضرف  جانب  من  لل�ضيولة  ال�ضتباقية 
ال�ضيولة الهيكلية من النظام املايل بدون اأية �ضغوط على اأ�ضعار الفائدة. 
ويف نف�س الوقت، كان موقف ال�ضيا�ضة داعمًا لإحداث تدفقات كافية من 
الئتمان للقطاع غري النفطي، وذلك مبا يتم�ضى مع اإ�ضرتاتيجية تنويع 
القت�ضاد وفقا ملا ن�ضت عليه روؤية قطر الوطنية 2030. ويف حني تركت 
اأ�ضعار فائدة ال�ضيا�ضة بدون تغيري، فاإن عدة مبادرات قد مت اتخاذها 
جلعل  القدر  وبنف�س  املايل،  لل�ضوق  اأكرب  تطوير  اأجل  من  العام  اأثناء 

النظام املايل اأكرث مرونة، وتعزيز ال�ضتقرار النقدي واملايل.

اآيات  اأ�ضمى  يرفع  اأن  املنا�ضبة  بهذه  املركزي  قطر  م�ضرف  ويت�ضرف 
ال�ضكر والتقدير اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ متيم بن حمد 
ووزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  واإىل معايل  املفدى،  البالد  اأمري  ثاين  اآل 

Foreword by H.E. the Governor of Qatar Central Bank

Qatar Central Bank (QCB) is pleased to issue its thirty seven 
annual report, which discusses the most significant economic 
and financial developments witnessed in Qatari economy during 
the year 2013. The report consists of two parts contain seven 
chapters.  The first part deals with the latest developments 
in the domestic economy, including GDP, price levels, labor 
force, in addition to the public finances, while  the second part  
discusses  the developments in monetary, banking sector, the 
financial sector, foreign trade and balance of payments. 

Amidst the growing geo-political uncertainties in MENA region, 

the continuation of instability in the global economy, and the 

global financial market turbulence on speculation of impending 

tapering of bond purchases by the Fed; Qatar economy was by 

contrast, enjoying a case of stability, growth and improvement 

in all internal and external balances during 2013. 

Despite a self-imposed moratorium on gas production, GDP 
grew by 6.6%, as a result of non-oil-non -gas sectors significant 
growth, particularly the construction, trade, hotels, finance, 
and real estate sectors. Despite an increase in the public 
expenditure by 13%, surplus of the state budget has increased 
to about QR115 billion. External current account surplus rose 
to about QR 228 billion, driven by higher exports. Although 
export earnings were higher, the liquidity conditions were 
broadly stable, where the proactive management of liquidity 
by the QCB worked to absorb structural liquidity of the financial 
system without any pressure on interest rates. At the same 
time, the policy stance was supportive to create an adequate 
credit to the non-oil-non gas sectors, in line with the strategy to 
diversify the economy as stipulated in the Qatar National Vision 
2030. While interest rate policy was left unchanged, several 
initiatives have been taken during the year in order to achieve 
larger development of the financial market, as well to make the 
financial system more flexible, and to promote monetary and 
financial stability.

  QCB extends great thanks and gratitude to H.H Sheikh Tamim 

Bin Hamad Al Thani, the Emir, and to H.E the Prime Minister 
and Minister of Interior. Thanks and appreciation is also 



احلكومية  للجهات  والتقدير  بال�ضكر  امل�ضرف  يتوجه  كما  الداخلية، 
البيانات  توفري  على  قطر  دولة  يف  العاملة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  والبنوك 

الالزمة لإعداد هذا التقرير.

conveyed to the government agencies, banks and financial 

institutions operating in Qatar which provided QCB with the 

data in preparing this report. 

عبد�هلل بن �سعود �آل ثاين
�ملحافــــــــــــــــظ

Abdullah Bin Saud Al Thani
The Governor
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

إجمالي الناتج

م�ضرية  2013م  عام  خالل  قطر  لدولة  الإجمايل  املحلي  الناجت  وا�ضل 
النمو التي بداأت منذ عقد من الزمان، واإن كان بوترية اأهداأ هذا العام، 
2013م  عام  خالل  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  تباطاأ  حيث 
ليقت�ضر على نحو 6.6% مقارنة مبعدل منو قدره 11.9% خالل العام 
ال�ضابق )2012م(؛ لي�ضل بذلك اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل خالل 
ريال  مليار   691 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   737 نحو  اإىل  2013م  عام 

خالل عام 2012م.

Gross Domestic Product

Gross Domestic Product (GDP) in the State of Qatar has 

continued its strong pace of growth during 2013, which has 

started since a decade ago. although in slower pace this 

year. GDP growth decelerated during 2013 by only 6.6% 

compared to GDP growth of 11.9% during the previous year 

(2012). Thereby. GDP stood at QR 737 billion during 2013 as 

compared to around QR 691 billion during 2012.

Table (1-1)
GDP Development

جدول رقم )1-1(

تطور الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million  مليون ريال 

Economic Activity 2011 2012 2013 �لن�ساط �لقت�سادي

Oil and Gas 359,153 392,716 401,217 �لنفط و�لغاز
Relative Share 58.1% 56.8% 54.4% احل�ضة الن�ضبية
Growth Rate 49.81% 9.35% 2.16% معدل النمو

Non-Oil-Non-Gas sectors 258,936 298,682 335,702 �لقطاعات غري �لنفطية
Relative Share 41.9% 43.2% 45.6% احل�ضة الن�ضبية
Growth Rate 20.04% 15.35% 12.39% معدل النمو

Total 618,089 691,398 736,918 �ملجموع �لعام
Growth Rate 35.71% 11.86% 6.58% معدل النمو
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

قطاع النفط والغاز
�ضهد قطاع النفط والغاز خالل عام 2013م منوًا  بلغت قيمته 8.5 مليار 
ريال ون�ضبته 2.2% لي�ضل اإجمايل ناجته اإىل نحو 401.2 مليار ريال، 
وذلك مقارنًة بنمو مقداره 33.6 مليار ريال ون�ضبته 9.4% خالل العام 
اأ�ضعار  اإىل زيادة  اأ�ضا�ضية  الزيادة ب�ضفة  ال�ضابق 2012م؛ وتعزى هذه 

النفط يف الأ�ضواق الدولية.

عام  خالل  والغاز  النفط  قطاع  ناجت  �ضهدها  التي  التطورات  اأدت  وقد 
2013م اإىل انخفا�س ح�ضته الن�ضبية يف اإجمايل الناجت املحلي بالأ�ضعار 
اجلارية مبقدار 2.4 نقطة مئوية لترتاجع بذلك من 56.8% يف العام 
2012م  اإىل 54.4% هذا العام. اجلدير بالذكر اإن الزيادة التي �ضهدها 
ناجت القطاع النفطي خالل عام 2013م بلغت ن�ضبتها نحو 18.7% من 

اإجمايل الزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية.

Oil and Gas Sector
The oil and gas sector witnessed a growth during 2013 by QR 

8.5 billion, or 2.2%. thereby its total output stood at QR 401.2 

billion, as compared to an increase by QR 33.6 billion. or 9.4%. 

during the previous year. This growth is mainly attributed to the 

higher international oil prices.

Developments in the oil and gas sector output during 2013 

have resulted in decreasing its relative share of GDP at 

current prices by 2.4 percentage points. As a result its relative 

importance decreased from 56.8% during 2012 to only 54.4% 

during this year.  The growth, which was witnessed in the oil 

and gas sector during 2013, recorded 18.7% of total GDP 

growth at current prices.
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القطاعات غير النفطية

وا�ضل ناجت القطاعات غري النفطية وترية منوه، واإن جاءت هذا العام 
ب�ضكل اأقل من مثيلتها اخلا�ضة بالعام ال�ضابق؛ حيث حقق زيادة مقدارها 
37.0 مليار ريال ون�ضبتها 12.4% مقارنًة بزيادة ن�ضبتها 15.4% خالل 
عام  خالل  ريال  مليار   335.7 نحو  اإىل  ر�ضيده  لي�ضل  ال�ضابق  العام 
ال�ضابق 2012م.  العام  2013م مقارنًة بنحو 298.7 مليار ريال خالل 
يف   %81.3 بنحو  �ضاهمت  قد  النفطية  غري  القطاعات  تكون  وبذلك 
اإجمايل الزيادة التي �ضهدها الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية 
القت�ضادية  القطاعات  اأداء  اأن  بالذكر  اجلدير  التقرير.   عام  خالل 
�ضهدت جميع  موجبًا حيث  كله  جاء   2013م  عام  النفطية خالل  غري 
القطاعات غري النفطية زيادة يف الناجت املحلي ال�ضمي لها دون ا�ضتثناء.

تلك  لطبيعة  وفقًا  النفطية  غري  القت�ضادية  القطاعات  اإىل  وبالنظر 
عام  خالل  �ضهدت  قد  ال�ضلعي*  الإنتاج  قطاعات  اأن  جند  القطاعات، 
2013م منوًا موجبًا، حيث حققت ارتفاعًا تزيد قيمته الإ�ضمية على 7.0 
مليار ريال، وتبلغ ن�ضبته نحو 6.7%، مقارنة بارتفاع تبلغ ن�ضبته %17.6 
يف العام ال�ضابق 2012م.  وبذلك  ارتفع ر�ضيده اإىل نحو 112.5 مليار 
غري  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %33.5 نحو  م�ضكاًل  ريال، 
2012م.  ال�ضابق  العام  خالل   %35.3 بنحو  مقارنًة  ال�ضمي  النفطي 
ويالحظ اأن الناجت املحلي الإجمايل جلميع قطاعات الإنتاج ال�ضلعي دون 

ا�ضتثناء قد حققت منوًا موجبًا بالأ�ضعار اجلاريةخالل عام 2013م.

والماء،  الكهرباء  قطاع  التحويلية،  الصناعة  قطاع  البحر،  الزراعة وصيد  قطاع  تشمل كل من:  السلعي  اإلنتاج  قطاعات    *
وأخيراً قطاع التشييد والبناء.

Non-oil-non-gas Sectors

The output of Non-Oil-Non-Gas sectors (NONG) continued its 

pace of growth, though it was slightly less this year compared to 

the previous year output.With an increase by QR 37.0 billion, or 

12.4%, compared to an increase by 15.4% during the previous 

year, reaching to QR 335.7 billion during 2013 compared to 

QR 298.7 billion in the previous year (2012).Thereby, NONG 

sectors contributed by around 81.3% in the total GDP growth 

at current prices during 2013. The performance of the NONG 

sectors was mostly positive during 2013; as all NONG sectors 

have witnessed an increase in their nominal GDP, without 

exception.

Viewing the NONG sectors by the nature of their output, the 

commodity production sectors* witnessed a positive growth 

during 2013. The nominal output of the commodity production 

sectors grew by more than QR 7.0 billion, or 6.7%, in 2013 as 

compared to an increase by 17.6% in 2012, rising up to QR 

112.5 billion, constituting around 33.5% of the total Non-Gas-

Non-Oil nominal GDP, compared to 35.3% in 2012. Real output 

of all commodity production sectors recorded a positive growth 

during 2013.

*  Commodity Production sectors include: Agriculture and Fishing. Manufacturing. Water 
and Electricity. and Building and Construction sector.

Table (1 – 2)
Relative Contribution in GDP Growth

جدول رقم )2-1(

المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million  مليون ريال
changes achieved in: 2011 2012 2013 �لزيادة �ملحققة يف:

Oil Sector 119,408 33,563 8,500 �لقطاع �لنفطي
Contribution in Total 73.4% 45.8% 18.7% امل�ضاهمة يف  الإجمايل

Non-Oil-Non-Gas Sectors 43,236 39,746 37,020 �لقطاعات غري �لنفطية
Contribution in Total 26.6% 54.2% 81.3% امل�ضاهمة يف الإجمايل

Total Change in GDP 162,644 73,309 45,520 �لناجت �ملحلي �لإجمايل

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي
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وعلى عك�س الناجت ال�ضمي لقطاعات الإنتاج ال�ضلعي، فقد �ضهد الناجت 
ال�ضمي لقطاعات اخلدمات* منوًا موجبًا اأعلى من مثيله اخلا�س بالعام  
2012م،  العام  خالل  تباطوؤها  بعد  منوه  وترية  بذلك  لتت�ضارع  ال�ضابق 
ريال  مليار  قدرها 30.0  زيادة  ناجتها خالل عام 2013م  حيث حقق 
ون�ضبتها 15.5% مقارنة بنمو معدله 14.1% خالل العام 2012م، ومنو 
نحو  اإىل  ر�ضيده  لي�ضل  2011م  الأ�ضبق  العام  خالل   %17.0 معدله 
223.2 مليار ريال.  اجلدير بالذكر اأن قطاعات اخلدمات قد �ضهدت 

جميعها بدون ا�ضتثناء معدلت منو موجبة.

*  قطاعات الخدمات تشمل كل من: قطاعات الخدمات اإلنتاجية وقطاعات الخدمات اإلجتماعية، وبينما تتضمن األولى كل من 

قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وقطاع النقل واالتصاالت، وقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال، فإن قطاعات 

الخدمات اإلجتماعية تشمل باقي القطاعات الخدمية والمتمثلة في الخدمات الحكومية، والخدمات المالية المحتسبة، والخدمات 

اإلجتماعية، والخدمات المنزلية، وأخيراً رسوم اإلستيراد

Unlike the nominal output of the commodity production sectors, 
the nominal output of the Services sectors witnessed* a positive 
growth higher than the previous year, thereby its pace of growth 
has accelerated following a slowdown in the previous year with 
an increase by QR 30.0 billion, or 15.5%, in 2013 compared to 
an increase by 14.1% in 2012 and growth rate of 17.0% during 
2011, reaching around QR 223.2 billion. All Services sectors, 
without exception, have witnessed positive growth rates.

*  Service sectors can be sub-divided into: production service sectors and social service 
sectors. The former includes; trade. restaurants and hotel sector; transportation and 
communication sector; finance. insurance. real estate. and business service sector. 
Social services sector. on the other hand. comprises of government services. imputed 
financial services. social services. household services. and import fees

Table (1 – 3)
Developments in the Non-Oil-Non-Gas GDP 

جدول رقم )3-1(

تطور الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

QR Million  مليون ريال
Statement 2011 2012 2013 �لبيـــــــــــان

Commodity Production sectors 89,661 105,458 112,511 قطاعات �لإنتاج �ل�سلعي
Relative Share 34.6% 35.3% 33.5% احل�ضة الن�ضبية
Growth Rate 26.3% 17.6% 6.7% معدل النمو
services sectors 169,275 193,224 223,190 قطاعات �خلدمات
Relative Share 65.4% 64.7% 66.5% احل�ضة الن�ضبية
Growth Rate 17.0% 14.1% 15.5% معدل النمو
Total 258,936 298,682 335,702 �ملجموع
Growth Rate 20.0% 15.3% 12.4% معدل النمو

Table (1 – 4)
Relative Contribution in (NONG) GDP Growth

جدول رقم )4-1(

المساهمات النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

QR Million  مليون ريال
Increase in: 2011 2012 2013 �لزيادة �ملحققة يف:

Commodity Production Sectors 18,679 15,797 7,054 قطاعات �لإنتاج �ل�سلعي
Contribution in Total 43.2% 39.7% 19.1% امل�ضاهمة يف الإجمايل
Services Sectors 24,558 23,949 29,966 قطاعات �خلدمات
Contribution in Total 56.8% 60.3% 80.9% امل�ضاهمة يف الإجمايل
Non-Oil-Non-Gas GDP 43,236 39,746 37,020 �لناجت �ملحلي غري �لنفطي
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التحليل القطاعي للناتج غير النفطي
النفطي  غري  الإجمايل  املحلي  الناجت  �ضهدها  التي  التطورات  تعترب 
من  النفطية  غري  القت�ضادية  القطاعات  �ضهدته  ملا  طبيعية  حم�ضلة 
تطورات خالل عام 2013م، والتي �ضهدت جميعها دون ا�ضتثناء ارتفاعًا 
يف قيمة الناجت املحلي ال�ضمي لها واإن تباينت معدلت هذا الرتفاع ما 

بني قطاع واأخر.

وفيما يلي نتناول القطاعات القت�ضادية الثمانية الرئي�ضية، والتي ي�ضكل 
من  النفطية،  غري  القت�ضادية  القطاعات  نواجت  اإجمايل  جمموعها 
حيث تطورها وم�ضاهماتها الن�ضبية يف معدلت النمو املتحققة يف ناجت 
القطاعات غري النفطية، وذلك مرتبة ح�ضب اأهميتها الن�ضبية يف تكوين 

اإجمايل نواجت القطاعات غري النفطية بالأ�ضعار اجلارية لعام 2013م.

Sectoral Analysis of Non-Oil-Non-Gas (NONG) GDP
Developments in the non-oil-non-gas GDP are natural outcome 

of the developments in the major NONG sectors during 2013. 

All NONG sectors, witnessed an increase in their nominal GDP 

albeit growth rates varied from one sector to another.

The eight major economic sectors, which constitute, as a 
whole, the overall non-oil-non-gas GDP, in terms of their 
development and relative share in the growth rates of non-oil-
non-gas GDP are provided below, structured in terms of their 
relative importance that constitutes the overall non-oil-non-gas 
GDP at current prices in 2013.

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

جدول رقم )5-1(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

QR Million  مليون ريال
Economic Activity 2011 2012 2013 �لن�ساط �لقت�سادي

Agriculture and Fishing 590 641 695 الزراعة و�ضيد البحر
Manufacturing 57,810 70,220 72,078 ال�ضناعة التحويلية
Electricity and Water 2,932 3,383 3,807 الكهرباء واملاء
Building and Construction 28,329 31,214 35,932 الت�ضييد والبناء
Trade. Restaurants. and Hotels 35,601 39,092 45,509 التجارة واملطاعم والفنادق
Transport and Communication 21,229 23,468 25,868 النقل والت�ضالت
Finance, Insurance, Real Estate, and Business Services 70,267 74,710 88,316 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال
Services 42,179 55,953 63,497 اخلدمات
Non-Oil-Non-Gas Sectors 258,936 298,682 335,702 �لقطاعات غري �لنفطية

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي
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Table (1-6)
Growth Rates and the Relative Importance of 
NONG GDP

جدول رقم )6-1(

معدالت النمو واألهميات النسبية للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

(%)

Economic Activity

2012 2013

�لنمو�لن�ساط �لقت�سادي
Growth

�لأهمية �لن�سبية
Relative Importance

�لنمو
Growth

�لأهمية �لن�سبية
Relative Importance

Agriculture and Fishing 8.6 0.21 8.4 0.21 الزراعة و�ضيد البحر
Manufacturing 21.5 23.51 2.6 21.47 ال�ضناعة التحويلية
Electricity and Water 15.4 1.13 12.5 1.13 الكهرباء واملاء
Building and Construction 10.2 10.45 15.1 10.70 الت�ضييد والبناء
Trade, Restaurants, and Hotels 9.8 13.09 16.4 13.56 التجارة واملطاعم والفنادق
Transport and Communication 10.5 7.86 10.2 7.71 النقل والت�ضالت
Finance, Insurance, Real Estate, 
and Business Services 6.3 25.01 18.2 26.31 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services 32.7 18.73 13.5 18.91 اخلدمات
Non-Oil-Non-Gas Sectors 15.3 100.00 12.4 100.00 �لقطاعات غري �لنفطية

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013















Services

Finance &
Business

Transportation &
Communications

Trade

Construction

Electricity & Water

Manufacturing 




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

Q
R

 B
ill

io
n







Thirty Seventh Annual Report 201325التقرير السنوي السابع والثالثون 2013

قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

�ضهد ناجت قطاع املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال خالل عام 
مقارنًة   %18.2 اإىل  اجلارية   بالأ�ضعار  منوه  معدل  يف  تزايدًا  2013م 
بن�ضبة 6.3% خالل العام 2012م؛ لي�ضل ناجته ال�ضمي  يف عام 2013م 
اإىل نحو 88.3 مليار ريال بزيادة مقدارها 13.6 مليار ريال عن العام 
املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  تقدمًا  الن�ضبية  ح�ضته  �ضجلت  كما  ال�ضابق. 
غري النفطي من 25.0% يف العام 2012م اإىل 26.3% يف عام 2013م، 
القطاعات  باقي  بني  ال�ضدارة  مركز  على  حمافظًا  ظل  فقد  وبذلك 

القت�ضادية غري النفطية.

قطاع الصناعة التحويلية
نحو  بلغت  زيادة  2013م  عام  خالل  التحويلية  ال�ضناعة  قطاع  حقق 
1.9 مليار ريال مبعدل منو ي�ضل اإىل نحو 2.6%، لي�ضل اإجمايل ناجته 
اإىل نحو 72.1 مليار ريال مقارنًة بنحو 70.2 مليار ريال يف  ال�ضمي 
العام ال�ضابق. ومع ذلك فقد تراجعت ح�ضته الن�ضبية يف اإجمايل الناجت 
املحلي ال�ضمي للقطاعات غري النفطية  من 23.5% يف العام 2012م 
اإىل 21.5% خالل عام 2013م؛ ليحافظ بذلك على ترتيبه؛ حيث ظل 

حمتاًل املرتبة الثانية، دون تغري عن العام ال�ضابق.

قطاع الخدمات
حقق قطاع اخلدمات خالل عام 2013م ؛  زيادة بلغت نحو 7.5 مليار 
اإىل نحو 63.5  اإجمايل ناجته ال�ضمي  ريال   وبن�ضبة 13.5%، لي�ضل 
مليار ريال مقارنًة بنحو 56.0 مليار ريال يف العام ال�ضابق. وقد جاءت 
نتيجة ملا حققته اخلدمات احلكومية من  اأ�ضا�ضية  الزيادة ب�ضفة  هذه 
زيادة بلغت نحو 9.7 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 16.2% لتمثل  ما ن�ضبته 
129.1% من اإجمايل الزيادة املتحققة يف قطاع اخلدمات. وقد امت�ضت 
من   %44.4 ن�ضبته  ما  املحت�ضبة  املالية  اخلدمات  يف  املتحققة  الزيادة 
اإجمايل الزيادة  نظرا ً لأنه قد �ضبق واأن احت�ضبت �ضمن ناجت قطاع املال 
والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال ف�ضاًل عن ناجت باقي القطاعات 

)لذلك يتم خ�ضمها من ناجت هذا القطاع(. 

Finance, Insurance, Real Estate, and 
Business Services Sector

Finance,Insurance, Real Estate and Business Services sector 

witnessed a rise in growth rate at current prices during 2013, 

by 18,2% compared to 6,3% in 2012, In nominal terms, the 

output reached QR 88,3 billion in 2013, increasing by QR 13.6 

billion over the previous year. Its relative share in the overall 

non-oil-non-gas GDP has increased from 25.0% in 2012, 

reaching 26.3% in 2013, thereby it has kept the lead among 

other NONG sectors.   

Manufacturing Sector
The Manufacturing sector witnessed during 2013 an increase 

in its output. The growth was of about QR 1.9 billion with a 

growth rate of 2.6%. Thereby, the sector’s overall nominal 

output stood at QR 72.1 billion compared to QR 70.2 billion 

in the previous year.  Relative share in the overall non-oil-

non-gas nominal GDP declined from 23.5% in the previous 

year reaching 21.5% in 2013. However, this did not affect its 

position, as it maintained the second position as in the previous 

year.

Services Sector
The Services sector witnessed an increase during 2013 by QR 
7.5 billion, with a growth rate of 13.5%. Its overall nominal GDP 
reached around QR 63.5 billion compared to QR 56.0 billion 
in the previous year.  This growth was mainly the outcome 
of the developments in the government services, with an 
increase by QR 9.7 billion at 16.2%. representing 129.1% of 
the total increase in the Services sector. The increase in the 
imputed financial services, which was already calculated within 
the Finance, Insurance, Real Estate and Business Services 
sector, as well as the output of the other sectors (therefore it is 
deducted from the output of this sector) have absorbed around 
44.4% of the total increase realized in this sector.

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي



Thirty Seventh Annual Report 2013التقرير السنوي السابع والثالثون 2013 26

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

وقد اأدت التطورات التي �ضهدها الناجت املحلي الإجمايل لقطاع اخلدمات 
اإىل ارتفاع اأهميته الن�ضبية هام�ضيًا من 18.7% خالل عام 2012م اإىل 
18.9% خالل عام التقرير، ومع ذلك فقد ظل قطاع اخلدمات حمتاًل 
املرتبة الثالثة بني القطاعات القت�ضادية غري النفطية دون تغيري عما 

كان عليه الو�ضع خالل العام ال�ضابق.

قطاع التجارة والمطاعم والفنادق

التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2013م ت�ضارعًا يف  �ضهد قطاع 
بزيادة  بالعام 2012م،  بنحو %9.8   مقارنة  اإىل %16.4  معدل منوه  
مقدارها 6.4 مليار ريال عن نظريه اخلا�س بعام 2012م، لي�ضل ناجته 
ال�ضمي يف نهاية عام 2013م اإىل نحو 45.5 مليار ريال. وقد اأدى ذلك 
اإىل زيادة ح�ضته الن�ضبية يف اإجمايل الناجت املحلي ال�ضمي للقطاعات 
عام  اإىل 13.7% يف  العام 2012م   نحو 13.1% يف  من  النفطية  غري 
التقرير 2013م، واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل املرتبة 

الرابعة دون تغري  عن العام ال�ضابق.

Developments occurred in the output of the Services sector 

resulted in its relative importance upsurge from 18.7% during 

2012 to 18.9% during this year. However, the Services sector 

remained in the third position among the NONG sectors as in 

the previous year.

Trade Restaurants and Hotels Sector

The growth rate in the Trade, Restaurants and Hotels Sector 

witnessed during 2013 an acceleration in its growth rate to 

16.4% compared to 9.8% in the previous year, with an increase 

of QR 6.4 billion over its counterpart in 2012. Thereby, its 

nominal output stood by the end of 2013 at QR 45.5 billion.  As 

a result, its relative share in the overall non-oil-non-gas nominal 

GDP has increased from 13.1% in 2012 to 13.7% during this 

year. However, this did not affect its position, as it maintained 

the fourth position as in the previous year. 

Table (1-7)
The Contribution of the Sub-Sectors in the Services Sector Growth

جدول رقم )7-1(

مساهمات القطاعات الفرعية في النمو لقطاع الخدمات

(%)

Statement

�لنمو �ملتحقق عام 2013
achieved growth in 2013 �مل�ساهمة يف �لنمو

contribution in growth 

%

�لبيــــــــــــان
�لقيمة مليون ريال

QR Million
%

Government Services 9,740 16.2 129.1 اخلدمات احلكومية
Financial Services -3,352 19.9 -44.4 اخلدمات املالية املحت�ضبة
Other Services 1,156 9.1 15.3 اخلدمات الأخرى

Social Services 610 10.5 8.1 اخلدمات الجتماعية
Family Services 399 17.2 5.3 اخلدمات العائلية
Import Fees 147 3.2 1.9 ر�ضوم ال�ضترياد

Total Sector 7,544 13.5 100.0 �إجمايل �لقطاع
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قطاع التشييد والبناء

ا�ضتمرت وترية النمو يف ناجت قطاع الت�ضييد والبناء خالل عام 2013م، 
حيث �ضجل ت�ضارعًا يف معدل منوه لي�ضل خالل عام التقرير اإىل %15.1 
مقارنة بنحو  10.2% فقط يف العام 2012م بزيادة مقدارها 4.7 مليار 
ريال لي�ضل ناجته ال�ضمي يف نهاية عام 2013م اإىل نحو 35.9 مليار 
املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  ارتفاعًا  الن�ضبية  ح�ضته  �ضجلت  كما  ريال. 
ال�ضمي للقطاعات غري النفطية من نحو 10.5% يف العام 2012م  اإىل 
10.7% يف عام التقرير، واإن مل يوؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل حمتاًل 

املرتبة اخلام�ضة دون تغري  عن العام ال�ضابق.

قطاع النقل واالتصاالت

 2.4 قدرها  زيادة  2013م  عام  خالل  والت�ضالت  النقل  قطاع  حقق 
مليار ريال ون�ضبتها 10.2% لي�ضل ناجته ال�ضمي اإىل نحو 25.9 مليار 
ريال مقارنة بنحو 23.5 مليار ريال يف عام 2012م. وقد اأدى التباطوؤ 
مثيله اخلا�س  عام 2013م عن  املحقق خالل  النمو  معدل  املحدود يف 
بعام 2012م والبالغ 10.5% اإىل تراجع احل�ضة الن�ضبية لهذا القطاع 
قلياًل من نحو 7.9% يف عام 2012م اإىل نحو 7.7% يف عام 2013م،  

ومع ذلك ظل حمتاًل املرتبة ال�ضاد�ضة دون تغري عن العام ال�ضابق.

قطاع الكهرباء والماء

ارتفاعًا يف قيمة ناجته  واملاء خالل عام 2013م  الكهرباء  �ضهد قطاع 
نحو  اإىل  لي�ضل  ريال،  مليون  وقيمته 424  ن�ضبته%12.5  بلغت  ال�ضمي 
وعلى  ريال يف عام 2012م.  مليار  بنحو 3.4  مقارنة  ريال  مليار   3.8
الرغم من انخفا�س معدل النمو املتحقق خالل عام 2013م عن مثيله 
لهذا  الن�ضبية  احل�ضة  اأن  اإل   ،%15.4 والبالغ  2012م  بعام  اخلا�س 
ال�ضابق  العام  يف  عليه  هي  كما   %1.1 عند   وظلت   تتاأثر  مل  القطاع 
ال�ضابعة وقبل  املرتبة  واملاء كما هو يف  الكهرباء  2012م،  وظل  قطاع 

الأخرية.

قطاع الزراعة وصيد البحر

عام  خالل  ال�ضمي  البحر  و�ضيد  الزراعة  لقطاع  املحلي  الناجت  �ضهد 
النمو، حيث �ضجل منوًا قدره %8.4  2013م تباطوؤًا حمدودًا يف معدل 
ال�ضابق 2012م. ومل  العام  بنحو 8.6% يف  خالل عام 2013م مقارنة 
البحر،  الزراعة و�ضيد  الن�ضبية لقطاع  الأهمية  التباطوؤ على  يوؤثر هذا 
حيث بقيت ثابته  عند 0.2% خالل عام التقرير والعام ال�ضابق، ليتذيل 
القطاعات القت�ضادية غري  ترتيب  البحر  الزراعة و�ضيد  بذلك قطاع 

النفطية.

Building and Construction Sector

The nominal output of the Building and Construction sector 

continued accelerating in growth rate during 2013 to 15.1% 

compared to only 10.2% in 2012, with an increase of 4.7 

billion over its counterpart in 2012. Thereby, its nominal output 

stood by the end of 2013 at QR 35.9 billion. However, its 

relative share in the overall non-oil-non-gas nominal GDP has 

witnessed an increase from 10.5% in 2012 to 10.7% during this 

year. However, this did not affect its position, as it maintained 

the fifth position as in the previous year.

Transport and Communication Sector

The output of the Transport and Communication sector grew 
during 2013 by QR 2.4 billion, or 10.2%, thereby its nominal 
output stood at QR 25.9 billion compared to QR 23.5 billion 
in 2012. The slowdown in growth rate during 2013 over its 
counterpart in 2012, which reached 10.5%, has led to a decline 
in the relative share of this sector from 7.9% in 2012 to 7.7% in 
2013. However, this did not affect its position, as it maintained 
the sixth position as in the previous year.

Electricity and Water Sector

The nominal output of the Electricity and Water Sector has 

witnessed a rise by 12.5%. or QR 424 Million during 2013, 

reaching QR 3.8 billion compared to QR 3.4 billion in 2012. 

Notwithstanding the deceleration of growth rate in 2013 over its 

counterpart in 2012 which reached 15.4%, relative share of this 

sector stood at 1.1% as in 2012. However. these developments 

did not influence the sector’s position, as it remained at the 

seventh and second last position.

Agriculture and Fishing Sector

The nominal output of the Agriculture and Fishing sector has 

witnessed a growth rate deceleration in 2013, which has 

grew by 8.4% during 2013 compared to 8.6% in 2012. This 

slowdown in growth rate has no effects on the sector’s relative 

importance, where its relative importance stood at 0.2% during 

this year and 2012. Accordingly. the Agriculture and Fishing 

sector came last among all NONG sectors.

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي
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Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

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

جدول رقم )8-1(

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

QR Million  مليون ريال

economic activity 2009 2010 2011 2012 2013 �لن�ساط �لقت�سادي

Agriculture and Fishing 439 537 590 641 695 الزراعة و�ضيد البحر
Oil and Gas 159,467 239,745 359,153 392,716 401,217 النفط والغاز
Manufacturing 33,570 40,832 57,810 70,220 72,078 ال�ضناعة التحويلية
Electricity and Water 1,794 2,113 2,932 3,383 3,807 الكهرباء واملاء
Building and Construction 25,522 27,500 28,329 31,214 35,932 الت�ضييد والبناء
Trade. Restaurants. and Hotels 29,839 31,500 35,601 39,092 45,509 التجارة واملطاعم والفنادق
Transport and Communication 16,212 18,069 21,229 23,468 25,868 النقل والت�ضالت

Finance, Insurance, Real Estate, 
and Business Services 58,099 60,291 70,267 74,710 88,316

املال والتاأمني والعقارات وخدمات 
الأعمال

Services 31,044 34,858 42,179 55,953 63,497 اخلدمات
Social Services 4,149 4,522 5,117 5,792 6,402 اخلدمات الجتماعية
Financial Services -10,152 -12,726 -15,328 -16,821 -20,173 اخلدمات املالية املحت�ضبة
Government Services 32,106 37,388 46,457 60,059 69,798 اخلدمات احلكومية
Family Services 1,827 1,881 2,012 2,321 2,720 اخلدمات العائلية
Other Services 3,114 3,793 3,921 4,603 4,750 اخلدمات الأخرى

Total GDP 355,986 455,445 618,089 691,398 736,918 �ملجموع �لعام
Growth Rate 44.6% 27.9% 35.7% 11.9% 6.6% معدل النمو
Oil And GAS 159,467 239,745 359,153 392,716 401,217 �لنفط و�لغاز

Ratio to Total 44.80% 52.64% 58.11% 56.80% 54.45% الن�ضبة لالإجمايل
Growth Rate 53.5% 50.3% 49.8% 9.3% 2.2% معدل النمو

Non-Oil Sectors 196,519 215,700 258,936 298,682 335,702 �لقطاعات غري �لنفطية
Ratio to Total 55.20% 47.36% 41.89% 43.20% 45.55% الن�ضبة لالإجمايل
Growth Rate 41.4% 9.8% 20.0% 15.3% 12.4% معدل النمو
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األسعار
1-الرقم القياسي ألسعار المستهلك   

كان  اأنه  رغم  عام 2013،  الت�ضخم يف  معدل  ارتفاعًا يف  قطر  �ضهدت 
هناك قدر من العتدال يف ارتفاعه يف الن�ضف الثاين من العام. وعلى 
معدل �ضنوي ارتفع الرقم القيا�ضي املتو�ضط لأ�ضعار امل�ضتهلك من 111 
يف عام 2012 اإىل 114.4 يف عام 2013، بزيادة 3.1% مقارنة بـزيادة 
1.9% قبل عام. وكان ارتفاع املعدل مناق�ضا لالجتاهات العاملية، حيث 
تراجعت ال�ضغوط الت�ضخمية ب�ضكل ملحوظ وخا�ضة يف الدول املتقدمة.

وقد تراجع معدل الت�ضخم العاملي يف عام 2013 عاك�ضًا بذلك فجوات 
انتاجية كبرية، مع معدلت مزمنة للبطالة املرتفعة يف الدول املتقدمة، 
واعتدال يف اأ�ضعار ال�ضلع وخا�ضة الطاقة واملعادن وبع�س اأنواع الغذاء. 
وقد ظلت معدلت الت�ضخم دون امل�ضتويات امل�ضتهدفة يف كثري من الدول 
اليورو على وجه اخل�ضو�س،  كونها منخف�ضة يف منطقة  مع  املتقدمة، 
حيث ت�ضري التوقعات اإىل فرتة طويلة من الت�ضخم املنخف�س. ومع ذلك 
واجهت بع�س الأ�ضواق النا�ضئة والقت�ضادات النامية خماطر ت�ضخمية 
احلال  وكان  الإنتاجية.  الطاقات  ق�ضور  ظل  يف  الطلب  �ضغوط  نتيجة 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �ضورة خمتلطة، حيث عرفت اأغلبيتها 

معدلت ت�ضخم اأعلى يف عام 2013 باملقارنة بعام 2102.

اإىل   2013 عام  يف  قطر  يف  العام  القيا�ضي  الرقم  يف  الزيادة  وُتعزى 
يتكون منها ما  التي  الرئي�ضية  للمجموعات  القيا�ضية  الأرقام  زيادة كل 
املجموعات  اأهم  ومن  املتنوعة.  واخلدمات  بال�ضلع  اخلا�س  الرقم  عدا 
التي ارتفعت اأ�ضعارها: جمموعة الت�ضلية والرتفيه والثقافة، وجمموعة 
واخلدمات  ال�ضحية  الرعاية  وجمموعة  والطاقة،  والوقود  الإيجار 
الرقم  يف  احلادة  الزيادة  اأن  اخل�ضو�س  وجه  على  ولوحظ  الطبية. 
النقي�س  على  كانت   2013 عام  يف  والطاقة  والوقود  بالإيجار  اخلا�س 
من انخفا�ضها يف ال�ضنة ال�ضابقة، بحيث انها �ضجلت حتوًل بن�ضبة %9 
اإيجارات املباين ال�ضكنية،  خالل ال�ضنة. وهذا بدوره َعك�َس ارتفاعًا يف 
نتيجة لرتفاع الطلب من الوافدين اجلدد خالل ال�ضنة. وكانت فر�س 
قد  التحتية  البنية  م�ضروعات  يف  العمل  تكثيف  ولدها  التي  التوظيف 
املتاح يف قطاع  واأوجدت �ضغوطًا على  الوافدة،  العمالة  اإىل تدفق  اأدت 
الإ�ضكان.ومن جهة اأخرى تراجعت ال�ضغوط الت�ضخمية يف عام 2013، 
والأحذية،  واملالب�س  والتبغ،  وامل�ضروبات  الغذاء  اأ�ضعار جمموعات  على 

الأثاث والأقم�ضة والأجهزة املنزلية، والنقل والت�ضالت. بعام 2013.

Prices

I. Consumer Price Index (CPI)

Qatar experienced an increase in inflation in 2013, although 

there was some moderation during the second half of the year.

On an annual average basis, the CPI increased from 111.0 in 

2012 to 114.4 in 2013 – i.e., an increase of 3.1% as compared 

with an increase of 1.9% a year ago. The inflation outcome was 

in contrast to global trends where inflation pressures eased 

considerably, especially in advanced economies (AEs).

Global inflation eased during 2013 reflecting large output 

gaps along with persistent high unemployment in AEs and 

moderation in commodity prices, especially energy, metals and 

some food items. Inflation remained below target in AEs and 

especially low in the euro area, where the outlook suggested 

a prolong period of low inflation. Nonetheless, some emerging 

market and developing economies (EMDEs) faced inflation 

risks on account of domestic demand pressures and capacity 

constraints.The GCC countries presented a mixed picture with 

majority of them recording higher inflation in 2013 than in 2012.

The increase in headline CPI in Qatar in 2013 was attributed to 

the increase in all categories, except “Miscellaneous Goods & 

Services”. Among the major groups, “Entertainment, Recreation 

& Culture”, “Rentals, Fuel & Energy” and “Medical Care and 

Medical Services” recorded noticeable increase in inflation as 

compared to last year. In particular, the sharp increase in the 

index of “Rentals, Fuel & Energy” in 2013 was in contrast to its 

decline in the previous year, which led to a turnaround of about 

9.0% during the year (Table 2-1). This, in turn, reflected hike in 

rentals of residential buildings on account of surge in housing 

demand from increasing expatriate population during the year. 

Job opportunities created by the intensification of infrastructure 

projects have resulted in higher inflow of migrant workers, 

putting pressure on the existing capacity in the housing sector. 

On the other hand, price pressures from “Food, Beverages and 

Tobacco”, “Garments and Footwear”,“Furniture, Textiles and 

Home Appliances” and “Transport & Communication” eased 

during 2013.

Prices and Labor Forceمستويات األسعار والقوى العاملة
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Table (2-1)
CPI - Annual Averages

جدول رقم )1-2(

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

2007=100

Item �لوزن
Weight 2011 2012 2013

�لت�سخم �ل�سنوي
(%)

Annual Inflation لبيــــــــــــــــــان�
2012 2013

Food, Beverages and Tobacco  13.2 129.4 134.2 137.3 3.7 2.3 الغذاء وامل�ضروبات
Garments and Footwear  5.8 113.3 116.5 116.7 2.8 0.2 املالب�س والأحذية
Rentals, Fuel and Energy  32.2 87.4 84.6 89.5 -3.3 5.8 الإيجارات، والوقود والطاقة
Furniture,Textiles and Home 
Appliances   8.2 113.1 118.6 122.4 4.9 3.1 الأثاث

Medical Care and Medical Services  2.0 112.6 114.2 116.9 1.5 2.3 العناية الطبية
Transport and Communications  20.5 114.1 116.7 118.3 2.3 1.4 النقل والت�ضالت
Entertainment, Recreation and 
Culture   10.9 113.9 120.7 129.5 6.0 7.3 الت�ضلية

Miscellaneous Goods and Services   7.2 133.4 139.8 136.4 4.8 -2.5 �ضلع متنوعة
Household Consumption (CPI)  100.0 108.9 111.0 114.4 1.9 3.1 �لرقم �لعام
Source: Ministry of Development Planning and Statistics امل�ضدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ضاء .

ويف حني اأن الزيادة يف كل املجموعات الرئي�ضية ت�ضري اإىل اأنها انبثقت 
من كل جمموعة، فاإن امل�ضاهمة الرتجيحية لكل جمموعة ميزت العوامل 
الرئي�ضي  ال�ضبب  كان   2013 عام  ففي  الفعلي.  الت�ضخم  يف  املوؤثرة 
لرتفاع الت�ضخم هو جمموعة الإيجار والوقود والطاقة التي عك�ضت كاًل 
الرقم  �ضلة  يف  الكبري  وزنها  عن  ف�ضاًل  املوؤ�ضر  يف  احلادة  الزيادة  من 
جمموعة  وكانت   .)1-2 واخلدمات.)ال�ضكل  ال�ضلع  لأ�ضعار  القيا�ضي 
يف  قوي  ب�ضكل  �ضاهمت  التي  الثانية  هي  والثقافة  والرتفيه  الت�ضلية 
ارتفاع معدل الت�ضخم. ومن جهة اأخرى فاإن جمموعة ال�ضلع واخلدمات 
املتنوعة هي املجموعة الوحيدة التي �ضاهمت �ضلبيا يف موؤ�ضر الت�ضخم، 
�ضلة  يف  الن�ضبي  وزنها  انخفا�س  ب�ضبب  خمففا  جاء  تاأثريها  اأن  رغم 

الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك.   

While increase in the major indices indicates price pressures 

emanating from each category, the weighted contribution of 

each category characterize the drivers of the actual inflation 

outcome. In 2013, the main driver of inflation was “Rentals, 

Fuel & Energy”, which reflected both the sharp increase in 

the index as well as its large weight in the CPI basket (Figure 

No. 2-1). “Entertainment, Recreation & Culture” was the other 

major category which contributed significantly to the overall 

inflation. On the other hand, “Miscellaneous Goods & Services” 

was the only group which contributed negatively to inflation, 

although its impact was muted given its relatively low weight 

in the CPI basket.
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ثم  اإىل %3.4،  العام  الأول من  الربع  الت�ضخم يف  معدل  ت�ضاعد  وقد 
اإىل 3.5% يف الربع الثاين من العام 2013)جدول 2-2(. وكان الدافع 
وراء الزيادة يف الن�ضف الأول، ما طراأ على جمموعة الإيجار والوقود 
والطاقة من زيادة ملحوظة. وعلى الرغم من ا�ضتمرار �ضغوط الإيجار، 
فاإن معدل الت�ضخم قد  انخف�س يف الن�ضف الثاين اإىل 2.9% ثم اإىل 
2.8%، يف الربعني الثالث  والرابع. وكان ال�ضبب يف النخفا�س تراجع 
املالب�س  وجمموعة  وامل�ضروبات،  والتبغ  الغذاء  جمموعة  من  ال�ضغوط 
انخفا�س  ونتج  املتنوعة.  ال�ضلع واخلدمات  والأحذية، وكذلك جمموعة 
اأ�ضعار الغذاء وامل�ضروبات ب�ضكل وا�ضع عن النخفا�س القوي يف اأ�ضعار 

الغذاء العاملية يف الن�ضف الثاين من ال�ضنة.

Based on the quarterly average index, the year-on-year CPI 

inflation accelerated to 3.4% in the first quarter and further to 

3.5% in the second quarter of 2013 (Table 2-2). The higher 

inflation during the first half of the year was largely driven by 

significant increase in the index of “Rentals, Fuel and Energy”. 

Notwithstanding its continued pressures, inflation eased during 

the second half of the year to 2.9% and 2.8%, respectively in 

the third and fourth quarters. This was mainly due to general 

easing in pressures from “Food, Beverages and Tobacco”, 

“Garments and Footwear” as well as “Miscellaneous Goods 

and Services’’. The deceleration in price pressures from food 

and beverages broadly reflected the significant decline in 

global food prices during the second half of the year.
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Figure No. (2-1)
Inflation Drivers in 2013

weighted contribution %
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اأجل فهم ال�ضغوط الت�ضخمية الكامنة فاإنه قد مت و�ضع مقايي�س  ومن 
ت�ضخم ا�ضتبعادية تنق�ضم اإىل نوعني الأول ا�ضتبعاد جمموعة الإيجارات 
وثانيًا  القيا�ضي.  الرقم  �ضلة  يف  وزن  اأكرب  لها  التي  والطاقة  والوقود 
ا�ضتبعاد جمموعة الغذاء وامل�ضروبات والتبغ التي هي عر�ضة ل�ضدمات 
اأ�ضعار الواردات، وثالثًا ا�ضتبعاد كال املجموعتني اللتني ت�ضكالن معًا اأكرث 
من 45% من ال�ضلة. وقد اأدى ا�ضتبعاد كل من الإيجارات ثم الإيجارات 

والغذاء اإىل انخفا�س الت�ضخم مقارنة بال�ضنة ال�ضابقة.

In order to understand underlying inflation pressures, exclusion-

based inflation measures are presented using the criteria of (i) 

excluding “Rentals, Fuel and Energy”, which has the largest 

weight in the CPI basket; (ii) excluding “Food, Beverages 

and Tobacco” which is prone to import price shocks; and (iii) 

excluding both items which cumulatively have a weight of more 

than 45% in the CPI basket. CPI inflation, excluding ‘rentals’ 

and both ‘rentals and food’ were lower in 2013 as compared to 

the previous year (Figure No.2-2).

Table (2–2)
Quarterly Averages of CPI

جدول رقم )2-2(

المتوسطات الفصلية   للرقم القياسي ألسعار المستهلك

2007=100

Item 
2012 2013

�لت�سخم �ل�سنوي
(%)

Year-on-Year Inflation 
in 2013

�لبيــــــــــــان

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

Food, Beverages and 
Tobacco 132.5 134.2 135.2 134.9 136.0 137.4 137.2 138.7 2.7 2.3 1.4 2.8

املواد الغذائية وامل�ضروبات 
والتبغ

Garments and 
Footwear 116.5 115.4 116.7 117.3 116.2 116.0 116.9 117.5 -0.2 0.5 0.2 0.2 املالب�س والأحذية

Rentals, Fuel and 
Energy 84.2 83.6 84.1 86.3 88.3 89.0 89.5 91.1 4.9 6.5 6.4 5.5

ــــــود  ــــــوف ــــــــجــــــــار وال الإي
واخلدمات املرافقة

Furniture, Textiles and 
Home Appliances 116.4 118.4 120.5 119.3 121.7 121.4 122.3 124.0 4.6 2.5 1.5 4.0

الأثــــــــــــاث والأقــــمــــ�ــــضــــة 
والتجهيزات املنزلية

Medical Care and 
Medical Services 113.5 114.0 114.3 115.1 116.0 116.9 117.1 117.5 2.2 2.5 2.5 2.1 اخلدمات الطبية

Transport and 
Communications 114.9 116.4 118.7 116.7 116.7 118.5 119.2 118.7 1.6 1.8 0.4 1.7 النقل والت�ضالت

Entertainment, 
Recreation and 
Culture

118.1 119.3 120.1 125.2 127.5 128.5 130.8 131.1 8.0 7.8 8.9 4.7 الت�ضلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous Goods 
and Services 139.8 138.4 139.3 141.7 139.9 136.6 134.2 134.7 0.0 -1.3 -3.7 -4.9 ال�ضلع واخلدمات املنوعة

Household 
Consumption (CPI) 109.8 110.2 111.4 112.4 113.5 114.1 114.6 115.5 3.4 3.5 2.9 2.8 �ل�ستهالك �لعائلي

Source: Ministry of Development Planning and Statistics  امل�ضدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ضاء
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الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك 

 112.5 من  م�ضطرد  ب�ضكل  لالأ�ضعار  ال�ضهري  القيا�ضي  الرقم  ارتفع 
اإىل  اأكرث  الرقم  وارتفع   .2013 اإبريل  يف   114 اإىل   2012 دي�ضمرب  يف 
114.5 يف يونيو 2013، وبقي راكدًا عند ذلك امل�ضتوى حتى اأغ�ضط�س 
ثم ظل  اأكتوبر 2013،  اإىل 115.5 يف  الرقم  ارتفاع  وتبع ذلك   .2013
قد  للت�ضخم  ال�ضنوي  املعدل  فاإن  وبالنتيجة  العام.  نهاية  م�ضتقرا حتى 
اأثناء  الكلية  الزيادة  وكانت   .2013 دي�ضمرب  يف   %2.7 اإىل  انخف�س 
القيا�ضي  الرقم  �ضلة  جمموعات  جميع  من  الزيادة  جراء  من  ال�ضنة 
لأ�ضعار امل�ضتهلك، عدا جمموعة ال�ضلع واخلدمات املتنوعة التي �ضجلت 
قرب  اأخرى  ومرة   ،2013 يوليو  حتى  م�ضتمر  ب�ضكل  �ضهريًا  انخفا�ضًا 
نهاية العام. و�ضجلت جمموعة الإيجار والوقود والطاقة زيادات �ضهرية 
خالل العام ما عدا يف �ضهري فرباير ومايو عندما كانت م�ضتقرة، واأكرث 
اأ�ضعار  و�ضبط  ال�ضيف،  مبيعات  مثل  املو�ضمية  العوامل  فاإن  من ذلك، 
التي طراأت على  التغريات  اأي�ضًا على  اأثرت  الأغذية يف �ضهر رم�ضان، 
الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك يف عام 2013. ويبني ال�ضكل رقم )2-

3( التحركات يف  املكونات الرئي�ضية التي لها وزن قوي يف �ضلة الرقم 
القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك.  

The Monthly Consumer Price Index

The monthly CPI increased steadily from the level of 112.5 in 

December 2012 to 114.0 by April 2013. It increased further to 

114.5 in June 2013 and remained stagnant at that level up to 

August 2013. Subsequently, it increased again to touch 115.5 

in October 2013 and remained flat till the end of the year. As a 

result, the year-on-year inflation eased during the year to 2.7% 

in December 2013. The increase in the overall index during 

the year was on account of the increase in the index of all 

items in the CPI basket except the “Miscellaneous Goods and 

Services”, which recorded monthly decline consistently up to 

July 2013 and again towards the end of the year. “Rentals, Fuel 

and Energy” recorded monthly increases throughout the year, 

except in February and May, when it was static. Moreover, 

seasonal factors such as summer sales and the regulation of 

food prices during Ramadan also influenced the movements in 

the CPI during 2013. Movements in major components having 

significant weights in the CPI basket are presented in Figure 

No. (2-3).    




Figure No. (2-2)
Exclusion Based Measures of CPI Inflation 
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وقد كان التاأثري املهيمن لت�ضخم الإيجار على معدل الت�ضخم وا�ضحًا يف 
عام 2013، فقد ارتفع الرقم القيا�ضي ملجموعة الإيجار والوقود والطاقة 
من 4.4% يف يناير اإىل 6.7% يف يونيو. وهذا اإ�ضافة اإىل ارتفاع الرقم 
العام  الرقم  اأبقى  قد  والثقافة،  والرتفيه  الت�ضلية  ملجموعة  القيا�ضي 
اأ�ضعار  �ضاعدًا فوق 3% حتى يوليو 2013. ويف هذه املرحلة، انخف�ضت 
ال�ضنة، اعتدلت  اإىل 1.9%. ويف الن�ضف الثاين من  الغذاء من %2.9 
الزيادة يف الرقم القيا�ضي لالإيجار ب�ضكل ملحوظ، بينما ارتفع الرقم 
الت�ضخـــم  معدل  فاإن  وبالنتيجـــة  الأخري.  الربع  يف  للغذاء  القيا�ضي 
نهاية  مع   %2.7 اإىل  هبــط  قد  اأغ�ضط�س،  منذ  انخفا�ضه  بداأ  الـــذي 

العـــام ) �ضكل 4-2(.

The dominant impact of rental inflation on overall inflation was 

evident during 2013. The index of “Rentals, Fuel & Energy” 

increased from 4.4% in January to 6.7% in June. This along 

with the significant increase in the index of “Entertainment, 

Recreation and Culture” kept headline inflation elevated above 

3% till July 2013. During this phase, however, food prices 

moderated from 2.9% to 1.9%. During the second half of the 

year, however, the increase in the rental index moderated 

considerably, while food inflation firmed up in the last quarter. 

Consequently, overall inflation, which had started its downward 

drift since August, came down to 2.7% by the year-end (Figure 

No.2-4).
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Figure No. (2-3)
Major Sub-Indices in 2013

CPI Rentals, Fuel & Energy Transport & CommunicationFood, Beverages & Tobacco
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Figure No. (2-4)
CPI Inflation in 2013 (Year-on-Year)

CPIRentals, Fuel & Energy Food, Beverages & Tobacco


الرقم القياسي ألسعار المنتجين 

على النقي�س من الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك الذي يقي�س التغريات 
فاإن  امل�ضرتي،  نظر  وجهة  بالتجزئة من  البيع  م�ضتوى  على  الأ�ضعار  يف 
املنتجني  قبل  من  البيع  اأ�ضعار  يف  التغري  يقي�س  املنتجني  اأ�ضعار  موؤ�ضر 
�ضيما  ول  للت�ضخم،  وهو مقيا�س مهم  واخلدمات،  ال�ضلع  املحليني على 
يف البلدان التي لديها قطاع ت�ضنيع له م�ضاهمة كبرية يف الناجت املحلي. 
ونظرا لهدف  قطر املعلن لتنويع القاعدة القت�ضادية، فاإن موؤ�ضر اأ�ضعار 

املنتجني �ضيكون موؤ�ضرًا مهمًا يف امل�ضتقبل.

القيا�ضي  الرقم  ن�ضر  على  والإح�ضاء  التنموي  التخطيط  وزارة  درجت 
ربع  اأ�ضا�س  على  ال�ضناعي)2006=100(  للقطاع  املنتجني  لأ�ضعار 
واملاء،  الكهرباء  املناجم،  هي  فرعية  قطاعات  يغطي  وهو  �ضنوي، 
الوزراة  بداأت   ،2013 لعام  الأول  الربع  ومنذ  التحويلية.  ال�ضناعة 
 .2013 يناير  من  اعتبارًا  املنتجني  لأ�ضعار  ال�ضهري  الرقم  اإ�ضدار  يف 
وا�ضتنادًا اإىل اأربع اأرباع، فاإن الرقم القيا�ضي املتو�ضط لأ�ضعار املنتجني 
على معدل �ضنوي قد ارتفع بن�ضبة 0.2% يف عام 2013، مقارنة بنحو  
6.6% يف عام 2012. وتعزى الزيادة الهام�ضية يف عام 2013 للرتاجع 
�ضجل  واملاء  الكهرباء  قطاع  اأن  رغم  املناجم،  قطاع  اأ�ضعار  يف  احلاد 
زيادة اأعلى. و�ضجلت ال�ضناعة التحويلية على النقي�س من ذلك زيادة 
 .)3-2 2012)جدول  عام  يف  الهام�ضي  بانخفا�ضها  مقارنة  هام�ضية 

وُيعزى  التباطوؤ يف قطاع املناجم اإىل انخفا�س الأ�ضعار العاملية.

II. Producer Price Index (PPI)

In contrast to CPI which measures price changes at the retail 

level from the perspective of the buyer, the PPI measures the 

change in the selling prices received by domestic producers for 

their goods and services. It is an important measure of inflation, 

particularly, in countries where the manufacturing sector has 

a large contribution in domestic output. Given Qatar’s stated 

objective of diversifying the economic base, the PPI would 

emerge as an important indicator in the future.

The Ministry of Development Planning and Statistics has been 
publishing the PPI (base 2006 = 100) for the industrial sector 
on a quarterly basis, covering Mining, Electricity & Water, and 
Manufacturing sub-sectors. Since the first quarter of 2013, it 
has also started releasing the monthly PPI for the industrial 
sector beginning for the month of January 2013. Based on 
the four quarters, the PPI increased, on an annual average 
basis, by 0.2% in 2013 as compared with an increase of 6.6% 
in 2012. The lower increase during 2013 was attributed to 
sharp deceleration in the Mining sub-sector even as Electricity 
and Water recorded higher increase. Manufacturing, however, 
recorded a marginal increase in contrast to a marginal decline 
in 2012 (Table 2-3). The deceleration in the mining sector 
reflected easing of global prices.
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Table (2-3)
Annual PPI Inflation

جدول رقم )3-2(

تضخم الرقم القياسي ألسعار المنتجين على أساس سنوي

(%)

Economic Activity           2012 2013 �لأن�سطة �لإقت�سادية
General PPI        6.6 0.2 �لرقم �لقيا�سي �لعام  لأ�سعار ملنتجني
Mining        8.3 0.1  �ملناجم
Crude Petroleum and Natural Gas  8.3 0.1 النفط والغاز
Stone, Sand and Clay   3.9 2.0 الأحجار والرمل والطني
Electricity & Water     1.9 7.0 �لكهرباء و�ملاء
Electrical Energy    -0.7 5.9 الطاقة الكهربائية
Water                       6.8 8.9 املاء
Manufacturing     -0.1 0.2  �ل�سناعة �لتحويلية
Dairy Products     3.0 -1.2 منتجات الألبان
Grain Mill and Other Products -1.3 -1.1 مطاحن  احلبوب
Beverages                   -0.1 -0.8 التبغ
Refined Petroleum Products 2.3 0.8 املنتجات البرتولية
Basic Chemicals          -3.8 2.2  الكيماويات الأ�ضا�ضية
Cement and Other Non-metallic Products -0.4 0.9 الأ�ضمنت
Basic Metals -4.7 -9.0 املعادن الأ�ضا�ضية
Source: Ministry of Development Planning and Statistics امل�ضدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ضاء

ورغم الرتاجع ال�ضنوي يف معدل الت�ضخم فاإن قطاع املناجم ا�ضتمر يف 
الهيمنة على الرقم العام. وقد نتج ذلك عن م�ضاهمته الن�ضبية التي لها 
تاأثري اأكرب على الرقم )جدول 2-4(. ويف عام 2013 نتج اأكرث من %43 
من الت�ضخم الكلي لأ�ضعار املنتجني من قطاع املناجم، وتال ذلك قطاع 

الكهرباء واملاء.

Even with the significant easing in inflation, the mining sector 
continues to dominate the overall outcome. This is borne out 
by its weighted contribution which is more representative of 
the actual outcome (Table 2-4). In 2013. more than 43% of 
overall inflation was contributed by the mining sector, followed 
by electricity and water. 
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Table (2-4)                                                                                 
Weighted Contribution to PPI Inflation

جدول رقم )4-2(

 المساهمات الترجيحية لتضخم أسعار المنتجين

(%)

Economic Activity   
�لــــوزن

Weight 
2011 2012 2013 �لأن�سطة   �لقت�سادية

Mining 77.0 87.1 99.8 43.9 املناجم
Electricity & Water     1.9 0.0 0.4 41.8  الكهرباء واملاء
Manufacturing      21.1 12.9 -0.2 14.3 ال�ضناعة التحويلية
Source: Ministry of Development Planning and Statistics  امل�ضدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ضاء.

حترك الرقم القيا�ضي العام للم�ضتهلك والرقم القيا�ضي العام للمنتجني  
بوجه عام يف نف�س الجتاه ، رغم اختالف مقدار التغري يف كل منهما 
ال�ضلتني  اختالف  على  دال  الرقمني  بني  والتباعد  ملحوظ.  ب�ضكل 
يف  مكون  لكل  الن�ضبية  والأهمية  مكوناتهما،  حيث  من  املوؤ�ضرين،  لكال 
املنتجني  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  اأن  جند  املثال  �ضبيل  وعلى  ال�ضلتني. 
انخف�س من 6.6% يف عام 2012 اإىل 0.2% يف عام 2013، بينما ارتفع 
الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك من 1.9% اإىل 3.1% يف نف�س الفرتة. 
ويف هذا الإطار ميكن اأن نالحظ اأن اختالف تغريات املوؤ�ضرين �ضمن 
مقايي�س الت�ضخم البديلة يعيق  التقدير ال�ضحيح لل�ضغوط الت�ضخمية 

يف القت�ضاد، ومن ثم يعقد مهمة ال�ضيا�ضة النقدية. 

نتيجة  امل�ضتهلك  اأ�ضعار  ت�ضخم  معدل  ارتفاع  رغم  فاإنه  وبالإجمال، 
ارتفاع الإيجارات، فاإنه قد ظل معتدًل باملعايري الدولية للدول النا�ضئة 
اأن  وباعتبار  ال�ضنة.  اأثناء  املنتجني  اأ�ضعار  موؤ�ضر  وانخف�س  والنامية. 
اأ�ضعار الغذاء وال�ضلع يتوقع لها اأن ت�ضهد ارتفاعًا حميدًا يف عام 2014، 
كل  ويف  معتدلة.  تكون  اأن  املحتمل  من  امل�ضتورد  الت�ضخم  �ضغوط  فاإن 
الأحوال، فاإن الإبقاء على الت�ضخم حتت ال�ضيطرة رغم النمو يظل يف 

قمة اأولويات ال�ضيا�ضة النقدية.

In Qatar, PPI and CPI inflation have generally moved in the same 

direction, although the magnitudes have differed markedly. The 

divergence in magnitude is indicative of the difference in the 

basket of the two indices, both in terms of composition of items 

and their relative importance in the respective baskets. During 

2013, there was some contrasting movements. For instance. 

while PPI inflation came down from 6.6% in 2012 to 0.2% 

in 2013, CPI inflation increased from 1.9% to 3.1% over the 

same period. In this context, it may be noted that divergent 

movement between alternate measures of inflation hinders a 

proper assessment of inflation pressures in the economy and 

thereby complicates the task of monetary policy. 

To sum up, notwithstanding hardening of CPI inflation in 2013, 

driven by the significant increase in rental index, it remained 

moderate by international standards for EMDEs. PPI inflation 

eased during the year. Given that global food and commodity 

prices outlook is expected to remain benign in 2014, imported 

inflation pressures are likely to be moderate.Nevertheless, 

keeping inflation under control in support of growth remains a 

top policy priority.



Thirty Seventh Annual Report 2013التقرير السنوي السابع والثالثون 2013 42

Prices and Labor Forceمستويات األسعار والقوى العاملة

القوى العاملة

من  والإح�ضاء  التنموي  التخطيط  وزارة  جمعتها  التي  البيانات  ت�ضري 
الن�ضيطني  ال�ضكان  عدد  اأن  اإىل  بالعينة  العاملة  القوى  م�ضح  خالل 
مليون   1.537 نحو  بلغ  قد  2013م  عام  خالل  قطر  بدولة  اقت�ضاديًا 
�ضخ�س ) 1.345 مليون للذكور، 191 األفًا لالإناث(، وهو ما يزيد عن 
األف   196 مبقدار  ال�ضابق  العام  يف  اقت�ضاديًا  الن�ضيطني  ال�ضكان  عدد 

�ضخ�س اأو مبا ن�ضبته 14.6% ) 14.7%للذكور،  14.1% لالإناث(.

القطاعات  جميع  بني  2013م  عام  �ضهدها  التي  الزيادة  توزعت  وقد 
القت�ضادية دون ا�ضتثناء، واإن مل يوؤد  ذلك اإىل اأية تغيريات يف ترتيب 
القطاع  العاملني يف كل منها؛ فقد ظل  القطاعات من حيث عدد  تلك 
 1.148 قدره   باإجمايل  العاملني  من  الأكرب  بالعدد  م�ضتاأثرًا  اخلا�س 
مليون �ضخ�س )منهم 11.1 األف قطريون اأي ما يعادل 1% من اإجمايل 
العاملني بالقطاع، وهي اأدنى ن�ضبة م�ضجلة للقطريني بجميع القطاعات 
القطاع اخلا�س  العاملني يف  اإجمايل  املنزيل(. وكان  القطاع  با�ضتثناء 
قد بلغ 997.3  األفًا يف العام  ال�ضابق،  اأي اأنه ارتفع مبقدار  150.6 األفًا 
اأهميته الن�ضبية هام�ضيًا  اإىل  %74.67  اأو مبا ن�ضبته 15.1%؛ لرتتفع 

مقارنًة بـ  74.36% يف العام ال�ضابق.

 وقد تال القطاع اخلا�س من حيث الرتتيب القطاع املنزيل بعدد عاملني 
يبلغ نحو 152 األف �ضخ�س ) كلهم من غري القطريني( يف عام 2013م 
 %8.7 زيادة   مبعدل  2012م  عام  يف  �ضخ�س  140األف  بنحو   مقارنة 
اأهميته  انخف�ضت  ذلك  ومع  ال�ضابق.  العام  يف    %6.4 بنحو  مقارنة 

الن�ضبية  اإىل 9.89%  مقارنة بنحو 10.43% يف عام 2012م.

به  العاملني  عدد  بلغ  الذي  احلكومي  القطاع  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء   
يف عام 2013م نحو 124.1  األف �ضخ�س ) 61.1 األف �ضخ�س منهم 
قطريون اأي بن�ضبة 49.22% من اإجمايل العاملني بالقطاع، وهي اأعلى 
األف  ن�ضبة م�ضجلة للقطريني بجميع القطاعات( مقارنة بنحو 111.7 
انخف�ضت  وبذلك    .%11.1 قدره  منو  مبعدل  2012م  عام  يف  �ضخ�س 
 %8.07 اإىل  هام�ضيًا  القطاع  هذا  يف  العاملني  لعدد  الن�ضبية  الأهمية 

مقارنة مع   8.32% يف عام  2012 م. 

بعدد  احلكومية  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  قطاع  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف 
عاملني بلغ 62.2  األف �ضخ�س واأهمية ن�ضبية  بلغت 4.05% ، مقارنة 
بنحو  50.1 األف �ضخ�س واأهمية ن�ضبية 3.74% يف عام 2012م؛ حمققًا 

بذلك معدل منو قدره %24.2.

Labor Force 

The data collected through the Labor Force Survey. indicates 

that the number of economically active population in Qatar 

during the year 2013 amounted to about 1.537 Million people 

(1.345 Million males and 191 thousand females) . an increase  

by 196 thousand  people or 14.6%  above 2012 related figures 

(14.7% for males. 14.1% for females).

The breakdown of the increase in 2013 occurred among all 

economic sectors. without exception. but did not lead to any 

changes in the order of those sectors in terms of number of 

employees. The private sector dominates the labor market in 

Qatar. employing   a total of 1.148 million people (out of them. 

11.1 thousand Qatari. equivalent to 1% of the total employees in 

the sector. which is the lowest percentage recorded for Qataris 

in all sectors except in the household sector). An increase of 

150.6 thousand and 15.1% above the 2012 number of 997.3 

thousands has slightly increased its relative importance to 

74.67 from 74.36% in the previous year.

The household sector came second in 2013 by employing  

about 152 thousand people ( all of them are non-Qataris) 

compared to about 140 thousand people in 2012. marking 

an increase of 8.7% compared to 6.4% in the previous year. 

However. its relative importance declined to about 9.89% in 

2013 compared to 10.43% in 2012.

The government sector came third, with total employees 

increased by 11.14% to 124.1 thousand people (61.1 thousand 

are Qataris, representing 49.22% of the total employees in the 

sector in 2013, the highest percentage for Qataris recorded ever 

in all sectors), compared to 111.7 thousand in 2012. Despite, 

the increase, the relative importance of the government sector 

employees declined marginally to about 8.07%. from 8.32% in 

2012.

Government institutions and state-owned companies ranked 

fourth as its total employees increased by 24.2% in 2013 to 

reach 62.2 thousand people with relative importance of 4.05%. 

compared to about 50.1 thousand people and 3.74% in 2012.
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 وجاء  عدد العاملني يف القطاع املختلط يف املرتبة اخلام�ضة باإجمايل  
49.3  األف �ضخ�س وباأهمية ن�ضبية 3.2% ، مقارنة بنحو  40.6 األف 
ارتفاعًا   بذلك  ولي�ضجل  2012م؛  عام  يف   %3 ن�ضبية  وباأهمية  �ضخ�س 

بلغت ن�ضبته  21.5% خالل عام 2013م. 

وعلى �ضعيد بيانات القوى العاملة ح�ضب اجلن�ضية؛ ت�ضري البيانات اإىل 
ارتفاع اأعداد املواطنني العاملني لدى القطاع اخلا�س للعام الرابع على 
التوايل بعد ت�ضجيل تراجع خالل عام 2009م، حيث ارتفع عدد العاملني 
بالقطاع اخلا�س من القطريني اإىل نحو 11131 �ضخ�س يف عام 2013م 
)6693 ذكور و4438 اإناث( مقارنًة بنحو 7833 �ضخ�س يف عام 2012م 
اإناث( مبعدل منو بلغ 42.1% )48.2% للذكور،   )4515 ذكور، 3318 

33.8% لالإناث(.

القطريني   العاملني  ارتفاع عدد  �ضهد عام 2013م  فقد  وب�ضفة عامة، 
اإىل نحو  للذكور 4.1% لالإناث( لي�ضل عددهم  بن�ضبة %7.6 )%9.3 
األف لالإناث( مقارنة  للذكور، 28.2  األف  األف �ضخ�س )60.9   89.1
 27.1 للذكور  )55.7األف  2012م  عام  يف  �ضخ�س  األف    82.8 بنحو 

األف لالإناث(.

اأما بالن�ضبة لغري القطريني، فاإن عدد العاملني منهم قد �ضهد ارتفاعًا 
مع تباين معدلت النمو من قطاع لقطاع اأخر؛ حيث ارتفع عددهم يف 
عام 2013 مبقدار 189.8 األف �ضخ�س، لي�ضل اإىل نحو 1.537  مليون 
�ضخ�س  )1.285 مليون للذكور 163.2  األف لالإناث( حمققًا ارتفاعًا 
بلغت ن�ضبته 15.1% )15% للذكور، 16% لالإناث(. ويالحظ اأن العمالة 
املنزلية ظلت يف املرتبة الثانية من حيث اأعدادها بني باقي القطاعات 
مع انخفا�س اأهميتها الن�ضبية هام�ضيًا لت�ضل اإىل 10.5% من اإجمايل 
العاملني غري القطريني يف عام 2013م مقارنة بنحو 11.1% يف  عدد 
عام 2012م، بينما ظل القطاع اخلا�س يف املرتبة الأوىل، واإن تراجعت 
العاملني  عدد  اإجمايل  من   %78.5 اإىل  طفيف  ب�ضكل  الن�ضبية  اأهميته 

غري القطريني مقارنة بنحو 78.6%يف عام 2012م.

اأعداد  ويعطي اجلدول رقم )2-5( التايل املزيد من التف�ضيالت عن 
ال�ضكان النا�ضطني اقت�ضاديًا يف القطاعات امل�ضار اإليها خالل العامني 

2012م، 2013م.

 The mixed sector came in fifth place with a total employees 

of 49.3 thousand people and a relative importance of 3.2% 

in 2013, compared to about 40.6 thousand people and 3% of 

relative importance in 2012; thereby registering an increase of 

21.5% in 2013. 

 

In terms of labor force by nationality; The data revealed that 

the total number of Qatari employees in the private sector 

has increased for the fourth year in a row by 42.1%(48.2% for 

males, 33.8% for females) after recording a decline in 2009, 

to reach 11131 people in 2013 (6693 males, 4438 females) 

compared to 7833 people in the year 2012 (4515 males, 3318 

females).

In general. number of Qatari employees increased in 2013 by 

about 7.6% (9.3% for males, 4.1% for females), to reach 89.1 

thousand people (60.9 thousand for males, 28.2 thousand 

for females) compared to about 82.8 thousand people in 

2012 (55.7 thousand for males, 27.1 thousand for females).  

The number of non-Qatari employees has increased in 2013, 

but with varying rates in each sector. The total number increased 

by 189.8 thousand people to reach 1.448 million people (1.285 

million males, 163.2 thousand females), recording an increase 

of 15.1% (15.0% for males, 16.0% for females), It is noted 

that household employees remained in second place in terms 

of its total number among other sectors. Nevertheless. its 

relative importance marginally declined to 10.5% of the total 

number of non-Qatari employees, compared to 11.1% in 2012. 

Meanwhile. the private sector remained in the first rank, but its 

relative importance has slightly declined to 78.5% of the total 

number of non-Qataris employees compared to 78.6% in 2012.

Table (2-5) gives more details about the economically active 

population in the mentioned sectors during 2012, 2013
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Prices and Labor Forceمستويات األسعار والقوى العاملة

Table (2-5)
The Economically - Acitve Population According to 
Sectors and Nationality

جدول رقم )5-2(

السكان النشطون اقتصاديًا حسب القطاع والجنسية

�ل�سنة
Year

�جلن�سية
Nationlaity

�إد�رة حكومية
Government

Sector

موؤ�س�سات 
و�سركات حكومية

Government
Institutions and

Companies

�لقطاع 
�ملختلط
Mixed
Sector

�لقطاع * 
�خلا�س 
Private
Sector

دبلوما�سي
Diplomatic

Sector

منزيل
Household
Services
Sector

�ملجموع
Total

ذكور
Male

�إناث
Female

�إجمايل
Total

2012

قطري
Qatari

58,769 10,559 5,631 7,833 31 0 55,741 27,082 82,823

غري قطري
Non-Qatari

52,883 39,537 34,914 989,483 1,659 139,904 1,117,732 140,648 1,258,380

اإجمايل
Total

111,652 50,096 40,545 997,316 1,690 139,904 1,173,473 167,730 1,341,203

2013

قطري
Qatari

61,074 11,010 5,858 11,131 41 0 60,912 28,202 89,114

غري قطري
Non-Qatari

63,012 51,234 43,405 1,136,779 1,715 152,012 1,284,992 163,165 1,448,157

اإجمايل
Total

124,086 62,244 49,263 1,147,910 1,756 152,012 1,345,904 191,367 1,537,271

التغري خالل
Change
during

2013

قطري
Qatari

2,305 451 227 3,298 10 0 5,171 1,120 6,291

غري قطري
Non-Qatari

10,129 11,697 8,491 147,296 56 12,108 167,260 22,517 189,777

اإجمايل
Total

12,434 12,148 8,718 150,594 66 12,108 172,431 23,637 196,068

التغري خالل
Change
during

2013
(%)

قطري
Qatari

3.92 4.27 4.03 42.10 32.26 --- 9.28 4.14 7.60

غري قطري
Non-Qatari

19.15 29.58 24.32 14.89 3.38 8.65 14.96 16.01 15.08

اإجمايل
Total

11.14 24.25 21.50 15.10 3.91 8.65 14.69 14.09 14.62

* Contains of None Profetable Sector

Source: Ministry of Development Planning and Statistics

* يت�ضمن القطاع غري الربحي

امل�ضدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ضاء
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ال�ضيا�ضات  باقي  بني  املوؤثر  الرئي�ضي  الدور  املالية  ال�ضيا�ضة  تلعب 
القت�ضادية لدولة قطر، فالإنفاق العام ميثل املحرك واحلافز الرئي�ضي 
لتيار  الروافد  اأهم  الإنفاق احلكومي  يعترب  املحلي، حيث  يف القت�ضاد 
مدار  وعلى  القطري.  القت�ضاد  يف  املحلية  وال�ضيولة  والإنفاق  الدخل 
ال�ضنوات املا�ضية �ضهد الإنفاق العام تزايدًا لالإ�ضراع مبعدلت التنمية 
القت�ضادية والقفز بالقت�ضاد املحلي خطوات �ضريعة نحو حتقيق مزيد 
قطر  “روؤية  ركائز  وحتقيق  وللمواطن،  للوطن  والتقدم  الرفاهية  من 
الوطنية 2030”، مع ال�ضتمرار يف تخ�ضي�س ن�ضبة مرتفعة من املوازنة 
لل�ضرف على امل�ضروعات العامة الإ�ضرتاتيجية والبنية التحتية ل�ضيما 

بعد جناح دولة قطر يف الفوز با�ضت�ضافة مونديال 2022.

املوازنة  بنود  �ضهدتها  التي  التطورات  اأهم  باإيجاز  نتناول  يلي  وفيما   
مالمح  اأهم  ن�ضتعر�س  كما  2014/2013م،  املايل  العام  خالل  العامة 

الأرقام التقديرية ملوازنة العام 2015/2014م.

الميزانية العامة للعام المالي 2014/2013م

ت�ضري البيانات الأولية للميزانية العامة للعام املايل 2014/2013م اإىل 
اأن الإيرادات العامة قد ارتفعت خالل العام  بن�ضبة 21.9% يف الوقت 
اإىل   اأدى ذلك  الذي ارتفعت فيه النفقات العامة  بن�ضبة 12.7%، وقد 
ن�ضبته  ما  اأو  ريال  مليار   115 نحو  اإىل  العامة  امليزانية  فائ�س  زيادة 
بفائ�س 78.8 مليار ريال  الإجمايل مقارنة  الناجت املحلي  15.6% من 
و 11.4%  من الناجت املحلي الإجمايل يف ميزانية العام املايل  ال�ضابق 

)2013/2012م(.

وفيما يلي ن�ضتعر�س بالتف�ضيل التطورات التي �ضهدتها كل من الإيرادات 
العامة والنفقات العامة خالل العام املايل 2014/2013م.

Fiscal Financial policy plays the effective key role among 
the economic policies of Qatar state; public expenditure 
represents the main stimulus to the domestic economy, 
as government expenditure represents the key tributary of 
income, spending, and domestic liquidity. Over the previous 
years, public expenditure increased to speed-up the rate of 
economic development in order to direct the national economy 
towards further progress and prosperity for both the nation 
and the citizen, in the endeavor to achieve the fundamental 
objectives of “Qatar’s National Vision 2030”. Furthermore, high 
proportion of the budget funds continued to be allocated to 
finance strategic projects and infrastructure, especially, in the 
wake of Qatar’s success to host the 2022 World Cup.

The following is a brief summary of the most significant 
developments of the Actual State Budget items for FY (2013/ 
2014) and the State Budget Estimates for FY (2014/ 2015). 

 

The State Budget for FY (2013/ 2014)

In FY (2013/ 2014), public revenues and expenditure grew by 

21.9% and 12.7% respectively. Thus the surplus of the budget 

increased to QR 115 billion, a 15.6% of the GDP compared 

with QR 78.8 billion and 11.4% in the previous FY (2012/2013).

Details of public revenues and expenditures for FY (2013/2014) 
are stated hereinafter.
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1. اإليرادات العامة

وا�ضلت الإيرادات العامة خالل العام املايل 2014/2013م منوها للعام 
اأ�ضعار  على  طراأ  حمدود  انخفا�س  رغم  وذلك  التوايل،  على  الثالث 
النفط  اإىل 104.44دولرًا للربميل مقارنة مع متو�ضط قدره 107.12 
اإيرادات  ارتفعت  وقد  )2013/2012م(.  العام  خالل  للربميل  دولرًا 
اإىل  اإجماليها  لي�ضل  ريال  مليار  و 17.7  بن�ضبة %9.9   والغاز  النفط 
نحو 195.2 مليار ريال مقارنة بنحو 177.6 مليار ريال يف العام املايل 
الإيرادات  اإجمايل  يف  الن�ضبية  اأهميتها  تراجعت  ذلك  ومع  ال�ضابق. 
يف   %62.4 بنحو  مقارنة   %56.3 نحو  اإىل  مئوية  نقاط  �ضت  مبقدار 

ميزانية العام املايل )2013/2012م(.

حمل  املايل  العام  خالل  ال�ضتثمار  اإيرادات  �ضهدت  اأخرى،  ناحية  من 
اأو ما ن�ضبته  التقرير منوًا قويًا حيث ارتفعت مبقدار 61.1 مليار ريال 
بنحو  مقارنة  ريال  مليار   102.9 نحو  اإىل  اإجماليها  لي�ضل   %146.2
ال�ضابق  وذلك بعد الرتاجع  العام املايل  41.8 مليار ريال يف ميزانية 
الذي �ضهدته يف  العامني ال�ضابقني، مما  رفع اأهميتها الن�ضبية يف اإجمايل 
الإيرادات العامة من نحو 14.7% يف العام املايل )2013/2012م( اإىل 

نحو 29.7% خالل  عام التقرير.

اأما بالن�ضبة للم�ضدر الثالث لالإيرادات احلكومية واملتمثل يف اإيرادات 
مليار   16.5 قدره  انخفا�ضًا  �ضهد  فقد  املختلفة؛  وال�ضرائب  الر�ضوم 
ريال ون�ضبته 25.3% بعد ارتفاع بلغت قيمته نحو 23.3 مليار ريال اأو ما 
ن�ضبته 56.1% يف العام املايل )2013/2012م(  لي�ضل بذلك اإجماليها 
اإىل نحو 48.5 مليار ريال مقارنة بنحو 65 مليار ريال يف ميزانية العام 
املايل )2013/2012م( لت�ضل ن�ضبتها اإىل اإجمايل الإيرادات اإىل%14 

مقارنة بنحو 22.9% يف ميزانية العام املايل  ال�ضابق.

ارتفاع  اإىل  العامة  الإيرادات  مكونات  يف  ال�ضابقة  التطورات  اأدت  وقد 
ن�ضبته %22  اأو مبا  العامة بنحو  62.3  مليار ريال  الإيرادات  اإجمايل 
لي�ضل اإجماليها اإىل نحو 346.6 مليار ريال مقارنة بنحو 284.3  مليار 

ريال يف ميزانية العام ال�ضابق.

1. Public Revenues

Public revenues continued to grow during the FY (2013/2014) 

for the third year in row, despite a limited decrease in oil 

price to $104.44 from $107.12 b/d in the previous year. Oil 

and gas revenues, rose by 9.9% and about QR17.7 billion, 

to reach QR 195.2 billion  compared with QR 177.6 billion 

in the FY (2012/2013).  However, their relative importance 

in total revenue has declined during the FY (2012/2013) by 

six percentage points to 56.3% compared to 62.4% in the 

previous year.                        

            

 
On the other hand, investment income strongly increased 

during the report year. by QR 61.1 billion, or a rate of 146.1% 

to reach QR102.9 billion compared to QR 41.8 billion in FY 

(2012/2013), after the decline experienced over the past 

two years, raising its relative importance to the total public 

revenues to 29.7% from 14.7% in the FY (2012/2013).

The third source of the government revenues represented 

by fees and various taxes has witnessed a decrease of 

QR16.5 billion and 25.3% after a rise of about QR 23.3 

billion, and 56.1% in the previous year, bringing its total 

to about QR 48.5 billion compared to QR 65 billion in the 

FY(2012/2013) and decreasing its relative importance in 

total revenue to about 14% compared to about 22.9%in the 

previous year.

The above mentioned developments have increased public 

revenues by QR 62.3 billion. or 22% to about QR 346.6 

billion, compared to QR 284.3 billion in the previous year.

Public Financeالمالية العامة
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جدول رقم )1-3(

الميزانية العامة لدولة قطر

Table (3-1)
Qatar’s State Budget

QR Million  مليون ريال

2013/142012/132011/122010/112009/10Budget items*�لبيانات

346,641284,323222,654156,031169,224Total Revenues�إجمايل �لإير�د�ت

195,202177,552155,27496,88882,807Oil and Gas Revenuesالنفط والغاز

102,94141,81525,76836,09453,860Investment Revenuesال�ضتثمار

48,49864,95641,61223,04932,557Other Revenuesاأخرى

231,663205,552178,372146,516122,626Total Expenditures�إجمايل �لنفقات

163,227153,994127,798102,67483,255Current Expendituresالنفقات اجلارية

41,70734,84029,71123,10221,776Wages and Salariesالرواتب والأجور

7,4719,8919,9056,9884,336Interestالفوائد

14,06317,28820,15115,1098,047Supplies and Servicesاإمدادات وخدمات

99,98691,97568,03157,47549,096Otherاأخرى

68,43651,55850,57443,84239,371Capital Expendituresنفقات امنائية

Surplus 46,598 44,2829,515 78,771 114,978�لفائ�س

Indicatior (%)    موؤ�سر�ت )%(

56.362.469.762.148.9Oil % Gas Revenues / Total Revenuesالإيرادات النفطية / اإجماىل الإيرادات 

18.016.916.715.817.8Salaries & Wages / Total Expendituresالرواتب والأجور / اإجماىل النفقات 

15.611.47.22.113.1Surplus / GDPالفائ�س / الناجت  املحلى الإجماىل 

* أرقام أولية
المصدر: وزارة المالية

* Preliminary Figures
Source: Ministry of Finance
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2. النفقات العامة

�ضنوات  عدة  منذ  ت�ضهده  الذي  النمو  وترية  العامة  النفقات  وا�ضلت 
اإىل   املجال  هذا  يف  ون�ضري  القت�ضادية.  التنمية  مبعدلت  لالإ�ضراع 
�ضهدته  الذي  املرتفع  م�ضتواها  نف�س  على  الإمنائية  النفقات  حفاظ 
 68.4 نحو  لت�ضجل  العام  هذا  ارتفعت  حيث  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل 
مليار ريال اأو ما ن�ضبته 29.5% من اإجمايل النفقات العامة للعام املايل 
2014/2013م مقارنة بنحو 51.6 مليار ريال اأو ما ن�ضبته 25.1% للعام 
ال�ضابق. ويالحظ اأن النفقات الإمنائية متثل حاليًا  41.9%من النفقات 
القت�ضادية  التنمية  معدلت  لزيادة  التوجه   على  يوؤكد  مما  اجلارية 

وحتقيق مزيد من الرفاهية والتقدم للوطن وللمواطن.

املايل  العام  اجلارية مبيزانية  النفقات  ارتفعت  فقد  اآخر،  �ضعيد  على 
2014/2013م بنحو 6% اأو ما قيمته 9.2 مليار ريال لتبلغ نحو 163.2 
مليار ريال مقارنة بنحو 154 مليار ريال يف ميزانية العام املايل ال�ضابق 
)2013/2012م(، وقد جاءت هذه الزيادة حم�ضلة لعدة عوامل ميكن 

اإيجازها فيما يلي:

اأ. ارتفاع الرواتب والأجور بنحو 6.9 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته %19.7 
لت�ضل قيمتها اإىل نحو 41.7 مليار ريال مقارنة بنحو 34.8 مليار 
ولرتتفع ح�ضتها  املايل )2013/2012م(،  العام  ميزانية  ريال يف 
بنحو  مقارنة   %18 نحو  اإىل  العامة  النفقات  اإجمايل  يف  الن�ضبية 

16.9% يف ميزانية العام املايل ال�ضابق.

ب. ارتفاع امل�ضروفات اجلارية الأخرى بنحو 8 مليار ريال اأو مبا ن�ضبته 
مليار    92 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   100 نحو  اإىل  لت�ضل   %8.7
ح�ضتها  لترتاجع   ،)2013/2012( املايل  العام  ميزانية  يف  ريال 
الن�ضبية يف اإجمايل النفقات العامة ب�ضكل طفيف من نحو %44.7 
يف ميزانية العام املايل ال�ضابق اإىل نحو 43.2% يف ميزانية العام 

املايل حمل التقرير.

بنحو 3.2  )اإمداد وخدمات(  الثانوية  الراأ�ضمالية  النفقات  تراجع  ج. 
مليار   17.3 بنحو  مقارنة  ريال  مليار   14.1 نحو  اإىل  ريال  مليار 
الن�ضبية  ح�ضتها  لترتاجع  ال�ضابق،  املايل  العام  ميزانية  يف  ريال 
يف اإجمايل النفقات العامة من 8.4% اإىل 6.1% يف ميزانية العام 

املايل حمل التقرير.

وبنتيجة كل التطورات امل�ضار اإليها اأعاله، ارتفع اإجمايل النفقات العامة 
نحو 231.7  اإىل  لت�ضل  ن�ضبته %12.7  اأو مبا  ريال  مليار  بنحو 26.1 
املايل  العام  ميزانية  يف  ريال  مليار   205.6 بنحو  مقارنة  ريال  مليار 

.)2013/2012(

2. Public Expenditures 

In FY (2013/2014). public expenditures continued the pace 
of growth witnessed in the past several years, to accelerate 
the rate of economic development. Development expenditures 
increased to QR 68.4 billion or 29.5 % of total public 
expenditures, compared to about QR 51.6 billion and 25.1% 
of total public expenditures in the previous year.  Beside that, 
development expenditures represents 41.9% of the current 
expenditures underscoring the trend to work on increasing 
rates of economic development and achieve further progress 
and prosperity to the country and the citizen.

On the other hand, current expenditures have risen by 6% or 

QR 9.2 billion to reach QR 163.2 billion, compared to QR 154 

billion in the previous FY (2012/2013). The mentioned increase 

was a result of the following several factors: 

a. Salaries and wages have increased by about QR 6.9 

billion. or 19.7%. to reach QR 41.7 billion compared to QR 

34.8 billion in the FY (2012/2013), and thus, its relative 

importance of total public expenditures rose to about 18%. 

compared to 16.9% in the previous fiscal year. 

b. Other current expenditures increased by about QR 8 billion. 

or 8.7%. to reach QR 100 billion, compared to QR 92 

billion in the FY (2012/2013), but its relative importance of 

the total public expenditures declined slightly from about 

44.7% in the previous fiscal year to about 43.2% in  the FY 

(2013/2014). 

C. Secondary capital expenditures (supply and services) 
declined by about QR 3.2 billion to reach QR 14.1 billion 
compared to QR 17.3 billion in the previous fiscal year, and 
its relative importance decreased from 8.4% to 6.1% in the 
fiscal year of the report. 

As a result of the above mentioned developments, public 

expenditures rose by QR 26.1 billion or 12.7% to reach QR 

231.7 billion, compared to QR 205.6 billion in the previous year 

(2012/2013).
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تقديرات الموازنة العامة للعام المالي
 2015/2014م

الإيرادات  لحت�ضاب  كاأ�ضا�س  للربميل  دولرًا   65 �ضعر  اعتماد  مت 
النفطية للعام املايل 2015/2014م، وهو ذات ال�ضعر الذي مت اعتماده 
موازنة  اأكرب  هي  العامة  املوازنة  لتكون  ال�ضابقة،  الأعوام  موازنات  يف 
تطلقها دولة قطر يف تاريخها، حيث قدرت الإيرادات العامة للعام املايل 
عن   %3.5 معدلها  بزيادة  ريال  مليار   225.7 بنحو  2015/2014م 
موازنة العام املايل ال�ضابق ،وتراجع معدله 34.9% عن الأرقام الفعلية 
للميزانية العامة يف ذات العام املايل )2014/2013م(. وقد جاءت هذه 

التقديرات حم�ضلة للتقديرات التالية:

- تقدير اإيرادات النفط والغاز بنحو 99.5 مليار ريال بنمو معدله %7.6 
عن التقديرات باملوازنة العامة للعام املايل ال�ضابق )2014/2013(، 
ذات  يف  العامة  بامليزانية  الفعلية  الأرقام  عن   %49 معدله  وبرتاجع 

العام املايل )2014/2013(. 

-تقدير اإيرادات ال�ضتثمار بنحو 58.1 مليار ريال مع زيادة هام�ضية ل 
تتجاوز ن�ضبتها1% عن تقديرات موازنة العام املايل )2014/2013م(، 
العام  نف�س  مبيزانية  الفعلية  الأرقام  عن   %43.5 معدله  وانخفا�س 

املايل )2014/2013م(. 

 %1 معدله  بارتفاع  ريال،  مليار   68 بنحو  الأخرى  الإيرادات  تقدير   -
وامليزانية  العامة  باملوازنة  الفعلية  والأرقام  التقديرات  عن   %40 و 

العامة للعام املايل ال�ضابق )2014/2013م( على الرتتيب.

حر�س  املوازنة  اأرقام  عك�ضت  فقد  العامة،  النفقات  �ضعيد  على  اأما 
التنمية  الوطنية 2030” يف  “روؤية قطر  ركائز  دولة قطر على حتقيق 
يف  بال�ضتمرار  وذلك  والبيئية،  والقت�ضادية  والجتماعية  الب�ضرية 
الرتكيز على اأ�ضا�ضيات التنمية امل�ضتدامة يف تلك املجالت. ويتم ذلك 
من خالل تخ�ضي�س ن�ضب كبرية من العتمادات املالية لتغطية نفقات 
التحتية،  البنية  وم�ضاريع  الإ�ضرتاتيجية  وامل�ضروعات  وال�ضحة  التعليم 
وعدم اللجوء اإىل تخفي�س الإنفاق العام.  وقد قدرت النفقات الإمنائية 
)امل�ضروعات الرئي�ضية( مبا يقرب من 87.5 مليار ريال. اأما بالن�ضبة 
اأبرز مالحمها يتمثل يف زيادة النفقات املقدرة  للنفقات اجلارية، فاإن 
العام  ميزانية  الفعلية يف  مثيلتها  بن�ضبة 13.9% عن  والأجور  للرواتب 

املايل حمل التقرير )2014/2013م(.

Estimates of the Public Budget for FY 
(2014/2015)

The oil price of $65 per barrel was adopted as a basis for 

estimating the oil revenues in FY (2014/2015), which was 

the same case as in the previous years. Accordingly, public 

revenues were estimated by QR 225.7 billion in FY (2014/2015) 

with an increase of 3.5% as compared with the budget for the 

previous FY, and a decrease of 34.9% as compared to the 

actual figures of that year.The total budget estimates came as 

a result of the following contributions:  

-Oil and gas revenues have been estimated at QR 99.5 billion, 
a growth rate of 7.6% from the estimated public budget for 
the previous FY (2013/2014), and a decline by 49% below 
the actual figures to the public budget in the same year 
(2013/2014).

-The investment income was estimated at QR 58.1 billion, with 
a slightly increase, not exceeding 1% of the budget estimates 
for the previous FY (2013/2014), and a decline of 43.5% 
below the actual budget figures  of the same FY (2013/2014).

- Other income has been estimated by about QR 68 billion, up 
1% and 40% from the estimates and the actual figures of the 
public budget for the previous FY (2013/2014), respectively.

In terms of public expenditures, the State Budget Estimates 
have reflected Qatar’s endeavor to achieve the fundamental 
objectives of “Qatar’s National Vision 2030” in order to promote 
the human, social, economic and environmental development. 
It also continues to focus on the basics of sustainable 
development by allocating significant proportions of the funds 
to cover education, health, strategic projects and infrastructure 
expenditures, and by avoiding resorting to public spending 
reductions. Development expenditures (mega projects), were 
estimated by nearly QR 87.5 billion. For ongoing current 
expenditure, the most prominent features are the increase in 
the estimated expenditures for salaries and wages by about 
13.9% from those in the actual budget for the FY (2013/2014).
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Table (3-2)
Preliminary Estimates of Qatar’s State Budget
for the FY (2014/2015)

جدول رقم )2-3(

التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي

2015/2014 

QR Million  مليون ريال

Items

2013/2014 تقديرية
2014/2015
Estimates

فعلية�لبيانات
Actual

تقديرية
Estimates

Total Revenues 346,641 218,051 225,662 �إجمايل �لإير�د�ت

Oil and Gas Revenues 195,202 92,402 99,465 النفط والغاز

Investment Revenues 102,941 58,127 58,148 ال�ضتثمار

Other Revenues 48,498 67,522 68,049 اأخرى

Total Expenditures 231,663 210,602 218,413 �إجمايل �لنفقات

Wages and Salaries 41,707 44,262 47,500 الرواتب والأجور

Current Expenditures 106,967 77,505 71,169 امل�ضروفات اجلارية

Capital Expenditures 14,553 13,951 12,271 امل�ضروفات الراأ�ضمالية

Mega Projects 68,436 74,884 87,473 امل�ضروعات الرئي�ضية

Surplus �لفائ�س 7,249 7,449 114,978
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مقدمة

كان منو القت�ضاد القطري قويًا وم�ضتقرا خالل عام 2013، على الرغم 
التثبيت الذاتي لنتاج الغاز. وقد حتقق النمو القوي من منو  من قرار 
قطاعات  يف  خا�س  وبوجه  الهيدروكربونية  غري  للقطاعات  ملحوظ 
احل�ضاب  وا�ضتمر  والعقارات.   املال،  الفنادق،  التجارة،  الإن�ضاءات، 
اجلاري يف ميزان املدفوعات يف حالة فائ�س، مدفوعًا ب�ضادرات اأعلى. 
كانت  ال�ضيولة  ظروف  فاإن  اأعلى،  كانت  ال�ضادرات  عائدات  اأن  ورغم 
م�ضتقرة ب�ضكل وا�ضع، حيث عملت الإدارة ال�ضتباقية لل�ضيولة من جانب 
النظام  من  الهيكلية  ال�ضيولة  امت�ضا�س  على  املركزي  قطر  م�ضرف 
كان  الوقت،  نف�س  الفائدة.ويف  اأ�ضعار  على  �ضغوط  اأية  بدون  املايل 
موقف ال�ضيا�ضة داعمًا لإحداث تدفقات كافية من الإئتمان للقطاع غري 
الهيدروكربوين، وذلك مبا يتم�ضى مع ا�ضرتاتيجية تنويع القت�ضاد وفقا 
ملا ن�ضت عليه روؤية قطر الوطنية 2030. ويف حني ُتركت اأ�ضعار فائدة 
ال�ضيا�ضة بدون تغيري، فاإن عدة مبادرات قد مت اتخاذها اأثناء العام من 
اأجل تطوير اكرب لل�ضوق املايل، وبنف�س القدر جلعل النظام املايل اأكرث 

مرونة، وتعزيز ال�ضتقرار النقدي واملايل .

ب�ضكل  تتما�ضى  وال�ضيولة،  النقدية  الأو�ضاع  كانت   ،2013 عام  وخالل 
اخلارجية.  البيئة  ويف  احلقيقي،  القت�ضاد  يف  التطورات  مع  وا�ضع 
فال�ضيولة الأولية قد انكم�ضت عاك�ضة بذلك انخفا�ضًا يف �ضايف الأ�ضول 
املحلية،  مبا فاق الزيادة يف الأ�ضول الأجنبية بالكامل. وبالنتيجة، تباطاأ 
امت�ضا�س  يف  املركزي  قطر  م�ضرف  وا�ضتمر  العام.  خالل  النقد  منو 
فائ�س ال�ضيولة من خالل �ضوق النقد القطري، بحيث مت تعزيز تعديل 
ال�ضيولة من خالل اأذون اخلزانة وذلك بطرح مزادات خا�ضة بال�ضندات 
ال�ضيولة يف  فائ�س  بالتايل  فتباطاأ    ، بدءًا من مار�س 2013  احلكومية 
اخللفية  هذه  على  راحة.  اأكرث  م�ضتويات  اإىل  وانخف�س  املايل  النظام 
الأق�ضام  يف  وال�ضيولة  النقدية  تطورات  عن  مف�ضل  حتليل  تقدمي  يتم 
التالية. وبينما يبداأ النقا�س بالبيان املايل مل�ضرف قطر املركزي، فاإن 
الف�ضول التالية تف�ضل يف العوامل املوؤثرة على القاعدة النقدية وعر�س 
النقد الوا�ضع. ويتبع ذلك  مناق�ضة موجزة ملبادرات ال�ضيا�ضة وتطورات 
ال�ضوق التي مت اتخاذها يف عام 2013. ويناق�س  الق�ضم الأخري تطورات 
ال�ضيولة، وتاأثرياتها على اأ�ضعار الفائدة اأثناء ال�ضنة، على �ضوء مبادرات 

ال�ضيا�ضة اجلارية.

Introduction

Qatar’s economic growth was robust and stable during 

2013 notwithstanding the self-imposed moratorium on gas 

production. The robust performance was driven by strong 

non-hydrocarbon growth, notably in the construction, trade 

and hotels, and finance and real estate sectors. The current 

account of the balance of payments continued to remain 

in surplus, driven by higher exports. Despite higher export 

earnings, liquidity conditions were broadly stable as proactive 

liquidity management by Qatar Central Bank (QCB) helped 

absorb structural liquidity from the financial system without any 

significant pressure on interest rates. At the same time, the 

policy stance was supportive of adequate flow of credit to the 

non-hydrocarbon sector in line with the diversification strategy 

of the economy in the spirit of Qatar National Vision 2030. 

While policy rates were left unchanged, several initiatives were 

undertaken during the year to further develop the financial 

market as well as to make the financial system more resilient 

and strengthen monetary and financial stability. 

During 2013, monetary and liquidity conditions were broadly 
in alignment with the developments in the real economy as 
well as the external environment. Primary liquidity contracted 
reflecting the decline in net domestic assets (NDA), which 
more than fully offset the increase in net foreign assets (NFA). 
As a result, monetary growth decelerated during the year. 
QCB continued to absorb surplus liquidity through the QMR, 
while modulation of structural liquidity through the Treasury 
Bills (T-Bills) was further strengthened by the introduction of 
quarterly auctions in Treasury Bonds (T-Bonds) since March 
2013. Consequently, surplus liquidity in the financial system fell 
to more comfortable levels. Against this backdrop, a detailed 
analysis of monetary developments and liquidity conditions 
is presented in the following sections. While the discussion 
begins with QCB’s financial statement, the subsequent sections 
elaborate on the factors influencing the monetary base and 
broad money supply. This is followed by a brief discussion 
on the major policy and market development initiatives taken 
during 2013. The final section discusses liquidity developments 
and its impact on interest rates during the year in light of the 
ongoing policy initiatives.
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البيان المالي لمصرف قطر المركزي

ي�ضري البيان املايل مل�ضرف قطر املركزي اإىل اأن اإجمايل املوجودات/
مع  ريال  مليار   161.2 من  حاد  ب�ضكل  ارتفع  قد  للم�ضرف  املطلوبات 
بزيادة   ،2013 عام  بنهاية  ريال  مليار   213 اإىل   2012 عام  نهاية 
مقدارها 51.8 مليار ريال )32.1%( . وبالنتيجة، فاإن حجم امليزانية 
العمومية للم�ضرف كن�ضبة من الناجت املحلي الإجمايل قد ارتفعت من 

23.3%بنهاية عام 2012 اإىل 28.9% بنهاية عام 2013.

Financial Statement of QCB

As per the financial statement of QCB, total assets/liabilities of 

QCB increased sharply from QR 161.2 billion at the end of 2012 

to QR 213.0 billion at the end of 2013 – an increase of QR 51.8 

billion (32.1%) (Table 4-1). Consequently, the size of QCB’s 

balance sheet, as a proportion of nominal GDP, increased from 

23.3% at end-2012 to 28.9% at end-2013.

Table (4-1)
Financial Statement of Qatar Central Bank

جدول رقم )1-4(

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

QR Million  مليون ريال

Item         2012 2013

 Change لتغري� 
(2013/2012)

�لبيــــــــــــان
�لقيمة
Value %

Balances with Foreign Banks 33,354.3 64,166.3 30,812.0 92.4 اأر�ضدة لدى البنوك الأجنبية
Foreign Securities 82,967.5 85,154.3 2,186.8 2.6 �ضندات واأذونات خزينة اأجنبية
IMF Reserve Position 85.7 85.9 0.2 0.2 ح�ضة دولة قطر لدى �ضندق النقد الدويل
SDR Holding 1,508.1 1,524.1 16.0 1.1 ودائع حقوق ال�ضحب اخلا�ضة
Gold 2,432.5 2,189.0 -243.5 -10.0 الذهب
Balances with Local Banks 40,297.3 59,204.8 18,907.5 46.9 اأر�ضدة لدى البنوك املحلية
Unclassified Assets 591.5 670.0 78.5 13.3 موجودات غري م�ضّنفة
Total Assets = Total Liabilities 161,236.9 212,994.4 51,757.5 32.1 �إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل �ملطلوبات
Currency Issued 10,975.7 12,340.4 1,364.7 12.4 النقد امل�ضدر
Due to Government 16,983.3 52,805.0 35,821.7 210.9 م�ضتحقات احلكومة
Capital and Reserves 12,295.7 12,444.5 148.8 1.2 راأ�س املال والإحتياطيات
Exchange Rate Fund 5,040.8 6,230.3 1,189.5 23.6 احتياطي �ضعر ال�ضرف
Revaluation Account 4,033.3 3,382.0 -651.3 -16.1 ح�ضاب اإعادة التقييم
Required Reserve 21,060.7 25,464.3 4,403.6 20.9 الحتياطي الإلزامي
Deposits of Local Banks: 13,518.7 6,234.0 -7,284.7 -53.9 ودائع البنوك املحلية:

Excess Reserves 4,649.0 5,634.9 985.9 21.2 فائ�س الأر�ضدة الحتياطية
Others 8,869.7 599.1 -8,270.6 -93.2 اأخرى

Unclassified Liabilities 77,328.7 94,093.9 16,765.2 21.7 مطلوبات غري م�ضّنفة
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اإىل الزيادة  التو�ضع الكبري ب�ضكل رئي�ضي   ويف جانب املطلوبات، يعزى 
وكذلك  ريال(،  مليار   35.8 بنحو  احلكومة)  م�ضتحقات  اإىل  احلادة 
للمطلوبات غري امل�ضنفة بنحو )16.8( مليار ريال. وانخف�ضت ودائع 
البنوك املحلية بقوة بنحو 7.3 مليار ريال)-53.9%( يف عام 2013، 
ودائع  رئي�ضي  )وب�ضكل  اأخرى  بند  احلاد يف   لالنخفا�س  فقط   نتيجة 
ال�ضوق النقد القطري لدى م�ضرف قطر املركزي( مما يعترب موؤ�ضرًا 
التقييم  اإعادة  ح�ضاب  �ضجل  كما  النظام.  يف  ال�ضيولة  فائ�س  قلة  على 
فاإن  الإلزامي،  الحتياطي  ن�ضبة  يف  تغري  اأي  غياب  ويف  �ضلبيًا.  منوًا 
قطر  م�ضرف  لدى  البنوك  بها  احتفظت  التي  الإلزامية  الحتياطيات 
القدر  بنف�س  منوًا  عاك�ضة   ،%20.9 بن�ضبة  منوًا  �ضجلت  قد  املركزي 
امل�ضدر  النقد  فاإن  الأخرى  املكونات  بني  ومن  ال�ضنة.  خالل  للودائع 
واحتياطي �ضعر ال�ضرف قد �ضجال منوًا قويًا بينما الزيادة يف ح�ضاب 

راأ�س املال والحتياطيات كانت متوا�ضعة جدًا.

وعلى جانب املوجودات، انعك�ضت الزيادة يف املقام الأول يف زيادة حادة 
بقيمة 30.8  الأجنبية  البنوك  لدى  املركزي  قطر  اأر�ضدة م�ضرف  يف 
مع  املركزي  قطر  م�ضرف  اأر�ضدة  زادت  كما   .)%92.4( ريال  مليار 
حني  يف   ،)%46.9( ريال  مليار   18.9 مبقدار  اأي�ضا  املحلية  البنوك 
جنيه  مليار   0.24 بنحو  امل�ضرف  لدى  الذهب  موجودات  انخف�ضت 
)10%( خالل العام، كنتيجة لرتاجع اأ�ضعار الذهب يف الأ�ضواق الدولية.

تلعب الحتياطيات بالعملة الأجنبية دورا مهما يف نظام �ضعر ال�ضرف 
يقال عادة  فاإنه  ال�ضرف،  �ضعر  نظام  الثقة يف  وللحفاظ على  الثابت. 
يجب  النقدية  القاعدة  اإىل  الأجنبية  بالعملة  الحتياطيات  ن�ضبة  باأن 
لدى  فيما  الكبرية  للزيادة  وكنتيجة   .%100 اأدنى  بحد  كافية  تكون  اأن 
�ضايف  فاإن  الأجنبية،  البنوك  لدى  اأر�ضدة  من  املركزي  قطر  م�ضرف 
ب�ضكل كبري يف عام 2013.  للم�ضرف قد زادت  الدولية   الحتياطيات 
النقد امل�ضدر قفزت  اإىل  الر�ضمية  اأن الحتياطيات  وترتب على ذلك  
اإىل 1229% يف عام 2013، وذلك يفوق كثريًا  احلد الأدنى البالغ %100.
)جدول 4-2(. واأكرث من ذلك فاإن اإجمايل املطلوبات النقدية للم�ضرف 
كما هي وا�ضحة يف الكتلة النقدية، هي مدعومة بالكامل بالحتياطيات 
القاعدة  من  كن�ضبة  الحتياطيات  تغطية  ن�ضبة  زادت  وقد  الر�ضمية. 
اإىل 344.4% يف عام 2013،  ب�ضدة من 261% يف عام 2012  النقدية 
وحتقق ذلك جزئيًا نتيجة انكما�س القاعدة النقدية خالل ال�ضنة. وتوفر 
كفاية الحتياطيات الراحة  مل�ضرف قطر املركزي يف مواجهة حالت 

الطوارئ املفاجئة، ف�ضاًل عن توفري متطلبات ال�ضوق العادية. 

On the liability side, the expansion was mainly attributed to the 

sharp increase in due to the Government (by QR 35.8 billion) 

as well as unclassified liabilities (by QR 16.8 billion). Deposits 

of local banks declined significantly by QR 7.3 billion (-53.9%) 

in 2013, solely due to sharp decline in “Others” – mainly 

QMR deposits with QCB – which is indicative of relatively 

less surplus liquidity in the system. The revaluation account 

also recorded negative growth. In the absence of any change 

in the reserve requirement ratio, required reserves of banks 

maintained with QCB recorded a growth of 20.9%, reflecting 

broadly similar order of deposit growth during the year. Among 

other components, currency issued and exchange rate fund 

recorded robust growth, while the increase in capital and 

reserves account was very modest. 

On the asset side, the increase was primarily reflected in the 

sharp increase in QCB’s holding of balances with foreign banks 

by QR 30.8 billion (92.4%). QCB’s balances with local banks 

also increased by QR 18.9 billion (46.9%), while gold holding of 

the QCB declined by 0.24 billion (10.0%) during the year, as a 

result of gold price decrease in the international market.

Foreign currency reserves play an important role in a fixed 

exchange rate regime. In order to preserve confidence in 

the exchange rate system, traditionally it is argued that the 

proportion of foreign currency reserves to the monetary base 

must be sufficient at a minimum of 100%. As a result of the 

significant increase in QCB’s holding of balances with foreign 

banks, QCB’s net international reserves increased significantly 

during 2013. Consequently, the official reserves to currency 

issued ratio increased to 1229.0% in 2013. which is much 

above the prescription of 100% (Table 4-2). Moreover, the 

total monetary liabilities of QCB, as reflected in the monetary 

base, are also fully backed by the holding of official reserves. 

The reserves coverage ratio, as a proportion of the monetary 

base, increased sharply from 261.0% in 2012 to 344.4% in 

2013, partly due to a contraction in the monetary base during 

the year. The adequacy of reserves provides the comfort to 

QCB to meet sudden contingencies as well as usual market 

requirements.
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القاعدة النقدية

تباطاأ معدل النمو ال�ضنوي للقاعدة النقدية اأو النقود الحتياطية)م0( 
اأكرث من 40% يف  النمو من  ن�ضبة  بقوة خالل عام 2013. فقد هبطت 
بداية ال�ضنة، اإىل منو �ضالب يف الفرتة  يوليو-اأغ�ضط�س 2013، وحتولت 
اإىل منو موجب يف الفرتة �ضبتمرب- نوفمرب، قبل اأن تنهي العام مب�ضتوى 
�ضالب)-3.3%(، على النقي�س من منوها احلاد بن�ضبة 46.1% امل�ضجلة 

يف دي�ضمرب 2012) �ضكل رقم 1-4(.

Monetary Base

The year-on-year growth of base money or reserve money 

(M0) decelerated significantly during 2013. It fell from over 

40% growth at the beginning of the year to a negative growth 

during July-August 2013. Subsequently, it turned positive 

during September-November before closing the year at a 

negative growth (-3.3%) in contrast with a sharp increase of 

46.1% recorded in December 2012 (Figure No. 4-1).

Table (4-2)
Indicators of Reserve Adequacy of QCB  

جدول رقم )2-4(

مؤشرات كفاية االحتياطي لدى المصرف

QR Million  مليون ريال

Item 2009 2010 2011 2012 2013 �لبيان

QCB’s International Reserves (net) 66,799.9 111,821.1 59,349.5 118,917.0 151,667.3
�ضايف الحتياطيات الدولة لدى م�ضرف 

قطر املركزي

Currency Issued 7,191.4 7,974.3 9,092.3 10,975.7 12,340.4 النقد امل�ضدر

Monetary Base  45,903.3 91,808.6 31,185.7 45,555.1 44,038.7 القاعدة النقدية

Reserves Coverage Ratio of: �مل�سد ن�سبة تغطية �لحتياطيات �إىل:     

Currency Issued (%) 928.9 1,402.3 652.7 1,083.5 1,229.0  النقد امل�ضدر )%(

Monetary Base (%) 145.5 121.8 190.3 261.0 344.4 النقدية القاعدة )%(
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Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in M0
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وبح�ضب مكون القاعدة النقدية، فاإن النكما�س قد حدث يف فئة اأخرى 
وحتديدا ودائع ال�ضوق النقدي القطري، التي انخف�ضت بقوة)-%93،2( 

على النقي�س من ارتفاعها احلاد يف ال�ضنة ال�ضابقة.)جدول 3-4(.  
وقد عك�س تراجع ودائع ال�ضوق النقدي �ضغـوط ال�ضيولة نتيجة لكل من 
)اأ( مزادات �ضندات اخلزانة الف�ضلية بداية من دي�ضمرب 2013، و)ب( 
و�ضيك  اإعالن  العاملية حول  للتطورات  املبا�ضر  الأثر غري  ال�ضلبيات من 
من بنك الحتياطي الفيدرايل ب�ضاأن برنامج التي�ضيري الكمي. ومن بني 
املكونات الأخرى، �ضجل النقد امل�ضدر زيادة اأقل )12،4%(، وكان النمو 
يف اإجمايل الحتياطيات )21%( اأعلى من مثيله اخلا�س بالعام ال�ضابق، 
نتيجة لزيادة اأعلى يف الحتياطيات الفائ�ضة. وكانت الزيادة الأعلى يف 
الحتياطيات الفائ�ضة انعكا�ضا جزئيا للتباطوؤ يف الطلب على الئتمان 
نتيجة  الإلزامي  الحتياطي  يف  الأقل  الزيادة  كانت  حني  يف  امل�ضريف، 
لنخفا�س  منو الودائع خالل العام. وباملح�ضلة  فاإن فائ�س الحتياطي، 
كن�ضبة من الحتياطي الإلزامي، كان م�ضتقرا عند 22.1% يف نهاية عام 

.2013

In terms of the components of M0, the contraction in the 

monetary base was due to “Others” viz., QMR deposits, which 

declined significantly (-93.2%) in contrast to the sharp increase 

of the previous year (Table 4-3). The decline in QMR deposits 

reflected liquidity pressures on account of both (i) auction of 

quarterly treasury bonds in December 2013, and (ii) negative 

spillovers from global developments about impending Fed 

tapering announcement. Amongst the other components, while 

currency issued recorded lower increase (12.4%), growth in 

total reserves (21.0%) was higher than the previous year due 

to higher increase in excess reserves. The higher increase 

in excess reserves was partly reflective of deceleration in 

demand for bank credit, while the lower increase in required 

reserves was due to lower deposit growth during the year. As 

a result, excess reserve, as a proportion of required reserves, 

was stable at 22.1% at the end of 2013.

Table (4-3)
Components of Reserve Money (M0)

جدول رقم )3-4(

مكونات النقود االحتياطية

QR Million  مليون ريال

Item   

يف نهاية دي�سمرب 2013
Outstanding 
as on end-

December 2013

�لتغري
 Change

�لتغري
% Change �لبــيـــــــــــــــــــان

(2013/  2012) (2012/  2011) (2013/  2012) (2012/  2011)

(I) Currency Issued 12,340.4 1,364.7 1,883.4 12.4 20.7 )1( النقد امل�ضدر

(II) Total Reserves (a + b) 31,099.2 5,389.5 4,101.5 21.0 19.0 )2( اإجمايل الحتياطيات )اأ+ب(

     a. Required Reserve 25,464.3 4,403.6 4,627.7 20.9 28.2 )اأ( الحتياطي الإلزامي

      b. Excess Reserves  5,634.9 985.9 -526.2 21.2 -10.2 )ب( فائ�س الأر�ضدة الحتياطية

(III) Others             599.1 -8,270.6 8,384.5 -93.2 1,728.1 )3( اأخرى

M0  [(I)+(II)+(III)[                44,038.7 -1,516.4 14,369.4 -3.3 46.1 �لنقود �لحتياطية )»1« + »2« + »3«(
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Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money 

Q
R

 M
ill

io
n







ب�ضبب  كان  النقدية  الكتلة  يف  النخفا�س  فاإن  امل�ضادر،  حيث  ومن 
النخفا�س يف �ضايف املوجودات املحلية مبقدار 34،3 مليار ريال، الذي 
قطر  مل�ضرف  الأجنبية  املوجودات  �ضايف  يف  الزيادة  بالكامل  امت�س 
املركزي مبقدار 32،8 مليار ريال عام 2013 )ال�ضكل رقم 4-2(. وكان 
النخفا�س يف �ضايف املوجودات املحلية ناجتًا عن نق�س �ضايف املطالبات 
عن  للموارد  اأعلى  لتعبئة  انعكا�ضا  بدورها  كانت  والتي  احلكومة،  على 
  .2013 مار�س  منذ  احلكومية  لل�ضندات  الف�ضلي  العلني  املزاد  طريق 
العام  باملقارنة مع  اأقل  املحلية،   املوجودات  وكان النخفا�س يف �ضايف 
ال�ضابق ، وُيعزى ذلك جزئيا اإىل اأن  الزيادة يف املطالبات على البنوك 
ال�ضابق.  بالعام  مقارنة  اأقل  كانت  ريال(،  مليار  )بقيمة 18.9  املحلية 
زادت  حني  يف  فاإنه  الأجنبية،  املوجودات  �ضايف  مكونات  حيث  ومن 
الأوراق املالية الأجنبية للم�ضرف هام�ضيًا فقط، فاإن اأر�ضدة  امل�ضرف 
لدى البنوك الأجنبية قد طراأ عليها زيادة كبرية بنحو 30،8 مليار ريال 
خالل العام. ونتيجة لذلك،  فاإن �ضايف املوجودات الأجنبية  كن�ضبة من 
)م0( قد زادت بن�ضبة 345،2% مع نهاية عام 2013 من 261،8%  مع 
نهاية عام 2012. وتعك�س الزيادة احلادة اأي�ضًا جزئيًا انخفا�س م0 يف 

عام 2013

In terms of sources, the decline in M0 was driven by the fall 

in NDA by QR 34.3 billion, which more than fully offset the 

increase in NFA of the QCB by QR 32.8 billion during 2013 

(Figure No. 4-2). The decline in NDA was due to the decrease 

in net claims on the government, which was reflective of the 

higher mobilization of resources through the quarterly auction 

of government bonds since March 2013. The decline in NDA 

was, however, lower compared to the previous year, partly 

as the increase in claims on local banks (by QR 18.9 billion) 

was lower as compared to the previous year. In terms of the 

constituents of NFA, while QCB’s holding of foreign securities 

increased only marginally, balances with foreign banks 

increased significantly by about QR 30.8 billion during the year. 

As a result, NFA, as a proportion of M0 (on an outstanding 

basis) increased to 345.2% at the end of 2013 from 261.8% at 

the end of 2012. The sharp increase also reflected partly the 

decline in M0 during 2013. 
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عرض النقد الواسع )م2(

تباطاأ منو ال�ضيولة املحلية، معربًا عنها بعر�س النقد الوا�ضع )م2( اإىل 
19.6% )74.7 مليار ريال( يف عام 2013 من 22.9% )71.1 مليار 
ريال( يف عام 2012 )جدول 4-4(، ويعزى ذلك اإىل تراجع )م0( يف 

عام 2013 .

بلغ  اإجمايل عر�س النقد الوا�ضع )م2(  بنهاية  عام 2013 نحو 455.7 
مليار ريال، مقارنة بنحو 381.1 مليار ريال بنهاية عام 2012. وكن�ضبة 
اإىل 61.8% يف عام 2013 من  ارتفع م2  الإجمايل،  الناجت املحلي  من 
55.1% يف عام ،2012 نتيجة تباطوؤ قوي لنمو الناجت املحلي الإ�ضمي، 
مقارنة بتباطوؤ منو عر�س النقد الوا�ضع خالل العام. وعلى ذلك، فاإن 
قد  م2(  اإىل  الإ�ضمي  املحلي  الناجت  ن�ضبة  )وهي  الدخل  دوران  �ضرعة 

انخف�ضت اإىل 1.6 يف عام 2013 من 1.8 يف عام 2012.

Broad Money (M2) 

Year-on-year growth in domestic liquidity, as captured by broad 
money (M2), decelerated to 19.6% (QR 74.7 billion) in 2013 
from 22.9% (QR 71.1 billion) in 2012 (Table 4-4). The lower 
growth in M2 was the outcome of the decline in M0 during 
2013.

The stock of broad money (M2) was QR 455.7 billion at the 

end of 2013 vis-à-vis QR 381.1 billion at the end of 2012. M2, 

as a proportion of nominal GDP, increased to 61.8% in 2013 

from 55.1% in 2012 on account of significant deceleration in 

nominal GDP growth relative to deceleration in broad money 

growth during the year. Consequently, the income velocity 

of circulation of money − the ratio of nominal GDP to M2 − 

declined to 1.6 in 2013 from 1.8 in 2012.

Table (4-4)
Domestic Liquidity  

جدول رقم )4-4(

 السيولة المحلية

QR Million  مليون ريال

Item                      

يف نهاية دي�سمرب 2013
Outstanding 
as on end-

December 2013

�لتغري
Change

�لتغري
% Change �لبــيـــــــــــــــــــان

(2013/ 2012) (2012/ 2011) (2013/ 2012) (2012/  2011)

(I) Money Supply (M1)    105,931.3 14,992.1 9,092.2 16.5 11.1 )1( عر�س �لنقد )م1(

as a proportion of M2 (%) 23.2 20.1 12.8 كن�ضبة من عر�س النقد )م2(  

(II) Quasi Money 349,783.6 59,669.6 61,995.2 20.6 27.2 )2( �سبه �لنقد

as a proportion of M2 (%) 76.8 79.9 87.2 كن�ضبة من عر�س النقد )م2(  

(III) Domestic Liquidity (M2) 455,714.9 74,661.7 71,087.4 19.6 22.9 �ل�سيولة �ملحلية )2(
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شبه النقد

اإىل 20.6% يف عام 2013 من 27.2% يف  بقوة  النقد  �ضبه  تباطاأ منو 
نتيجة  النقد  �ضبه  يف  الأقل  النمو  جاء  وقد   .)6-4 2012)جدول  عام 
اأثناء   %29.4 اإىل  الأجنبية  بالعملة  الودائع  منو  يف  احلاد  التباطوؤ 
بالعمة  الودائع  منو  يف  التباطوؤ  كان  وقد   .2012 يف   %84.7 من  العام 
الأجنبية متاأتيًا من جانب القطاع العام. وبالنتيجة، فاإن ح�ضة الزيادة 
يف الودائع بالعملة الأجنبية يف الزيادة يف �ضبه النقد قد انخف�ضت اإىل 
فاإن  اأخرى،  ناحية  من   .2012 يف   %80.9 من   2013 عام  يف   %53.9
اأعلى  القطري خالل عام 2013 جاء  بالريال  لأجل  الودائع  معدل منو 

من مثيله اخلا�س بعام 2012.

Quasi Money
Growth in quasi money decelerated significantly to 20.6% in 

2013 from 27.2% in 2012 (Table 4-6). The lower growth in 

quasi money was on account of sharp deceleration in growth of 

foreign currency deposits to 29.4% during 2013 from 84.7% in 

2012. The deceleration in growth of foreign currency deposits 

was mainly driven by the public sector. As a result, on an 

incremental basis, the share of foreign currency deposits in 

quasi money declined to 53.9% in 2013 from 80.9% in 2012. 

The growth in Riyal-denominated time deposits, on the other 

hand, was higher than the previous year.

Table (4-5)
Components of Money Supply (M1)

جدول رقم )5-4(

البنود المكونة لعرض النقد )م1(

QR Million  مليون ريال

Item          

يف نهاية دي�سمرب 2013
Outstanding 
as on end-

December 2013

�لتغري
Change

�لتغري
% Change �لبــيـــــــــــــــــــان

(2013/ 2012) (2012/ 2011) (2013/ 2012) (2012/ 2011)

(I) Currency in Circulation 9,204.6 1,043.2 1,148.2 12.8 16.4 )1(�لنقد يف �لتد�ول

     as a proportion of M1(%) 8.7 7.0 12.6 كن�ضبة من عر�س النقد )م1(  

(II) Demand Deposits 96,726.7 13,948,9 7,944.0 16.9 10.6 )2( ود�ئع حتت �لطلب

      as a proportion of M1(%) 91.3 93.0 87.4 كن�ضبة من عر�س النقد )م1(  
(III) Money Supply (M1)  105,931.3 14,992.1 9,092.2 16.5 11.1 عر�س �لنقد )م1(

عرض النقد الضيق )م1(

ارتفع معدل منو عر�س النقد ال�ضيق )م1( اإىل 16.5% يف عام 2013 
من 11.1% يف عام 2012)جدول 4-5(. وقد جاء هذا الرتفاع الأعلى 
يف م1 كنتيجة لالرتفاع الأعلى للودائع حتت الطلب، رغم اأن منو النقد 
يف التداول كان اأقل مقارنة بال�ضنة ال�ضابقة. وقد منت ح�ضة الزيادة يف 
الودائع لأجل كن�ضبة من الزيادة يف )م1( اإىل 93% يف عام 2013 من 

87.4% يف عام 2012.
النقد ال�ضيق بنهاية عام 2013 نحو 105.9 مليار  اإجمايل عر�س  بلغ 
بذلك  )م1(  و�ضكل   .2012 عـام  نهاية  مع  مليار   90.9 بنحو  مقارنة 
31.6% من اإجمايل الناجت املحلي غري الهيدروكربوين يف عام 2013، 
مقارنة بنحو 30.4%  يف عام 2012. وبالنتيجة فاإن �ضرعة دوران  عر�س 
النقد )م1(  ن�ضبة اإىل الناجت املحلي الإجمايل غري الهيدروكربوين قد 

انخف�س اإىل 3.2 يف عام 2013 من 3.3 يف عام 2012.

Narrow Money (M1)

Growth in narrow money (M1) increased to 16.5% in 2013 
from 11.1% in 2012 (Table 4-5). The higher growth of M1 was 
on account of higher growth in demand deposits although 
growth in currency in circulation was lower as compared to the 
previous year. On an incremental basis, the share of demand 
deposits, as a proportion of M1, increased to 93.0% in 2013 
from 87.4% in 2012.

The stock of M1 stood at QR 105.9 billion at the end of 
2013 vis-à-vis QR 90.9 billion at the end of 2012. This stock 
of M1 represented 31.6% of non-hydrocarbon GDP of 2013 
as compared with 30.4% in 2012. As a result, the velocity of 
circulation of M1, relative to the non-hydrocarbon sector GDP, 
decreased to 3.2 in 2013 from 3.3 in 2012.
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الودائع بالعملة الأجنبية قد تباطاأ من م�ضتواه املرتفع يف اأن منو   رغم 
الدولرة )ن�ضبة ن�ضبة  اأن  اأكد  ن�ضبيا   املرتفع  فاإن منوه  ال�ضابقة،   ال�ضنة 
 ودائع العملية الأجنبية اإىل م2( كانت اأعلى عند 31.1% يف عام 2013
 مقارنة بـ 28.7% بنهاية عام 2012. وكانت ن�ضبة الدولرة قد ارتفعت يف
 الن�ضف الأول من العام وو�ضلت ذروتها عند 34% يف يونيو 2013 قبل اأن

تنخف�س بع�س ال�ضيء بنهاية العام )�ضكل رقم 3-4(.

Although growth in foreign currency deposits decelerated 

from the high growth of the previous year, its relatively higher 

growth ensured that the “dollarization ratio” (proportion of 

foreign currency deposits in M2) was higher at 31.1% in 2013 

as compared with 28.7% at the end of 2012. The dollarization 

ratio increased during the first half of the year and peaked at 

34.0% in June 2013, before moderating somewhat by the end 

of the year (Figure No. 4-3).

Table (4-6)
Composition of Quasi Money

جدول رقم )6-4(

مكونات شبه النقد

QR Million  مليون ريال

Item                   

يف نهاية دي�سمرب 2013
Outstanding 
as on end-

December 2013

�لتغري
Change

�لتغري
% Change �لبــيـــــــــــــــــــان

(2013/ 2012) (2012/ 2011) (2013/ 2012) (2012/ 2011)

(I) QR Time Deposits    208,225.5 27,531.7 11,827.4 15.2 7.0 )1( �لود�ئع لأجل بالريال �لقطري

as a proportion of Quasi Money (%) 59.5 46.1 19.1 كن�ضبة من �ضبه النقد %  
(II) Foreign Currency Deposits 141,558.1 32,137.9 50,167.8 29.4 84.7 )2( �لود�ئع بالعمالت �لأجنبية

as a proportion of Quasi Money (%) 40.5 53.9 80.9 كن�ضبة من �ضبه النقد %  
(III) Quasi Money    349,783.6 59,669.6 61,995.2 20.6 27.2 �سبه �لنقد
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Figure No. (4-3)
Dollarization Ratio
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العوامل المؤثرة في السيولة المحلية

�ضايف  )م2(،  الوا�ضع  النقد  عر�س  منو  على  املوؤثرة  العوامل  بني  من 
مليار   83.5 بقيمة  ارتفع  الذي  امل�ضريف،  للنظام  الأجنبية  املوجودات 
ريال)359.7%( اأثناء عام 2013 مقارنة بـزيادة اأقل بلغت 5.6  مليار 

ريال )31.8%( يف 2012 )جدول 7-4(.

Factors Affecting Domestic Liquidity

Among the drivers of M2, net foreign assets (NFA) of the 

banking system increased sharply by QR 83.5 billion (359.7%) 

during 2013 as compared with much lower increase of QR 5.6 

billion (31.8%) in 2012 (Table 4-7). 

Table (4-7)
Factors Affecting Domestic Liquidity

جدول رقم )7-4(

العوامل المؤثرة في السيولة المحلية

QR Million  مليون ريال

Item          

يف نهاية دي�سمرب 2013
Outstanding 
as on end-

December 2013

�لتغري
Change

�لتغري
% Change �لبــيـــــــــــــــــــان

(2013/ 2012) (2012/ 2011) (2013/ 2012) (2012/ 2011)

(I) Net Foreign Assets (a + b) 106,652.7 83,450.0 5,597.6 359.7 31.8 (I) �سايف �ملوجود�ت �لأجنبية

   a. QCB 152,030.2 32,764.7 59,567.8 27.5 99.8 )اأ( م�ضرف قطر املركزي

   b. Commercial Banks -45,377.5 50,685.3 -53,970.2 -52.8 128.2 )ب( البنوك التجارية

(II) Net Domestic Assets 
      [(i) + (ii) + (iii)[ 349,062.2 -8,788.3 65,489.8 -2.5 22.4

(II) �سايف �لأ�سول �ملحلية
) »3«+  »2« + »1«(

(i) Net Claims on Government 
     (a - b) 60,685.8 -42,177.4 11,816.0 -41.0 13.0

)1( �ضايف املطالبات على احلكومة
       )اأ-ب(

     a.  Claims         181,784.8 17,493.6 18,505.4 10.6 12.7 اأ. املطالبات

     b. Deposits       121,099.0 59,671.0 6,689.4 97.1 12.2 ب. الودائع

(ii) Domestic Claims (a + b) 492,630.1 51,048.5 89,251.4 11.6 25.3 )2( املطالبات املحلية )اأ+ب(

   a. Credit                              476,525.7 51,385.9 89,245.8 12.1 26.6 اأ. الئتمان

   b. Financial Securities 16,104.4 -337.4 5.6 -2.1 0.0 ب. الأوراق املالية   

(iii) Other items (net) -204,253.7 -17,659.4 -35,577.6 9.5 23.6 )3( بنود اأخرى )�ضايف(

M2  [(I)+(II)[                      455,714.9 74,661.7 71,087.4 19.6 22.9   [(I)+(II)[  )2عر�س �لنقد )م
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عك�ضت الزيادة يف �ضايف املوجودات املحلية حت�ضنًا يف �ضايف املوجودات 
اإىل  اإىل الن�ضف  التي انخف�ضت  للبنوك التجارية )ال�ضالبة(  الأجنبية 
وذلك  �ضنة،  قبل  ريال(  مليار   96.1-( من  ريال(  مليار   45.4  -(
�ضوق  يف  التجارية  البنوك  مطلوبات  يف  كبري  خلف�س  جزئية  كنتيجة 
منو  فاإن  النقي�س  وعلى   .)4-4( رقم  �ضكل  الأجنبية  البنوك  بني  ما 
اإىل  بقوة  انخف�ضت  قد  املركزي  قطر  مل�ضرف  الأجنبية  املوجودات 
بكثري يف  اأقل  زيادة  بذلك  عاك�ضة   2012 عام  من 99.8% يف   %27.5

الأوراق املالية الأجنبية.

مليار  8.8 بنحو  املحلية   املوجودات  �ضايف  انخف�س  اأخرى  جهة   ومن 
مليار  65.5 بقيمة  زيادة  مقابل   2013 عام  يف   )%2.5-(  ريال 
 ريال)22.4%( يف ال�ضنة ال�ضابقة. ومن حيث مكونات �ضايف املوجودات
 املحلية، جند اأنه بينما �ضجل �ضايف املطالبات على احلكومة انخفا�ضًا
الأوراق اإىل  اإ�ضافة  املحلية)الئتمان  املطالبات  �ضايف  منو  فاإن   حادا، 
ال�ضنة عن  الئتمان  يف  بكثري  اأقل  زيادة  عاك�ضًا  تباطاأ  قد   املالية( 

ال�ضابقة)�ضكل  رقم 5-4(.

The increase in NFA reflected improvement in commercial 

banks’ net (negative) foreign assets position, which more 

than halved to (-) QR 45.4 billion from (-) QR 96.1 billion a 

year ago, partly on account of large reduction in commercial 

banks’ foreign inter-bank liabilities (Figure No. 4-4). In contrast, 

the growth in QCB’s holding of foreign assets moderated 

significantly to 27.5% from 99.8% in 2012 reflecting significantly 

lower increase in holding of foreign securities.

On the other hand, NDA declined by QR 8.8 billion (-2.5%) in 

2013 as against the increase of QR 65.5 billion (22.4%) in the 

previous year (Table 4-7). In terms of the composition of NDA, 

while net claims on government recorded a sharp decline, 

growth in domestic claims (credit plus financial securities) 

decelerated reflecting much lower increase in credit than in the 

previous year (Figure No. 4-5). 




Figure No. (4-4)
Net Inter-bank Borrowings from Abroad
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اأنه بخالف عام 2012 فاإن  وتظهر املوؤ�ضرات الرئي�ضية للميزانية  اإىل 
يف  الودائع  منو  من  بكثري  اأقل  كان  التجارية  البنوك  من  الئتمان  منو 
عام 2013. فقد تقل�س منو الئتمان امل�ضريف اإىل الن�ضف لي�ضل اإىل 
املمنوح  الئتمان  منو  يف  قوي  انخفا�س  عاك�ضًا   2013 عام  يف   %13.1
القطاع  ائتمان  منو  تباطاأ  فاإن   وبدوره     .)8-4 العام)جدول  للقطاع 
النمو  تاأثري  وب�ضبب   ، التحتية  البنية  يف  ال�ضتثمارات  اإىل  يعزى  العام 

القوي يف ال�ضنة ال�ضابقة.

Key balance sheet indicators show that unlike 2012, credit 

growth of commercial banks was significantly lower than 

deposit growth during 2013. The growth in bank credit almost 

halved to 13.1% in 2013 reflecting significant reduction in credit 

offtake by the public sector (Table 4-8). The deceleration in 

public sector credit growth was reflective of both streamlining 

of infrastructure investments and the base effect of strong 

growth in the previous year. 

Table (4-8)
Sector-wise Credit Distribution

جدول رقم )8-4(

التوزيع القطاعي لالئتمان

QR Million  مليون ريال

Item    

يف نهاية دي�سمرب 2013
Outstanding 
as on end-

December 2013

�لتغري
Change

�لتغري
% Change �لبــيـــــــــــــــــــان

(2013/  2012) (2012/  2011) (2013/  2012) (2012/  2011)

Public Sector 239,744.9 21,191.5 69,383.0 9.7 46.5       القطاع  العام
Private Sector 293,330.2 34,997.9 30,807.5 13.5 13.5 القطاع اخلا�س
Outside Qatar 42,319.2 10,576.6 4,875.3 33.3 18.1 خارج قطر
Total Credit 575,394.3 66,766.0 105,065.8 13.1 26.0 �إجمايل �لئتمان





 

 

Figure No. (4-5)
Changes in Composition of NDA 
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ومن جهة اأخرى، فاإن منو ائتمان القطاع اخلا�س قد بقي م�ضتقرًا عند 
القت�ضاد)جدول  يف  اجلاري  التنويع  مع  يتم�ضى  مبا   %13.5 م�ضتوى 
منو  اأن  �ضنجد  اخلا�س  للقطاع  الئتمان  تفا�ضيل  ومبالحظة   .)8-4
الئتمان للتجارة ولل�ضناعة كان اأقل من ال�ضنة ال�ضابقة، بينما كان اأعلى 
جهة  ومن   .)6-4 )�ضكل  والأفراد  واملقاولون،  اخلدمات،  قطاعات  يف 
الأخرى،  و  العقارات،   لكل من قطاع  املمنوح  الئتمان  انخف�س  اأخرى 

يف 2013.

وقد اختلفت تركيبة كال من الئتمان والودائع من حيث العمالت خالل 
بالعملة  منوها  تباطاأ  املحلية،  بالعملة  الودائع  منو  زاد  فبينما  ال�ضنة. 
الأجنبية ب�ضكل ملحوظ عن ال�ضنة ال�ضابقة. ومن جهة اأخرى �ضهد منو 
الئتمان بالعملة املحلية زيادة حادة يف عام 2013، بينما انخف�س منو 

الئتمان بالعملة الأجنبية ب�ضكل قوي)جدول 9-4(.

Private sector credit growth, on the other hand, remained 

stable at 13.5% in line with the ongoing diversification of the 

economy (Table 4-8). Within the private sector, growth in credit 

to trade and industry was lower than the previous year, while 

that to services, contractors, and consumption was higher 

(Figure No. 4-6). On the other hand, credit to real estate and 

‘others’ sector recorded a decline during 2013.

The currency composition of both deposit and credit, however, 

changed during the year. While deposit growth in local currency 

increased, those in foreign currency decelerated considerably 

from the previous year. On the other hand, growth in local 

currency credit recorded a sharp increase in 2013, while 

foreign currency credit declined significantly (Table 4-9). 






 
























Figure No. (4-6)
Private Sector Credit Growth
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الزيادة يف  )اأي  للودائع )الئتمان(،   الرتاكمية  الدولرة  ن�ضبة  �ضهدت 
اإجمايل  يف  الزيادة  من  كن�ضبة  الأجنبية  بالعملة  )الإئتمان(  الودائع 
الودائع)الئتمان( امل�ضافة خالل العام(، تغريَا معتربًا يف عام 2013. 
وللتو�ضيح، فاإن ح�ضة الودائع بالعملة الأجنبية اإىل اإجمايل الودائع قد  
انخف�ضت اإىل 48.9% يف عام 2013 من 70.3% يف 2012 عاك�ضة بذلك 
 .)7-4 رقم  البنوك)�ضكل  بوا�ضطة  املحلية  بالعملة  اأعلى  ودائع  تعبئة 
وبزيادة الودائع بالريال، زادت البنوك من تدفقاتها الئتمانية بالعملة 
الأجنبية)وهو  بالعملة  التمويل  على  اعتمادها  وقل�ضت  بقوة،  املحلية 
عربالبنوك.  الأجنبية  مطلوباتها  �ضايف  خف�س  يف  اأي�ضًا  انعك�س  ما 
الرتاكمي  الئتمان  اإىل  املحلية  بالعملة  الئتمان  فاإن ح�ضة  وبالنتيجة، 
اإىل 275.6% يف عام 2013 من 32.9% يف عام  ب�ضدة  ارتفعت  الكلي 
اإىل  املحلية  البنوك  دخول  اأن  مالحظة  مبكان  الأهمية  ومن    .2012
الأدوات  على  الفائدة   معدلت  بني  والفروقات  الأجنبية،  الأموال 
اأدى  وقد  الودائع)الئتمان(.  توؤثر على مدى دولرة  والأجنبية،  املحلية 
ت�ضلب معدلت الفائدة يف الأ�ضواق العاملية) كما عك�ضها العائد(-تاليًا 
الحتياط  بنك  بوا�ضطة  الكمي  التي�ضري  برنامج  خف�س  عن  لالإعالن 
الفيدرايل، وكذا التعميم ال�ضت�ضاري من م�ضرف قطر املركزي للبنوك 
اأن الت�ضهيالت الئتمانية بالعمالت  الذي �ضدر يف وقت �ضابق، ومفاده 
تاأخذ  واأن  للعميل،  الفعلية  الحتياجات  على  ت�ضتند  اأن  يجب  الأجنبية 
وم�ضادر  للعميل  النقدية  التدفقات  منها  عوامل  عدة  العتبار  بعني 

ال�ضداد- قد لعبت دورا يف تقلي�س تدفق الئتمان بالعملة الأجنبية. 

The incremental deposit/credit-dollarization ratio (increase in 

foreign currency deposit/credit as a proportion of the increase 

in total deposit/credit during the year) changed considerably 

in 2013. Illustratively, the share of foreign currency deposits 

in total deposit accretion came down to 48.9% in 2013 

from 70.3% in 2012 reflecting higher local currency deposit 

mobilization by banks (Figure No. 4-7). With increasing QR 

deposits, banks increased their credit flow in local currency 

significantly and reduced their reliance on foreign currency 

funding (which was also reflected in reduction in their net 

foreign inter-bank liabilities). As a result, the share of local 

currency credit in total incremental credit increased sharply to 

275.6% in 2013 from 32.9% in 2012. It is important to note that 

the access of local banks to foreign funds and interest rate 

differentials between local and foreign currency instruments 

affects the extent of deposit/credit-dollarization. The hardening 

of global market interest rates (as reflected in yields) following 

the announcement of tapering by the US Fed as well as QCB’s 

advisory to banks issued earlier that credit facilities in foreign 

currency should be based on the customer’s actual needs and 

take into account several factors including the customers’ cash 

flows and sources of repayment might have played a role in 

reducing foreign currency (FC) credit flow. 

Table (4-9)
Deposit and Credit Growth

جدول رقم )9-4(

نمو الودائع واالئتمان

(%)

السنة
Year

Deposit لود�ئع� Credit لئتمان�

QR FC Total QR FC Total

2012 10.6 67.2 26.0 16.0 37.5 26.0

2013 15.8 26.7 19.7 74.6 -46.1 13.1
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مضاعف النقد

اإنعك�س النخفا�س يف منو م0 مقابل م2 اأثناء العام يف م�ضاعف عر�س 
النقد الوا�ضع)م2/م0(، الذي زاد اإىل 10.3 مع نهاية عام 2013 من 
8.4 قبل �ضنة. ومن حيث الن�ضب ال�ضلوكية، فاإن الزيادة ميكن اأن تعزى  
اإىل انخفا�س يف ن�ضبة الأخرى اإىل الودائع. وقد ظلت كل من ن�ضبة النقد 
اإىل الودائع، واإجمايل الحتياطي اإىل الودائع بدون تغري ب�ضكل وا�ضع عن 

ال�ضنة ال�ضابقة )�ضكل رقم 8-4(.

Money Multiplier 

The decline in M0 vis-a-vis M2 growth during the year got 
reflected in the broad money multiplier (M2/M0), which 
increased to 10.3 at the end of 2013 from 8.4 at the end of 
2012. In terms of the behavioral ratios, the increase can be 
attributed to a decline in the others-deposit (O/D) ratio. The 
currency-deposit (C/D) and the total reserve-deposit (TR/D) 
ratios remained broadly unchanged from the previous year 
(Figure No. 4-8).


















Figure No. (4-7)
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Figure No. (4-8)
Broad Money Multiplier
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تطورات السياسة النقدية

الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  امل�ضطربة  ال�ضيا�ضة  الأجواء  تنامي  و�ضط 
و�ضمال اإفريقيا، وا�ضطراب الأ�ضواق املالية العاملية من جراء ال�ضائعات 
لل�ضندات  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياط  بنك  �ضراء  وقف  قرب  عن 
املركزي  قطر  م�ضرف  وا�ضل  فقد  الكمي،  التي�ضري  برنامج   مبوجب 
مع  ال�ضرف،  �ضعر  ربط  يف  املتمثل  الرئي�ضي   هدفه  على  احلفاظ 
التاأكيد على ال�ضتقرار النقدي واملايل.  على الرغم من امل�ضاورات حول 
التخفي�س التدريجي لأ�ضعار الفائدة  اأ�ضارت التوجهات امل�ضتقبلية من 
التي�ضري  �ضيا�ضة  ا�ضتمرار  اإىل  املتقدمة  الدول  املركزية يف  البنوك  قبل 
مع  ال�ضيا�ضة  هذه  عن  الإعالن  ترافق  الزمن.    من  ممتدة  لفرتة 
بيئة من  الثاين من عام 2013 يف  الن�ضف  املحلي يف  الت�ضخم  تراجع 
املركزي يف  القوي مما يعزز من دور م�ضرف قطر  النمو القت�ضادي 
ا�ضتمرارية تطبيق نظام �ضعر فائدة خمف�س.  مت تعزيز اإدارة ال�ضيولة 
ل�ضندات  الف�ضلية  املزادات  املركزي من خالل  قبل م�ضرف قطر  من 
اخلزانة منذ مار�س 2013  حيث �ضمن ذلك و�ضع ا�ضتقرارال�ضيولة عن 
طريق امت�ضا�س فائ�س ال�ضيولة من النظام املايل .  يف الوقت نف�ضه، 
�ضهل ذلك من تدفق كاف لالئتمان اإىل القطاعات الإنتاجية مبا يتما�ضى 

مع ا�ضرتاتيجية التنويع القت�ضادي .

وا�ضتمر م�ضرف قطر املركزي يف ا�ضتخدام  الأدوات الحرتازية الكلية 
بحكمة بهدف تقوية امليزانيات العمومية للبنوك، وت�ضجيع منو الئتمان 
 2013 عام  يف  �ضدر  ال�ضياق،   هذا  ويف  بجودته.  ال�ضرر  اإحلاق  بدون 
ال�ضتثمار  اإجمايل  اأن   بحيث  البنوك،  ا�ضتثمارات  �ضقف  على  تعديل 
الواحد ل يزيد عن 25% من راأ�س مال البنك واحتياطياته.كما ت�ضمن 
 .%15 قطر  خارج  الواحد  لال�ضتثمار  الأق�ضى  احلد  يكون  اأن  التعديل 
كما  ت�ضمن حدًا اأق�ضى لال�ضتثمار يف �ضركات املجموعات بن�ضبة %35 
والتعر�س  والتمويل  امل�ضاهمات  وت�ضمل  والحتياطيات،  املال  راأ�س  من 
اأنواع  جلميع  واحدُا   �ضقفًا  التعديل  و�ضع  ذلك،  من  واأكرث  للمخاطر. 
ال�ضتثمارات العقارية هو 10% من راأ�س مال البنك واحتياطياته. وتلعب 
تقوية  يف  النقدية  لل�ضيا�ضة  مكمال  دورًا  الكلية  الحرتازية  الإجراءات 

ال�ضتقرار النقدي واملايل، يف ظل ظروف ربط �ضعر ال�ضرف. 

وقد مت ت�ضليط ال�ضوء على  اأهمية تقوية  اإطار الحرتاز الكلي يف اخلطة 
والإعالن  تطويرها  مت  التي   ، املالية  الرقابية  للهيئات  ال�ضرتاتيجية 
عنها من ثالث هيئات جمتمعة  هي  م�ضرف قطر املركزي وهيئة قطر 
وتوفر   .2013 دي�ضمرب  يف  للمال  قطر  مركز  وهيئة  املالية،  لالأ�ضواق 
اخلطة ال�ضرتاتيجية الر�ضالة والروؤية والقيم والأهداف التي توؤكدعلى 
منهج من�ضق لتقوية القطاع املايل، وت�ضجيع منو اقت�ضادي قوي وم�ضتقر. 
وقد مت اإعداد اخلطة ال�ضرتاتيجية على �ضوء الأهداف الكلية املت�ضمنة 
لقطر  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  واخلطة   ،2030 الوطنية  قطر  روؤية  يف 

 .2016-2011

Policy Developments 

Amidst growing geo-political uncertainties in the Middle 
East and North Africa (MENA) region and global financial 
market turbulence on speculation of impending tapering 
of bond purchases by the US Fed. QCB continued with its 
main objective of maintaining the exchange rate peg while 
ensuring monetary and financial stability. Notwithstanding the 
taper talk, the forward guidance by advanced country central 
banks, however, indicated continuance of accommodative 
policy stance for an extended period of time. This policy 
pronouncement coupled with easing of domestic inflation in 
the second half of 2013 in an environment of robust economic 
growth enhanced scope for the QCB to continue with the soft 
interest rate regime. The proactive liquidity management by 
the QCB strengthened through quarterly auctions of Treasury 
bonds since March 2013 ensured stable liquidity conditions 
by absorbing surplus liquidity from the financial system. At the 
same time, it facilitated adequate flow of credit to the productive 
sectors in line with the economic diversification strategy.

QCB continued with the policy of using macro-prudential 
instruments judiciously aimed at strengthening the balance 
sheet of banks and encouraging credit growth without 
compromising its quality. In this regard, during 2013, an 
amendment was made to the investment ceiling of banks 
whereby one aggregate investment limit up to 25% of bank’s 
capital & reserves was prescribed. Therein, a sub-limit of 
15% was also placed on any investments outside Qatar. 
The total ceiling on all associates was fixed at 35% of capital 
and reserves and includes participations, financing and risk 
exposures. Moreover, a single ceiling was prescribed for all 
types of investments in real estate and capped at 10% of banks’ 
capital and reserves. Under the pegged exchange rate regime, 
the macro-prudential measures have played a complementary 
role to monetary policy in strengthening monetary and financial 
stability.

The importance of strengthening the macro-prudential 
framework has also been highlighted in the Strategic Plan for 
financial sector regulation which was jointly developed and 
released by QCB, Qatar Financial Markets Authority (QFMA) 
and Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) 
in December 2013. The Strategic Plan provides the mission, 
vision, values and objectives that emphasizes on a coordinated 
approach to strengthening the financial sector and fostering 
stable and robust economic growth. The Strategic Plan was 
prepared in light of the overall objectives enshrined in the Qatar 
National Vision 2030 and the Qatar National Development 
Strategy 2011–2016. 
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وت�ضع اخلطة ال�ضرتاتيجية �ضتة اأهداف رئي�ضية، ت�ضمل:

على  مبني  متما�ضك  عمل  اإطار  و�ضع  طريق  عن  التنظيم،  تعزيز  اأ( 
املخاطر ويعني بالتدابري الحرتازية اجلزئية متما�ضيًا مع تطورات 

تنظيمية  �ضاملة وحت�ضني ممار�ضات الإف�ضاح.
احرتازي  اإطار  بناء  خالل  من  الكلي  الحرتازي  الإ�ضراف  تو�ضيع  ب( 

كلي يتما�ضى مع اأف�ضل املمار�ضات الدولية.
نظام  حت�ضني  طريق  عن  املالية  لالأ�ضواق  التحتية   البنية  تقوية  ج( 

املدفوعات والت�ضويات واملبادرات الرامية اإىل تطوير �ضوق الدين.
د( تعزيز حماية امل�ضتهلك وامل�ضتثمر خالل و�ضع املعايريوقواعد ال�ضلوك 

وحماية املعلومات الئتمانية وتعزيز التوعية العامة والتعليم .
وتعزيز  الثالث،  الرقابية  اجلهات  بني  التنظيمي   التعاون  تعزيز  ه( 

التعاون املحلي والدويل .
التنمية  ومبادرات  التدريب  طريق  عن  الب�ضري  املال  راأ�س  تطوير  و( 
املهنية يف اجلهات الرقابية الثالث ويف القطاع املايل ب�ضورة عامة.

وحيث و�ضعت اجلهات الرقابية هذه الأهداف، فهي تلتزم بتطوير 
بنية حتتية ت�ضتويف املعايري الدولية واأف�ضل املمار�ضات.

اإدخالها  التي مت  التغريات احلديثة  ال�ضرتاتيجية على  وت�ضتند اخلطة 
على اإطار العمل القانوين احلاكم مل�ضرف قطر املركزي)القانون رقم 
ل�ضنة   8 رقم  القانون  املالية)  لالأ�ضواق  قطر  وهيئة    )2012 ل�ضنة   13
للم�ضرف،  اجلديد  القانون  يف  الواردة  التعليمات  وح�ضب   .)2012
فاإن جلنة لال�ضتقرار املايل ول�ضبط املخاطر قد ت�ضكلت حتت التوجيه 
كل  من  املحتملة  املخاطر  وتقدير  تعريف  اأجل  من  للمحافظ  الأعلى 
املخاطر  هذه  مثل  وتخفيف  لإدارة  احللول  واقرتاح  املالية،  اخلدمات 
وتقوية ال�ضتقرار املايل. واأكرث من ذلك �ضدرت  للبنوك  يف يوليو 2013 
ب�ضاأنها.  اأخذ تعليقاتهم  اأجل  ا�ضت�ضارية  ب�ضاأن تنفيذ بازل 3 من  ورقة 
النهائية لبازل 3  التي مت تقدميها، فاإن الإر�ضادات  ووفقًا للمالحظات 
قد �ضدرت يف يناير 2014 لتقوية  التنظيم املايل من اأجل احلفاظ على 

ال�ضتقرار املايل.

The Strategic Plan lays out six key objectives, which include: 

(i) enhancing regulation by developing a consistent risk-based 
micro-prudential framework in line with global regulatory 
developments and by improving disclosure practices; 
(ii) expanding macro-prudential oversight by building a macro-
prudential framework in line with international best practice; 
(iii) strengthening financial market infrastructure through 
enhancements to the payments and settlements system and 
initiatives to develop the debt market; (iv) enhancing consumer 
and investor protection by developing standards and codes 
of conduct, protecting credit information and raising public 
awareness and education; (v) promoting regulatory cooperation 
among the three regulatory authorities and strengthening local 
and international cooperation; and (vi) building human capital 
through training and professional development initiatives in the 
three regulatory authorities and in the financial sector more 
broadly. In establishing these goals, the regulatory authorities 
are committed to developing a financial regulatory infrastructure 
that meets international standards and best practices.

The Strategic Plan is underpinned by the recent changes 
introduced to the legal framework governing QCB (Law No. 13 
of 2012) and QFMA (Law, No. 8 of 2012). As per the directions 
of the new QCB Law, a Financial Stability and Risk Control 
Committee (FSRCC) has been formed under the supreme 
guidance of The Governor for identifying and assessing the 
potential risks arising from all financial services and activities 
and recommending solutions to manage and mitigate such 
risks and strengthen financial stability. Moreover, a Consultative 
Paper on Basel III implementation was issued to banks for their 
comments in July 2013. Based on the feedback received, final 
Basel III guidelines were issued to banks in January 2014 to 
strengthen financial regulation to maintain financial stability.
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وضع السيولة

تاأثر و�ضع ال�ضيولة اأثناء عام 2013 على نحو كبري بثالثة عوامل م�ضتقلة 
وهي حتديدًا: اأ( تدفقات النقد الأجنبي، ب( �ضايف الإنفاق احلكومي، 
مرتفعة  الأجنبي  النقد  تدفقات  ظلت  وقد  امل�ضريف.   الئتمان  ج(  و 
نتيجة لرتفاع عوائد الت�ضدير. وارتفع �ضايف الإنفاق احلكومي  لتوفري 
دعم رئي�ضي ل�ضتثمارات البنية التحتية وزيادة الطاقات، فكانت دافعًا  
اآخر ملتطلبات ال�ضيولة. وعلى النقي�س من ذلك تباطاأ منو الئتمان من 
العام؛  للقطاع  املمنوح  الئتمان  تراجع  ب�ضبب  ب�ضدة  التجارية  البنوك 
جزئيًا لكونه كان مرتفعًا يف الفرتة ال�ضابقة،  وب�ضبب تدفق الأموال على 

ا�ضتثمارات البنية التحتية.

العام  اأثناء  كبري  حد  اإىل  املايل  النظام  يف  ال�ضيولة  فائ�س  وتقل�س 
عاك�ضًا اإدارة ن�ضطة لل�ضيولة من جانب م�ضرف قطر املركزي. وبنهاية 
عام 2013، فاإن فائ�س ال�ضيولة )اأر�ضدة التقا�س + ودائع �ضوق النقد 
القطري( قد انخف�س اإىل 6.2 مليار ريال من 13.5 مليار ريال بنهاية 
اأكرب  منوًا  عاك�ضًا  الحتياطي  فائ�س  وزاد   .)10-4 جدول   (2012
النقدي  ال�ضوق  ودائع  �ضايف  وانخف�س  الئتمان.  منو  عن  الودائع  يف 
على  املرتتبة  ال�ضغوط  بذلك  عاك�ضًا   2013 عام  يف  ب�ضدة  القطري 
املرتتبة  ال�ضلبية  الأثار  وب�ضبب  اخلزينة،  ل�ضندات  الف�ضلية  املزادات 
على التطورات الدولية. وقد �ضحبت البنوك 8.3 مليار ريال من ال�ضوق 
املركزي  امل�ضرف  امت�ضا�س  مقابل   2013 عام  يف  القطري  النقدي 
امت�ضا�س  هناك  يكن  مل  حني  ويف   .2012 عام  يف  ريال  مليار   8.4 لـ 
قد  املركزي  قطر  م�ضرف  فاإن  اخلزانة،  اأذونات  خالل  من  لل�ضيولة 
ُذكر  وكما  اخلزانة.  �ضندات  اإ�ضدار  خالل  من  ريال  مليار   16 امت�س 
الأجنبية،  بالعملة  الودائع  يف  امل�ضتمرة  للزيادة  نتيجة  فاإنه  �ضابقًا 
اقرتا�س  �ضايف  فاإن  للمقيمني،  الأجنبية  بالعملة  الإقرا�س  وانخفا�س 
بقوة  اأي�ضًا  انخف�س  قد  اخلارج  من  البنوك  بني  ما  �ضوق  عرب  البنوك 

اإىل 52.1 مليار ريال يف دي�ضمرب 2013 من 76 مليار قبل �ضنة م�ضت.

Liquidity Position

Domestic liquidity conditions during 2013 were largely 

influenced by three distinct factors, namely (i) foreign exchange 

flows; (ii) net government spending; and (iii) credit off-take. 

Foreign inflows continued to remain high as a result of higher 

export earnings. The high level of government spending, by 

providing a major boost to investments in infrastructure and 

capacity creation, was another key driver of liquidity conditions. 

In contrast, growth in commercial bank credit decelerated 

sharply due to significantly lower growth in public sector credit; 

partly on account of previous high growth and streamlining of 

infrastructure invest plans.

Surplus liquidity in the financial system reduced significantly 

during the year reflecting active liquidity management initiatives 

taken by QCB. As at end-2013, surplus liquidity (excess 

reserves plus net QMR deposits) declined to QR 6.2 billion 

from QR 13.5 billion at end-2012 (Table 4-10). Excess reserves 

increased reflecting higher growth in deposits than credit. Net 

QMR deposits declined sharply in 2013 reflecting quarterly 

auction of T-bonds and liquidity pressures due to negative 

spillovers from global developments. Overall, QR 8.3 billion 

was released through the QMR facility during 2013 as against 

the absorption of QR 8.4 billion in 2012. While there was no 

net absorption of liquidity through T-bills, QCB absorbed QR 

16.0 billion through issuance of T-bonds. As mentioned earlier, 

as a result of sustained increase in foreign currency deposits 

and decline in foreign currency lending to residents, banks’ net 

inter-bank borrowings from abroad also decreased significantly 

to QR 52.1 billion in December 2013 from QR 76.0 billion a 

year ago.
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عمليات السوق النقدي القطري

العام  من  الثاين  الن�ضف  يف  القطري   النقد  �ضوق  عمليات  انخف�ضت 
ب�ضبب تف�ضيل البنوك ال�ضتثمار يف �ضندات اخلزينة بدًل من اإيداعها 
كفائ�س �ضيولة  لدى امل�ضرف. وقد انخف�س املتو�ضط  اليومي لعمليات  
تاليًا.  تتزايد  ان  قبل   2013 اأغ�ضط�س  يف  ريال  مليار   0.6 اإىل  الإيداع 
ومن جهة اأخرى  جلاأت البنوك اإىل زيادة القرتا�س من ت�ضهيالت �ضوق 
الن�ضف  الإلكرتونية( يف  املقا�ضة  القطري)مبا يف ذلك قرو�س  النقد 
الثاين عاك�ضة بذلك نق�ضًا يف ال�ضيولة لدى بع�س البنوك. وبالنتيجة، 
فاإن متو�ضط  �ضايف عمليات ال�ضوق النقدي القطري كان اأعلى هام�ضيًا 
وكانت   .)11-4 )جدول  ال�ضابقة  ال�ضنة  مع  باملقارنة   2013 عام  يف 
هنالك بع�س عمليات الريبو يف الفرتة يوليو-اأغ�ضط�س 2013، ومل يكن 

هنالك اإ�ضدارات جديدة ل�ضهادات الإيداع يف عام 2013.

QMR Transactions

QMR deposit transactions declined during the second half of 

the year as banks preferred to invest in T-bonds than to park 

surplus liquidity with QCB. Daily average deposit transactions 

declined to QR 0.6 billion in August 2013, before increasing 

subsequently. On the other hand, banks’ recourse to the QMR 

lending facility (including auto-clearing loan) increased during 

the second half reflecting shortage of liquidity by some banks. 

As a result, net average QMR deposit transactions were 

marginally higher during 2013 as compared to the previous year 

(Table 4-11). There were few instances of repo transactions 

during July-August 2013. There were no fresh issuances of 

certificates of deposit (CDs) during 2013.

Table (4-10)
Liquidity Indicators

جدول رقم )10-4(

مؤشرات السيولة

QR Million  مليون ريال

Year-end
�ل�سوق �لنقدي �لقطري*  

QMR (net)*
 �سهاد�ت �إيد�ع

CDs
 �أذونات خز�نة

T-Bills
�سند�ت خز�نة
T-Bonds

�أر�سدة �لتقا�س
ER

نهاية �ل�سنة 

2011 485 146 14,000 - 5,175 2011
2012 8,870 0 21,000 - 4,649 2012
2013 599 0 21,000 16,000 5,635 2013

CDs: Certificate of Deposits.                                                 ER: Excess Reserves.   

* QMR Deposit - QMR Lending. QMR اإقرا�س - QMR ودائع*
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Table (4-11)
QMR Transactions in 2013

جدول رقم )11-4(

عمليات السوق النقدي القطري خالل عام 2013

QR Million  مليون ريال

Period  
Deposits    لود�ئع� Loans  لقرو�س� Net سايف� 

�لقيمة�لفرتة
Value

�ملتو�سط �ليومي
Daily Average

�لقيمة
Value

�ملتو�سط �ليومي
Daily Average

�لقيمة
Value

�ملتو�سط �ليومي
Daily Average

January 203,554.3 6,566.3 39.2 1.3 203,515.1 6,565.0 يناير
February 138,008.1 4,928.9 486.2 17.4 137,521.9 4,911.5 فرباير
March 87,368.5 2,818.3 50.0 1.6 87,318.5 2,816.7 مار�س
April 107,787.4 3,592.9 777.2 25.9 107,010.2 3,567.0 اأبريل
May 187,939.5 6,062.6 11.6 0.4 187,927.9 6,062.2 مايو
June 115,025.6 3,834.2 2,979.9 99.3 112,045.7 3,734.9 يونيو
July 81,800.6 2,638.7 910.7 29.4 80,889.9 2,609.3 يوليو
August 17,011.8 548.8 2,940.9 94.9 14,070.9 453.9 اغ�ضط�س
September 60,085.7 2,002.9 4,386.7 146.2 55,699.0 1,856.7 �ضبتمرب
October 109,049.1 3,517.7 534.6 17.2 108,514.5 3,500.5 اأكتوبر
November 132,476.4 4,415.9 2,370.3 79.0 130,106.1 4,336.9 نوفمرب
December 75,309.4 2,429.3 2,298.6 74.1 73,010.8 2,355.2 دي�ضمرب
Average 2013 109,618.0 3,613.0 1,482.2 48.9 108,135.8 3,564.1 متو�سط 2013
Average 2012 106,625.1 3,489.7 1,007.2 32.9 105,617.9 3,456.8 متو�سط 2012
Change: �لتغري     
Value 2,992.9 123.3 475.0 16.0 2.517.9 107.3 القيمة
% 2.8 3.5 47.2 48.6 2.4 3.1 %
Note: Loans do not include Repo Transactions. مالحظة: القروض ال تتضمن عمليات الريبو

فاإن القطري،  النقدي  ال�ضوق  لدى  الإيداع  ت�ضهيالت  اإىل   وبالإ�ضافة 
 ال�ضيولة الهيكلية يف النظام املايل قد مت اإدارتها عرب اأذونات اخلزانة
  ال�ضهرية. وخالل عام 2013 مت اإ�ضدار اأذونات باإجمايل 44 مليار ريال
 باآجال خمتلفة، كما مت ا�ضتحقاق اأذونات بنف�س القيمة)جدول 12-4(.
مليار  21 نحو  العام  بنهاية  لالأذونات  القائم  الر�ضيد  كان   وبالنتيجة 

ريال ، بدون تغري عن ال�ضنة ال�ضابقة.

In addition to the QMR deposit facility, structural liquidity in 

the financial system was also managed through the monthly 

auctions of T-Bills. During 2013, a total of QR 44 billion T-bills 

of various maturities were issued, while T-bills of a similar 

amount matured (Table 4-12). As a result, the outstanding 

stock of T-bills amounted to QR 21 billion at the end of 2013, 

same as in the previous year. 
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قدم  م�ضرف قطر املركزي مزايدات ف�ضلية ل�ضندات حكومية  من فئة 
3 �ضنوات و 5 �ضنوات اعتبارًا من مار�س 2013. ومن اأ�ضل اإ�ضدار بقيمة 
4 مليار ، كان منها اإ�ضدار 3 مليار ريال �ضندات تقليدية والباقي �ضكوك. 
بقيمة 16 مليار ريال)جدول  اإ�ضدار �ضندات حكومية  العام، مت  واأثناء 
�ضندات  هكذا  اإ�ضدار  فاإن  مالية،  حاجة  وجود  عدم  ورغم   .  )13-4
امل�ضرف،  جانب  من  ال�ضيولة  اإدارة  عمل  اإطار  ت�ضهيل  اأجل  من  كان 
اخلطة  تو�ضيات  مع  يتم�ضى  مبا  املحلي،  الئتمان  ل�ضوق  دعم  ولتوفري 
ال�ضندات  هذه  اإدراج  مت  وقد   .2016-2011 الوطنية  ال�ضرتاتيجية 
اأذونات  اإىل  وبالإ�ضافة  قطر.  لبور�ضة  الثانوي  ال�ضوق  يف  لتداولها 
اخلزانة، فاإن املزايدات  املنتظمة لهذه الأدوات  وتداولتها يف ال�ضوق 
الثانوي، من �ضاأنها ت�ضهيل اإيجاد منحنى عائد �ضحيح، وهو ما �ضي�ضاعد 
يف الت�ضعري الفعال لالأدوات املالية الأخرى يف ال�ضوق، وم�ضاعدة البنوك 

على اإدارة �ضيولتها.  

QCB introduced quarterly auctions of 3-year and 5-year 

Government bonds of QR 2 billion each since March 2013. 

Out of the total issuances of QR 4 billion, QR 3 billion were 

conventional bonds and the remaining were Sukuks. During 

the year, a total amount of QR 16 billion of Government 

bonds was issued (Table 4-13). Despite no fiscal imperative, 

the issuance of such bonds was to facilitate the liquidity 

management framework of QCB and provide a boost to the 

domestic debt market, in line with the recommendations of the 

National Development Strategy, 2011-16. These bonds are 

also listed in the Qatar  Stock Exchange for their secondary 

market transactions. In addition to T-bills, regular auctions 

of these instruments along with their transactions in the 

secondary market are expected to facilitate the emergence of 

a proper yield curve, which will help in the efficient pricing of 

other financial instruments in the market as well as help banks 

manage their liquidity.

Table (4-12)
Treasury Bills

جدول رقم )12-4(

أذون الخزانة

QR Million  مليون ريال
Item   2012 2013 �لبــيـــــــــــــــــــان

T-Bills Issued 48,000 44,000 �لأذون �ل�سادرة
   (i) 91-day  24,000 22,000 1- 91 يوم
   (ii) 182-day     12,000 11,000 2- 182 يوم
   (iii) 273-day      12,000 11,000 3- 273 يوم
T-Bills Matured  41,000 44,000 �لأذون �مل�ستحقة
   (i) 91-day   24,000 22,000 1- 91 يوم
   (ii) 182-day   10,000 11,000 2- 182 يوم
   (iii) 273-day    7,000 11,000 3- 273 يوم
T-Bills Outstanding (year-end) 21,000 21,000 �لأذون �لقائمة يف نهاية �لعام
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Table (4-13)
Treasury Bonds Issued in 2013

جدول رقم )13-4(

سندات الخزينة المصدرة في 2013

QR Million  مليون ريال
Category 3-year 5-year Total �لفئة

Conventional 6,000 6,000 12,000 تقليدي
Sukuk 2,000 2,000 4,000 �ضكوك
Total  8,000 8,000 16,000 �إجمايل

معدالت الفائدة

يف اأثناء عام 2013، تاأثرت بيئة اأ�ضعار الفائدة العاملية بالنمو املختلف 
الأ�ضواق  واقت�ضادات  املتقدمة،  القت�ضادات  بني  الت�ضخم  وديناميات 
�ضيا�ضة  اتباع  يف  املتقدمة  القت�ضادات  ا�ضتمرت  ناحية  فمن  النا�ضئة. 
متكيفة.  وجنبًا اإىل جنب فاإن  حت�ضن توقعات النمو يف الن�ضف الثاين من 
العام وحت�ضن الأداء امل�ضريف، فاإن ثقة امل�ضتثمرين قد حت�ضنت يف الدول 
املتقدمة. ومع ذلك ت�ضلبت اأ�ضعار الفائدة طويلة الأجل منذ مايو 2013 
الفيدرايل.  الكمي  لبنك الحتياط  التي�ضري  الإ�ضاعات عن برنامج  مع 
وبالتايل، فاإن القت�ضادات النا�ضئة  قد �ضهدت تدفقات اأموال للخارج 
مما اأدى اإىل ت�ضييق الظروف املالية وخماطر تدهور اأ�ضعار ال�ضرف.  
النا�ضئة قد  القت�ضادات  فاإن  املرتفع،  الت�ضخم  ا�ضتمرار  بيئة من  ويف 
الناجتة عن  العك�ضية  التاأثريات  النقدية لحتواء  �ضيا�ضتها  من  �ضددت 
النمو  توقعات  على  الكمية  التي�ضريات  م�ضتقبل  ب�ضاأن  املوقف  غمو�س 

لديهم وال�ضتقرار املايل.

لديه  الرئي�ضية  الفائدة  معدلت   من  املركزي  قطر  م�ضرف  يغري  مل 
يف  ا�ضتمر  بينما  الكلي،  القت�ضاد  ظروف   �ضوء  على   2013 عام  يف 
تطبيق هدفه الرئي�ضي يف احلفاظ على �ضعر ال�ضرف مرتبطًا بالدولر 
الأمريكي. وبالنتيجة فاإن  فروقات ا�ضعار الفائدة  بني ودائع امل�ضرف  
بدون  ظل  الفيدرايل   الحتياط  بنك  لدى  امل�ضتهدف  الفائدة  ومعدل 
الكافية  النظامية  ال�ضيولة  فاإن  الت�ضخم،  معدل  ارتفاع  تغري.ورغم 
�ضاعدت على احلفاظ على ا�ضتقرار معدلت الفائدة يف الن�ضف الأول 
عاد  قد  واحدة  لليلة  البنوك  بني  ما  فائدة  معدل  اأن  على   . العام  من 
املخاطر  على  الأ�ضواق  فعل  رد  عاك�ضًا   الثاين   الن�ضف  يف  للتذبذب 
والإ�ضاعات  اإفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضيا�ضة 
بخ�ضو�س برنامج التي�ضري الكمي الأمريكي. ومن ثم فاإن �ضعر الفائدة 
لليلة واحدة حترك �ضمن هام�س وا�ضع ما بني 0.66-0.93% يف عام 
2013 مقارنة بـ 0.73-0.78% يف عام 2012. على اأن معدلت الفائدة 
 2013 عام  يف  املدى  جانبي  من  لالنخفا�س  عادت  قد  البنوك  بني  ما 

مقارنة بـ 2012 )جدول 14-4(.

Interest Rates

During 2013, global interest rate environment was influenced 
by the differing growth and inflation dynamics between the 
advanced economies (AEs) and emerging market economies 
(EMEs) on the one hand and continued accommodative policy 
stance pursued by AEs, on the other.  Alongside the better growth 
prospects during the second half of the year and improvement 
in banking performance, investors’ sentiment improved in 
the AEs. Nonetheless, longer-term interest rates hardened 
since May 2013 as the talk of US Fed taper started gaining 
momentum. Consequently, EMEs witnessed capital outflows 
which led to significant tightening of financial conditions and 
risks of currency depreciation. In an environment of continuing 
high inflation, EMEs hardened their policy stance to contain the 
adverse impact of taper-related financial market uncertainties 
on their growth prospects and financial stability.

QCB did not change its key policy rates during 2013 in view 

of domestic macroeconomic conditions, while continuing with 

its main objective of maintaining the exchange rate peg with 

the US dollar. As a result, the interest rate differential between 

QCB deposit rate (QCBDR) and the targeted Federal Funds 

Rate also remained unchanged. Despite higher inflation, 

adequate systemic liquidity helped in maintaining stable inter-

bank interest rates during the first half of the year. However, 

the overnight interbank interest rate turned volatile during 

the second half reflecting market reactions to the geopolitical 

uncertainties in the MENA region and talks about QE tapering 

by the US Fed. As a result, the overnight rate moved in a wider 

range of 0.66-0.93% in 2013 as compared with 0.73−0.78% in 

2012. The interbank interest rates, however, declined at both 

end of the maturity spectrum in 2013 as compared with 2012 

(Table 4-14).
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الن�ضف  يف  قطر  يف  التجارية  البنوك  لدى  ال�ضيولة  فائ�س  انخف�س 
النقدي  ال�ضوق  يف   الأقل  الودائع  عك�ضتها  كما   ،2013 عام  من  الثاين 
القطري، عاك�ضة ب�ضكل جزئي  تطورات ال�ضوق املايل العاملي. وبالنتيجة 
الإيداع  فائدة  ل�ضعر  مواكبا  كان  الذي  واحدة  لليلة  الفائدة  معدل  فاإن 
لدى م�ضرف قطر املركزي يف الن�ضف الأول حترك بوجه عام فوقه يف 

الن�ضف الثاين من العام) �ضكل 9-4(. 

Surplus liquidity with commercial banks in Qatar declined during 

the second half of 2013 as reflected in lower QMR deposits. 

partly reflecting the global financial market developments. As 

a result, the overnight rate which was closely aligned to QCB 

deposit rate (QCBDR) in the first half, moved generally above it 

during the second half of the year (Figure No. 4-9). 

Table (4-14)
Inter-Bank Market (Average of the Months)

جدول رقم )14-4(

سوق ما بين البنوك )المتوسط الشهري(

Indicator                       2012 2013 �ملوؤ�سر
Average Overnight Rate (%) 0.76 0.77 متو�ضط معدل ليلة واحدة )%(
Overnight Rate Range (%) 0.73-0.78 0.66-0.93 مدى معدل ليلة واحدة )%(
Volatility in Overnight Rate*  2.2 10.5 التذبذب يف معدل ليلة واحدة *
Inter-bank Rate Range (%) 0.64-2.42 0.62-1.56 مدى معدل ما  بني البنوك )%(
* Coefficient of Variation.                                               معامل الختالف*




 

Figure No. (4-9)
Policy Rates and the Overnight Rate 
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 يف �ضوق املال، لعب تد�ضني �ضعر فائدة ما بني البنوك القطرية للطلب يف
 مايو 2013 دورًا ا�ضرت�ضاديًا مهما لدى البنوك يف حتديد معدلت فائدة
 ما بني البنوك.  وبا�ضتبعاد فرتات تقلب ال�ضوق يف عام 2013 الناجتة
لليلة البنوك  ما بني  فائدة  �ضعر  فاإن  العاملية،  العوامل   ب�ضكل كبري من 

واحدة قد حترك مبوازاة املوؤ�ضر ) جدول 15-4(.

ظروف عاك�ضًا  اخلزينة  اأذونات  على  العائد  حترك   2013 عام   يف 
انخف�س وقد  والدولية.  الإقليمية  العوامل  وكذلك  املحلية،   ال�ضيولة 
عاك�ضًا ظروف الأول  الن�ضف  عام يف  بوجه  ال�ضتحقاقات   العائد عرب 
 ال�ضيولة املي�ضرة. ويف الن�ضف الثاين ت�ضلب العائد اإىل حد كبريب�ضبب
 ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية يف املنطقة وغمو�س م�ضتقبل  برنامج التي�ضري
 الكمي، وهو ما انعك�س اأي�ضًا يف تقل�س فائ�س ال�ضيولة..وبالإجمال فاإن
 العائد ال�ضمني لأذون 91 يوم قد انخف�س من 0.90% يف دي�ضمرب 2012
 اإىل 0.82% يف يونيو 2013 قبل اإنهاء ال�ضنة على معدل اأعلى بلغ %1.21
 اأي بزيادة بنحو 31 نقطة اأ�ضا�س عن ال�ضنة ال�ضابقة. وباملثل فاإن العائد
 على اأذون 182 يوم و 273 يوم قد ارتفع بنحو 21-24 نقطة اأ�ضا�س بني

دي�ضمرب 2012 ودي�ضمرب 2013.

In the money market, the introduction of the Qatar interbank 
offered rate (QIBOR) in May 2012 has played an important 
guiding role for banks in determining interbank rates. Barring 
the periods of market volatility during 2013, which largely 
emanated from global factors, the overnight inter-bank rate has 
co-moved with the QIBOR (Table 4-15).

During 2013, the movement in yields on T-bills reflected evolving 
domestic liquidity conditions as well as regional and global 
factors. Yields across maturities generally softened during the 
first half reflecting easy liquidity conditions. During the second 
half, however, yields hardened largely due to geopolitical 
tensions and uncertainty about Fed tapering, which was also 
reflected in reduction in surplus liquidity. Overall, the implicit 
yield on 91-day T-bills declined from 0.90% in December 2012 
to 0.82% in June 2013 before closing the year at a higher level 
of 1.21%. i.e. an increase of 31 basis points from last year. 
Similarly, yields on 182-day and 273-day T-bills also increased 
in the range of 21-24 basis points between December 2012 
and December 2013 (Figure No. 4-10).

Table (4-15)
Overnight Money Market Rates

جدول رقم )15-4(

معدالت الفائدة لليلة واحدة

(%)

Month ما بني �لبنوك
Interbank

موؤ�ســــــــــر
QIBOR �ل�سهـــــــــــــر

Jan-13 0.76 0.75 يناير 2013
Feb-13 0.75 0.75 فرباير 2013
Mar-13 0.79 0.75 مار�س 2013
Apr-13 0.70 0.76 اأبريل 2013
May-13 0.66 0.76 مايو 2013
Jun-13 0.66 0.76 يونيو 2013
Jul-13 0.77 0.76 يوليو 2013
Aug-13 0.82 0.77 اأغ�ضط�س 2013
Sep-13 0.93 0.82 �ضبتمرب 2013
Oct-13 0.72 0.85 اأكتوبر  2013
Nov-13 0.86 0.83 نوفمرب 2013
Dec-13 0.85 0.83 دي�ضمرب 2013
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 مت�ضيًا مع �ضيا�ضة م�ضرف قطر املركزي يف احلفاظ على  نظام فائدة
 منخف�ضة، فاإن اأ�ضعار الفائدة على الودائع وعلى الت�ضهيالت الئتمانية
لأ�ضعار املرجح  املتو�ضط  انخف�س  2013.وقد  عام  يف  انخف�ضت   قد 
 الفائدة على ودائع العمالء لكل الآجال بنهاية عام 2013  عن امل�ضتويات
 التي كانت �ضائدة بنهاية عام 2012. وكان النخفا�س يف معدلت فائدة

الإيداع يف عام 2013 اأعلى مقارنة بال�ضنة ال�ضابقة.

In line with QCB’s policy of maintaining a soft interest rate 
regime, interest rates on deposits and credit facilities eased 
during 2013. The weighted average interest rates on customer 
deposits for all maturities came down further at the end of 
2013 from the levels prevailing at the end of 2012 – the decline 
ranging from 0.20−0.47 basis points (Table 4-16). The decline 
in deposit interest rates during 2013 was, however, of a higher 
magnitude as compared to the previous year.




  

Figure No. (4-10)
Implicit Yield on Treasury Bills
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 على غرار معدلت فائدة الإيداع، فاإن املتو�ضط املرجح ملعدلت الفائدة
 على الت�ضهيالت الئتمانية قد انخف�س اأكرث يف عام 2013. وبا�ضتبعاد
معدلت فاإن  هام�ضيًا،  زادت  التي  ال�ضيارات  قرو�س  فائدة   معدلت 
عن  2013 بنهاية  انخف�ضت  قد  الأخرى  الت�ضهيالت  كل  على   الفائدة 
 م�ضتوياتها بنهاية 2012، وتراوح النخفا�س ما بني 0.28-0.98 نقطة

اأ�ضا�س)جدول 16-4(.

Similar to deposit interest rates, weighted average interest 

rates on credit facilities also declined further during 2013. 

Barring interest rate for credit facilities for cars which increased 

marginally, interest rates on all other credit facilities declined by 

end-2013 from their end-2012 level – the decline ranging from 

0.28-0.98 basis points (Table 4-16). 

Table (4-16)
Weighted Average Interest Rates on 
Customer Deposits and Credit Facilities

جدول رقم )16-4(

المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على ودائع العمالء والتسهيالت األئتمانية

(%)

Period  

 �آجال ��ستحقاق ود�ئع �لأجل 
Time Deposit Maturities

�آجال ��ستحقاق �لقرو�س
 Loan Maturity

�ضهر�لفرتة 
1-mon

3 �ضهور
3-mon

6 �ضهور
6-mon

�ضنة
1-yr

اأكرث من �ضنة
> 1-yr

اأقل من �ضنة
< 1 yr

 من �ضنة لأقل من
3 �ضنوات

1 yr to < 3 yrs

3 �ضنوات فاأكرث
≥ 3 yrs 

�ضيارات
Cars

بطاقات ائتمان
Credit Cards

Dec-11 1.59 1.62 1.58 1.94 1.96 5.28 6.65 5.03 6.18 10.69 دي�ضمرب 2011
Dec-12 1.54 1.57 1.58 1.67 2.45 5.27 6.30 5.58 5.44 9.11 دي�ضمرب 2011
Dec-13 1.27 1.38 1.33 1.20 2.11 5.00 5.86 5.19 5.50 8.13 دي�ضمرب 2012

Change 
(2012/2011) -0.05 -0.05 0.00 -0.28 0.48 -0.01 -0.35 0.55 -0.74 -1.59

�لتغري
)2012/2011(

Change 
(2013/2012) -0.27 -0.20 -0.26 -0.47 -0.34 -0.28 -0.44 -0.39 0.06 -0.98

�لتغري
)2013/2012(



الفصل الخامس
Chapter Five

البنوك التجارية
Commercial Banks
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الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

�ضهدت امليزانية املجمعة للبنوك التجارية العاملة يف قطر ا�ضتقرارا على 
الرغم من النمو القوي خالل عام 2013، ب�ضند من النمو القت�ضادي 
اأداء  كان  وقد  امل�ضريف.  للقطاع  الإيجابية  والنظرة  القوي،  املحلي 
القطاع امل�ضريف لفتا مع اإجمايل الأ�ضول )اخل�ضوم( للبنوك التجارية 
بلغ 910.1 مليار  ريال يف عام 2013. وارتفع اإجمايل املوجودات بن�ضبة 
11.4% على معدل �ضنوي عن ال�ضنة ال�ضابقة. ورغم اأن البنوك التجارية 
فاإن  املا�ضية،  العديدة  ال�ضنوات  �ضهدته يف  الذي  القوي  وا�ضلت منوها 
منو اأ�ضولها هذا العام ُيعزى يف معظمه اإىل التو�ضع يف حمافظ الأوراق 
املالية والئتمان يف ميزانياتها. ويو�ضح اجلدول رقم )5-1( موجودات 

ومطلوبات البنوك التجارية.

Commercial Banks Balance Sheet

Consolidated balance sheet of Commercial banks operating in 

Qatar seen a stable despite strong growth during 2013, initiated 

by strong domestic economic growth and positive outlook 

of the banking sector. The banking sector performance was 

remarkable with total assets (liabilities) of commercial banks 

reached QR 910.1 billion in 2013. Annually, total asset grew 

by 11.4% more than the pervious year.  Although, commercial 

banks continued their strong growth in past many years, 

current year asset growth was mostly driven by firm expansion 

of credit financial securities in their balance sheet. Table (5-1) 

illustrates the assets & liabilities of commercial banks.

  Table (5-1) جدول رقم )1-5(

Commercial Banks’ Balance Sheet الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013/2012) �لبيــــــــــان

�لقيمة
Value %

Cash and Balances with QCB 25,093.3 38,218.7 35,768.4 -2,450.3 -6.4
نقدية واأر�ضدة لدى م�ضرف 

قطراملركزي
Financial Securities Portfolio 128,585.1 138,666.0 164,157.5 25,491.5 18.4 حمفظةالأوراق املالية
Due From Banks & Financial 
Institutions 98,492.7 96,248.1 85,330.5 -10,917.6 -11.3 ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
Total Credit Facilities 403,562.5 508,628.3 575,394.3 66,766.0 13.1 اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية
  Inside Qatar 376,695.2 476,885.7 533,075.1 56,189.4 11.8 - داخل قطر
  Abroad 26867.3 31,742.6 42,319.2 10,576.6 33.3 - خارج قطر
Long- Term Investments 24,505.9 22,018.6 33,652.8 11,634.2 52.8 ا�ضتثمارات طويلةالأجل
Other Assets 14,061.0 12,853.6 15,768.1 2,914.5 22.7 موجودات اأخرى

Total Assets = Total Liabilities 694,300.5 816,633.3 910,071.5 93,438.2 11.4
 �إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل

�ملطلوبات
Due to QCB 4,910.3 4,006.8 6,129.2 2,122.4 53.0 اأر�ضدةم�ضرف قطراملركزي
Due to Banks & Financial Institutions 165,523.1 167,696.7 136,172.2 -31,524.5 -18.8 اأر�ضدةالبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
Customers, Deposits 363,612.4 458,065.6 548,383.8 90,318.2 19.7 ودائع العمالء
Bonds & Other Securities 15,961.4 32,868.6 46,893.2 14,024.6 42.7 �ضندات واأوراق ماليةاأخرى
Loans Provisions 8,162.0 10,390.6 12,326.7 1,936.1 18.6 خم�ض�ضات الديون
Shareholders’ Equity 94451.8 102,458.1 110,931.2 8,473.1 8.3 حقوق امل�ضاهمني
Other Liabilities 41,679.5 41,146.9 49,235.2 8,088.3 19.7 مطلوبات اأخرى
Contra Accounts 263,481.8 292,221.4 394,399.2 102,177.8 35.0 �حل�سابات �لنظامية
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)1(  الموجودات

تتكـــون موجودات امل�ضـــارف التجارية على نطاق وا�ضـــع من امل�ضتحقات 
مـــن م�ضـــرف قطـــر املركـــزي، وم�ضتحقـــات مـــن البنـــوك التجاريـــة 
واملوؤ�ض�ضـــات املاليـــة الأخـــرى، والت�ضهيـــالت الئتمانيـــة، وال�ضتثمارات 
طويلـــة الأجـــل، والأوراق املاليـــة، وغريها مـــن الأ�ضول املاليـــة، وت�ضمل 
اإىل جانـــب ذلـــك ال�ضيولة النقدية اأي�ضا. ويف جانـــب املوجودات، �ضكلت 
الت�ضهيـــالت الئتمانية ما ن�ضبته 63.2% مـــن اإجمايل املوجودات، حيث 
بلـــغ اإجماليهـــا  575.4 مليار ريال كما يف نهاية عـــام 2013.  وقد منت 
الت�ضهيالت الئتمانية الإجمالية بن�ضبة 13.1% يف عام 2013.  ومن بني 
البنـــود الأخرى يف جانـــب ااملوجودات، جند اأن حمافـــظ الأوراق املالية 
التـــي حتتفظ بها البنوك التجارية قد بلغت 164.2 مليار ريال، و�ضكلت 
بذلك  ما ن�ضبته  18% من اإجمايل موجوداتها ومقارنة مع العام املا�ضي، 
فقـــد زادت حمفظـــة الأوراق املاليـــة بن�ضبـــة 18.4% يف العـــام احلايل. 
وت�ضكل امل�ضتحقات من البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية البند الرئي�ضي الثالث 
يف املوجـــودات بقيمـــة 85.3 مليـــار ريـــال بح�ضـــة 9.4% مـــن اإجمايل 
املوجـــودات. وقد انخف�ضت هذه الفئـــة من املوجودات بن�ضبة 11.3% يف 
عام 2013، باملقارنة مع العام ال�ضابق. وحتتل ال�ضتثمارات طويلة الأجل 
البنـــد الرئي�ضـــي الرابـــع يف جانب املوجـــودات بقيمـــة 33.7 مليار ريال 
وبح�ضـــة 3.7% اإىل اإجمـــايل الأ�ضـــول. وقد زادت ال�ضتثمـــارات طويلة 
الأجل )املتمثلة يف  ح�ض�س  يف ال�ضركات التابعة والزميلة وال�ضتثمارات 
العقارية( بن�ضبة 52.8% يف عام 2013 عن العام ال�ضابق. وي�ضكل النقد 
والأر�ضـــدة لـــدى م�ضرف قطر املركـــزي موجودات تبلـــغ قيمتها 35.8 
مليـــار ريال، اإ�ضافة اإىل موجودات اأخرى  بخالف املذكورة اأعاله تتاألف 
مـــن 15.8 مليار ريال كما يف نهاية عام 2013. وعلى معدل �ضنوي جند 
اأن الأر�ضـــدة لدى م�ضـــرف قطر املركزي قد انخف�ضـــت بن�ضبة %6.4، 
بينمـــا ارتفعت الأ�ضول الأخرى بن�ضبـــة 22.7% يف عام 2013. ويلخ�س 

التايل الت�ضنيفات الرئي�ضية للت�ضهيالت الئتمانية:

(I) Assets

Assets of Commercial banks’ are broadly classified in to dues 

from QCB, dues from commercial banks and other financial 

institutions, credit facilities, long-term investments, financial 

securities and other assets, besides includes liquid cash as 

well. In the assets side, credit facilities constituted 63.2% of 

total assets. Overall credit facilities accounted QR 575.4 

billion as of the end of 2013. Annually, overall credit facilities 

increased by 13.1% in 2013.  Among other items in the assets 

side, financial securities portfolios held by the commercial 

banks accounted QR 164.2 billion that constituted a share of 

18% among overall assets of commercial banks. Compared 

to the last year, financial securities portfolio has increased 

by 18.4% in the current year. Third major item in the assets 

side, dues from banks &financial institutions comprised QR 

85.3 billion with a share of 9.4% to overall assets. This assets 

class observed a decline of 11.3% in 2013. as compared to the 

previous year. Fourth key item in the assets side. long-term 

investments accounted QR 33.7 billion with a share of 3.7% 

to overall assets. Log-term investments (equity participations 

in subsidiaries & associates and real estate investments) have 

increased by 52.8% in 2013 as against the last year.  Other 

items in the assets side, cash and balances with QCB included 

assets worth QR 35.8 billion and other assets other than above 

mentioned assets comprised QR 15.8 billion as of end of 2013. 

Annually, balances with QCB reduced by 6.4% while other 

assets increased by 22.7% in 2013 .Major classifications of 

credit facilities are summarized below.
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(1) Credit Facilities

Commercial banks play a key role in Qatar’s credit market with 
total outstanding credit facility of QR 575.4 billion as of the 
end of 2013. Total outstanding credit includes domestic credit 
and cross border credits.  Domestic credit includes both public 
sector and private sector credits whereas cross border credit 
consist mostly the private sector credits. As a ratio to total 
credit, domestic credit comprised 92.6% where cross-border 
credit included 7.4% share as of end of 2013. Faster expansion 
of credit facilities has improved the economic deepening in 
Qatar during the past decade. Ratio of credit to GDP is given 
in figure (5-2).

 )1( التسهيالت االئتمانية 

تلعب البنوك التجارية دورا رئي�ضيا يف �ضوق الئتمان يف قطر باإجمايل 
ت�ضهيالت ممنوحة بقيمة 575.4 مليار ريال كما يف نهاية عام 2013. 
والئتمانات  املحلي  الئتمان  من  كال  الئتمان  اإجمايل  ويت�ضمن 
العام  القطاعني  اخلارجية. وي�ضمل الئتمان املحلي ت�ضهيالت لكل من 
واخلا�س، يف حني اأن الئتمان اخلارجي يتكون يف معظمها من ائتمانات 
للقطاع اخلا�س.  ويف حني �ضكل الئتمان املحلي  ما ن�ضبته 92.6% من 
اإجمايل الئتمان، فاإن ح�ضة الئتمان اخلارجي قد بلغت 7.4% كما يف 
نهاية عام 2013. وقد اأدى التو�ضع ال�ضريع يف الت�ضهيالت الئتمانية اإىل 
حت�ضني العمق القت�ضادي يف قطر خالل العقد املا�ضي. ويعطى ال�ضكل 

)5-2( ن�ضبة الإئتمان اإىل الناجت املحلي الإجمايل.

1.1 Credit Facilities (Inside Qatar)

In the combined balance sheet of commercial banks. domestic 
credit is the largest asset with QR 533.1 billion as of the end of 
2013. Share of domestic credit is 58.6% of total assets by the 
end of the year. Annually domestic credit increased by 11.8% in 
2013. A detailed analysis of domestic credit facilities including 
the currency wise classification are updated below.

 1.1 التتسهيالت االئتمانية  )داخل قطر (                    
                                                           

املجمعة  العمومية  امليزانية  مكونات  اأكرب  من  املحلي  الئتمان  يعترب  
للم�ضارف التجارية، حيث بلغت قيمته بنهاية عام 2013 نحو 533.1 
املوجودات  اإجمايل  من   %58.6 ن�ضبته   ما  بذلك  و�ضكلت  ريال.  مليار 
2013.ويت�ضمن  يف   %11.8 بن�ضبة  منت  قد  كونها  مع  العام.  بنهاية 
التايل حتلياًل مف�ضال لالئتمان املحلي مبا يف ذلك الت�ضهيالت املمنوحة 

ح�ضب نوع العملة.
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Domestic Credit in Qatari Riyal

Domestic credit in Qatari Riyal was reported at QR 431.3 billion 
as of end of 2013, a significant growth of 78.4% as compared 
to previous year. Massive increase in Qatari Riyal denominated 
credit to Government institutions is the major reason cited for 
increase in local currency denominated domestic credit. In fact 
the local currency-wise increase in credit to the public sector 
is in tandem with decrease in foreign currency credit in 2013. 
Overall local currency credit was 81% of overall domestic credit 
in 2013.

Domestic Credit in Foreign Currencies

The amount of domestic credit in foreign currency 
denominations was QR 101.8 billion as of the end of 2013. 
There was significant drop in foreign currency credit especially 
from the public sector during 2013. Domestic credit in foreign 
currency has decreased by 56.7% in 2013 as against previous 
year, although in the public sector the drop was 72.6%. This 
remarkable drop in foreign currency denominated domestic 
credit is attributed to public sectors’ intent to obtain local 
currency credit in order to avoid forthcoming impact of upward 
interest rate movement as part of monetary normalization in 
the United States. The relative share of domestic credit in 
foreign currencies has reduced to just 19.1%, thus put the end 
of three years expansion of foreign currency credit. 
A currency wise classification of domestic credit is provided in 
table (5-2).

االئتمان المحلي  بالريال القطري

 ت�ضري البيانات اإىل اأن الئتمان املحلي بالريال القطري قد بلغ 431.3 
مليار ريال ق كما يف نهاية عام 2013، م�ضجاًل بذلك منوا كبريا بلغت 
الكبرية  الزيادة  وتعزى  ال�ضابقة.  ال�ضنة  مع  باملقارنة   ،%78.4 ن�ضبته 
للموؤ�ض�ضات  املمنوح  الئتمان  ارتفاع  اإىل  القطري  بالريال  الئتمان  يف 
احلكومية. وقد تزامن ارتفاع الئتمان املحلي املمنوح  بالريال للقطاع 
العام، يف عام 2013 مع انخفا�س يف الئتمان بالعملة الأجنبية، و�ضكل 
عام  يف  الإجمايل  املحلي  الئتمان  من   %81 املحلية  بالعملة  الئتمان 

 .2013

االئتمان بالعمالت األجنبية

بلغ الئتمان املحلي املمنوح بالعمالت الأجنبية نحو 101.8 مليار ريال 
الئتمان  يف  كبري  انخفا�س  هناك  كان  وقد   .2013 عام  نهاية  يف  كما 
انخف�س  حيث  العام،  خالل  العام  للقطاع  وخا�ضة  الأجنبية  بالعملة 
القطاع  يف  انخفا�ضه  ن�ضبة  اأن  مع  ال�ضابق،  العام  عن   ،%56.7 بن�ضبة 
العام كانت 72.6%. ويعزى هذا النخفا�س امللحوظ يف الئتمان املحلي  
املقوم بالعمالت الأجنبية اإىل اجتاه القطاع العام ‘للح�ضول على ائتمان 
الفائدة  �ضعر  ل�ضعود  املرتقب  التاأثري  تفادي  اأجل  من  املحلية  بالعملة 
كجزء من تطبيع ال�ضيا�ضة النقدية يف الوليات املتحدة. وقد انخف�ضت 
احل�ضة الن�ضبية لالئتمان املحلي بالعمالت الأجنبية اإىل 19.1% فقط، 
ال�ضابقة.  ال�ضنوات الثالث  الن�ضبة يف   وبالتايل و�ضع ذلك نهاية لتو�ضع 

ويت�ضمن اجلدول )5-2( ت�ضنيف الئتمان املحلي ح�ضب نوع العملة.

Table (5-2)
Domestic Credit by Currency

جدولرقم )2-5(

االئتمان المحلي حسب نوع العملة

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Valueلقيمة� %

Domestic Credit in Qatari Riyal 207,290.6 241,704.6 431,314.3 189,609.7 78.4 بالعملةاملحلية
Domestic Credit in Foreign 
Currencies

169,404.6 235,181.1 101,760.8 -133,420.3 -56.7 بالعمالت الأجنبية

Total Domestic Credit 376,695.2 476,885.7 533,075.1 56,189.4 11.8 �إجمايل �لت�سهيالت �لئتمانية د�خل قطر
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Domestic Credit by to Economic Activity

As mentioned in the previous section, domestic credit was 

increased by 11.8% in 2013. During the past four years, 

domestic credit has steered by both private sector and private 

sector credits. In public sector, Government institutions 

accounted the credit growth while in the private sector. real 

estate, consumption and service sectors led the credit 

expansion of commercial banks .As of end of 2013, public 

sector credit recorded QR 239.7 billion and private sector 

observed QR 293.3 billion outstanding credits. Since 2009, 

share of private sector gradually declined, however, in 2013, 

share of private sector credit to domestic credit was 55% while 

share of public sector credit to domestic credit was 45%. Credit 

to Government intuitions constituted the largest single share 

of 28.6% as of end of 2013. Credit classification by economic 

sector is provided in table (5-3) and figure (5-4).

تصنيف االئتمان المحلي وفقا للنشاط االقتصادي 

كما ذكر يف الق�ضم ال�ضابق، مت زيادة الئتمان املحلي بن�ضبة 11.8% يف 
عام 2013. وخالل ال�ضنوات الأربع املا�ضية،  مت التو�ضع يف منح الئتمان 
كانت  العام،   القطاع  ففي  واخلا�س.  العام  القطاعني  من  لكل  املحلي 
املوؤ�ض�ضات احلكومية هي املت�ضبب يف منو الئتمان، بينما قادت قطاعات 
العقارات، وال�ضتهالك، واخلدمات التو�ضع يف الئتمان املمنوح للقطاع 
�ضجلت قرو�س  نهاية عام 2013،  ومع  التجارية.  البنوك  اخلا�س من  
القطاع  قرو�س  اأن  ولوحظ   ، ريال  مليار   239.7 نحو  العام   القطاع 
لوحظ  حني  ويف  ريال.   مليار   293.3 نحو  بلغت   قد  القائمة  اخلا�س 
 2009 عام  منذ  املحلي  الئتمان  من  اخلا�س  القطاع  ح�ضة  انخفا�س 
تدريجيا، فاإنها قد بلغت يف عام 2013 نحو 55% يف مقابل45% لالئتمان 
املمنوح للقطاع العام. ي�ضكل الئتمان املمنوح اإىل املوؤ�ض�ضات احلكومية 
ويعر�س   .2013 عام  نهاية  يف   %28.6 بلغت  منفردة  ح�ضة  اأكرب 
اجلدول )5-3(، وال�ضكل )5-4( لت�ضنيف الئتمان ح�ضب القطاعات 

القت�ضادية. 
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Figure No. (5-3)
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Table(5-3) جدول رقم )3-5(

Domestic Credit by Economic Activity االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

�لقيمة 
Value %

Public Sector 149,170.4 218,553.4 239,744.9 21,191.5 9.7 �لقطاع �لعام

Government 40,801.2 51,745.9 56,549.4 4,803.5 9.3 احلكومة
Government Institutions 90,618.9 139,585.1 152,516.4 12,931.3 9.3 املوؤ�ض�ضات احلكومية
Semi- Government Institutions 17,750.3 27,222.4 30,679.1 3,456.7 12.7 املوؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية

Private Sector 227,524.8 258,332.3 293,330.2 34,997.9 13.5 �لقطاع �خلا�س
General Trade 26,855.3 33,238.2 35,951.5 2,713.3 8.2 التجارة العامة
Industry 6,534.0 8,664.7 9,768.9 1,104.2 12.7 ال�ضناعة
Contractors 16,219.9 16,546.4 23,331.4 6,785.0 41.0 املقاولون
Real Estate 76,220.4 85,561.5 85,388.2 -173.3 -0.2 العقارات
Consumption 67,975.3 71,046.4 80,239.5 9,193.1 12.9 ال�ضتهالك
Services 29,709.0 35,734.4 51,869.9 16,135.5 45.2 اخلدمات
Others  Sectors 4,010.9 7,540.7 6,780.8 -759.9 -10.1 قطاعات اأخرى

Total Domestic Credit 376,695.2 476,885.7 533,075.1 56,189.4 11.8 �إجمايل �لئتمان �ملحلي
Domestic Credit /GDP 60.9 69.0 72.3   �لئتمان �ملحلي / �لناجت �ملحلي �لإجمايل
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Figure No. (5-4)
Domestic Credit By Economic Activity
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The major factor of remarkable growth in public sector credit 
is linked with commercial banks willingness to lend relatively 
risk free credit to the public sector. Besides, the public sector 
credit growth is well connected with capacity expansion and 
logistic procurement of Qatar’s public sector companies during 
the same periods. Compared to 2012, credit to public sector 
increased by 9.7% in 2013. Among the public sector, credit 
to government increased by 9.3%, government institutions 
increased by 9.3% and credit to semi-government increased 
by 12.7% in 2013. As of end of 2013, credit to government 
documented QR 56.5 billion while credit to government 
institutions recorded QR 152.5 billion. Correspondingly credit 
to semi-government institutions recorded at QR 30.7 billion as 
of the end of 2013.

For private sector, commercial banks’ credit increased by 
13.5% in 2013 as against the previous year. Compared to the 
last year, commercial banks’ lending to service sectors and 
contractors were observed rapid growth rate, while real estate 
credit observed least credit growth rate in 2013. Large scale 
infrastructure upgrade as part of the Qatar National Vision 
(QNA) 2030 and FIFA 2022 have increased the demand for 
credit for private sector especially for contractors, trading sector, 
industrial and service sectors .As compared to past year, credit 
to contractors increased by 41%, credit to service sectors 
increased by 45.2%, credit to industrial sector increased by 
12.7% and credit to general trading sectors increased by 8.2% 
in the current year .As of the end of 2013, credit to contractors 
documented QR 23.3 billion while credit to service sectors 
recorded QR 51.9 billion. Similarly, credit to industries recorded 
at QR 9.8 billion and credit to general trade accounted QR 36 
billion as of the end of 2013.

Also, loans to the real estate is one of the major private sector 
lending businesses for commercial banks with outstanding 
credit of QR 85.4 billion as of the end of the year. This is a drop of 
0.2% compared to past year. Qatar’s large scale infrastructure 
upgrade is a pivotal factor for revival of local housing and real 
estate activities. Consequently, demand for real estate loans 
is significant in Qatar and commercial banks are exploring 
the opportunity by building up credit portfolios in real estate 
sector. The relative share of real estate loans to domestic credit 
accounted 16% in 2013. The consumption loan, which includes 
personal loan, vehicle loans, credit card loans, etc., was also 
increased due to the spur in new population arrival. Credit to 
consumption accounted QR 80.2 billion in 2013, an increase of 
12.9% against past year.

Credit to GDP ratio, an indicator of economic expansion 
signifies a steady economic deepening in Qatar. Domestic 
credit was 72.3% of the nominal GDP in 2013. Faster growth 
of domestic credit indicated a strong economic deepening in 
Qatar.

للقطاع  املمنوح  الئتمان  يف  امللحوظ  للنمو  الرئي�ضي  العامل  ويت�ضل 
اخلايل  الئتمان  لتقدمي  وا�ضتعدادها  التجارية  البنوك  برغبة  العام 
من املخاطر ن�ضبيا. اىل جانب ذلك، يرتبط منو ائتمان القطاع العام 
�ضركات  من  وامل�ضرتيات  اللوج�ضتية  القدرات  تو�ضيع  مع  جيد  ب�ضكل 
القطاع العام يف قطر خالل نف�س الفرتات. وباملقارنة مع عام 2012، 
بن�ضبة 9.7% يف عام 2013، ومن  العام  للقطاع  املمنوح   الئتمان  منا 
عام  يف  للحكومة  املمنوح  الئتمان  منا  العام؛  القطاع  مكونات  بني 
والئتمان   ،%9.3 بن�ضبة  احلكومية  وللموؤ�ض�ضات   ،%9.3 بن�ضبة   2013
 ،2013 عام  نهاية  ومع   .%12.7 بن�ضبة  احلكومية  �ضبه  للموؤ�ض�ضات 
وللموؤ�ض�ضات  ريال،  مليار   56.5 للحكومة  املمنوح   الئتمان  ر�ضيد  بلغ 
احلكومية 152.5 مليار ريال، وللموؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية  نحو 30.7 

مليار ريال.

البنوك  من   اخلا�س  للقطاع  املمنوح  الئتمان  منا  اأخرى  جهة  ومن 
التجارية بن�ضبة 13.5% يف عام 2013عن العام ال�ضابق.  وقد لوحظ اأن 
اإقرا�س البنوك التجارية اإىل قطاعات اخلدمات واملقاولني قد �ضهدت 
منوا �ضريعا ، يف حني لوحظ اأن معدل منو الئتمان العقاري كان الأقل 
يف عام 2013. وكان مل�ضروعات تطوير البنية التحتية على نطاق وا�ضع 
با�ضت�ضافة  املت�ضلة  وامل�ضروعات  الوطنية 2030،  روؤية قطر  كجزء من 
للقطاع  الئتمان  على  الطلب  زيادة  يف  اأثرها   2022 عام   العامل  كاأ�س 
ال�ضناعية  والقطاعات  التجارة،  وقطاع  للمقاولني،  وخا�ضة  اخلا�س 
 2013 عام  يف  الئتمان   منا  املا�ضي،  العام  مع  وباملقارنة  واخلدمية. 
بن�ضبة 41% لقطاع املقاولني، بن�ضبة 45.2% لقطاع اخلدمات، وللقطاع 
ومع  بن�ضبة %8.2.  العامة  التجارة  ولقطاع  بن�ضبة %12.7،  ال�ضناعي 
نهاية عام 2013، بلغ ر�ضيد الئتمان املمنوح للمقاولني نحو23.3 مليار 
القرو�س  �ضجلت  وباملثل،  ريال.  مليار   51.9 اخلدمات  ولقطاع  ريال 
لقطاع ال�ضناعة نحو 9.8 مليار ريال وللتجارة العامة بقيمة 36 مليار 

ريال . 

ومن جهة اأخرى  متثل قرو�س التمويل العقاري اأحد املجالت الرئي�ضية 
ر�ضيدها  بلغ  وقد  اخلا�س،  للقطاع  التجارية   البنوك  تقدمها   التي 
 %0.2 بن�ضبة  بانخفا�س  ريال،  مليار   85.4 نحو   2013 عام  نهاية  يف 
وا�ضع  نطاق  على  التحتية  البنية  تطوير   ويعد  املا�ضي.  بالعام  مقارنة 
العقارية.  والأن�ضطة  الإ�ضكان  قطاع  لإحياء  حموريا  عامال  قطر  يف 
وتعمل  قطر،  يف  كبري  العقارية  القرو�س  على  الطلب  فاإن  وبالتايل، 
الئتمانية  املحافظ  وبناء  الفر�س،  ا�ضتك�ضاف  على  التجارية  البنوك 
العقارية  للقرو�س  الن�ضبية  احل�ضة  بلغت  قد  و  العقاري.   القطاع  يف 
قرو�س  ومنت   .2013 عام  يف   %16 املحلي  الئتمان  اإجمايل  اإىل  
ال�ضيارات،  وقرو�س  ال�ضخ�ضية،  القرو�س  ت�ضمل  التي  ال�ضتهالك، 
وو�ضول  ال�ضكان  عدد  تنامي  ب�ضبب  اأي�ضا  وغريها،  الئتمان  وبطاقات 
مليار   80.2 اإىل  ال�ضتهالك  قرو�س  ر�ضيد  بلغ  وقد  جدد.  وافدين 
ال�ضابق.  العام  عن   %12.9 قدرها  بزيادة   ،2013 عام  يف   ريال 

وتعطي ن�ضبة الئتمان اإىل الناجت املحلي الإجمايل، موؤ�ضرًا على التو�ضع 
القت�ضادي وعلى تعميق القت�ضاد املطرد يف قطر. وكانت ن�ضبة  الئتمان 
املحلي 72.3% من الناجت املحلي الإجمايل ال�ضمي يف عام 2013. وقد 

اأظهر ت�ضارع  منو الئتمان املحلي  مدى التعميق القت�ضادي يف قطر.
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2.1 التسهيالت االئتمانية )خارج قطر(

ميثل الئتمان عرب احلدود اأ�ضل اأخر من اأ�ضول البنوك التجارية �ضمن 
الت�ضهيالت الئتمانية ال�ضاملة املقدمة. وقد بلغ  ر�ضيده القائم مع نهاية 
العام  عن   %33.3 بن�ضبة  بزيادة  ريال   مليار   42.3 نحو    2013 عام 
ن�ضبته 89.5% من  ما  الأجنبية  بالعمالت  الئتمان  �ضكل  وقد  ال�ضابق. 
اإجمايل الئتمان اخلارجي، وا�ضتاأثر القطاع اخلا�س مبا ن�ضبته %94.5 

من الإجمايل يف عام 2013. 

)2(  محفظة األورق المالية للبنوك 

تعترب الأوراق املالية من فئة الأ�ضول الرئي�ضية الثانية �ضمن ميزانيات 
 2013 عام  نهاية  مع  القائم  ر�ضيدها  بلغ  وقد  التجارية،  البنوك 
املحلية  املالية  املحافظ  ا�ضتثمارات  و�ضملت  ريال،  164.2مليار  نحو  
والأجنبية على حد �ضواء، يف املقام الأول يف الأوراق املالية احلكومية، 
ال�ضتثمارات  من  وغريها  وال�ضندات،  املال،  راأ�س  يف  م�ضاركة  واأ�ضهم 
املالية  الأوراق  حمفظة  تفا�ضيل  يلي  فيما  وت�ضتعر�س  الأخرى.  املالية 

للبنوك.

املحلية: املالية  • االأوراق 
 بلغت قيمة حمفظة الأوراق املالية املحلية للبنوك التجارية يف نهاية 
 ،2012 عام  عن   %10.9 بزيادة  ريال،  مليار   139 نحو    2013 عام 
و�ضكلت  بذلك ما ن�ضبته 84.7% من اإجمايل حمفظة الأوراق املالية 
لدى  البنوك. و�ضكلت الأوراق املالية  احلكومية وخا�ضة اأذون اخلزانة 
املالية  الأوراق  اإجمايل   ن�ضبته 90.1% من  ما  وال�ضندات احلكومية 
املحلية. وكانت �ضهادات الإيداع ال�ضادرة عن م�ضرف قطر املركزي 
متثل جزء اأ�ضا�ضي من الأوراق املالية املحلية للبنوك حتى عام 2011، 
عام  منذ  اخلزانة  باأذون  وا�ضتبدالها  مراحل  على  �ضحبها  مت  وقد 
م�ضرف  قبل  من  ال�ضيولة  اإدارة  عملية  من  كجزء  بعده  وما   2011
قطر املركزي. وقد بلغ ر�ضيد الأوراق املالية احلكومية لدى البنوك 
البنوك  اأن  ولوحظ  ريال.  مليار  نحو  125.2  العام 2013  نهاية  مع 
احلكومية  املالية  الأوراق  يف   ا�ضتثماراتها  من  زادت  قد  التجارية 
املحلية ب�ضكل كبري اعتبارا من عام 2011، نتيجة تقييد الحتياطيات 
لأذون  املنتظمة  واملزادات  املركزي،  قطر  م�ضرف  لدى  الفائ�ضة 
اخلزانة وال�ضندات احلكومية من جانب امل�ضرف. ومن املهم الإ�ضارة 
البالغة  125.2 مليار  اأنه  من  �ضمن الأوراق املالية احلكومية  اإىل 
بالأوراق  يتعلق  وفيما  ريال.  مليار   47.3 قيمته  ما  ال�ضكوك  �ضكلت 
الإيداع  �ضهادات  فاإن  املركزي،  قطر  م�ضرف  عن  ال�ضادرة  املالية 
يف  الأخرى  ال�ضندات  و�ضكلت   .2011 عام  نهاية  قبل  وقفها  مت  قد 
حمافظ الأوراق املالية املحلية للبنوك ما قيمته 11.3 مليار ريال ، 
املذكور  وبخالف  ريال.  مليار   1.5 بقيمة  اأ�ضهم  على  ا�ضتملت   كما 
مليار   1.5 قيمته  ما  للبنوك   املحلية  املالية  الأوراق  ت�ضمنت  اأعاله 
قد  ال�ضندات  فاإن  املا�ضي  بالعام  ومقارنة  اأخرى.  مالية  اأوراق  ريال 
زادت بن�ضبة 8.1%، يف حني انخف�ضت  الأ�ضهم بن�ضبة 3.1%، وزادت 

الأوراق املالية الأخرى بن�ضبة 15.8% يف عام 2013. 

1.2 Credit Facilities (Outside Qatar)

Cross border credit is another asset of commercial banks 
in their overall credit facilities provided. Banks’ outstanding 
credit outside Qatar was QR 42.3 billion as of the end of 2013. 
Compared to past year, cross border credit was increased by 
33.3% in the current year .Amongst 89.5% of cross-border 
credits were processed in foreign currencies while 94.5% of 
foreign credits were distributed to private sector in 2013.

(2) Banks’ Security Portfolio

Financial securities are the second major assets class of 
commercial banks’ balance sheet with QR 164.2 billion 
securities as of the end of 2013. Commercial banks’ financial 
portfolios have included both domestic and foreign investments, 
primarily in Government securities, equity participation. other 
bonds and other financial investments. Details of securities 
portfolio is discussed as follows.

• Domestic Securities :

Commercial banks’ domestic securities recorded at QR 139 

billion in 2013, greater than 10.9% of 2012. Share of domestic 

securities consisted 84.7% of total financial securities 

portfolio held by the banks. Out of total domestic securities, 

90.1% were invested in Government securities, especially 

T-bills and Government bonds, QCB securities were 

predominantly certificate of deposits (CDs) issued by QCB 

until 2011. These CDs were phased out with T-bills in 2011 

onwards as part of liquidity management process by QCB. 

Total Government securities recorded at QR 125.2 billion as 

of end of the year. Annually, commercial banks investment 

on domestic Government securities increased significantly 

from 2011 onwards owed by restriction of excess reserves 

with OCB and systematic auction of T-bills and Government 

bonds by QCB. It is also significant to report that out of QR 

125.2 billion Government securities, QR 47.3 billion were 

Sukuks in 2013. Regarding to QCB securities, the CDs 

previously phased out by end of 2011. Other bonds in the 

financial securities portfolios included QR 11.3 billion assets 

while shares included QR 1.5 billion assets. Apart, other 

financial securities other than above mentioned included QR 

1.1 billion assets. Compared to the past year, other bonds 

increased by 8.1%. while shares declined by 3.1% and other 

financial securities increased by 15.8% in 2013.
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االأجنبية:  املالية  • االأوراق 
مع نهاية عام 2013، بلغ ر�ضيد الأوراق املالية الأجنبية لدى البنوك 
احلكومية  ال�ضندات  �ضكلت  وقد  ريال،  مليار   25.1 نحو  التجارية  
وباملقارنة  الإجمايل.  من   %59.5 مان�ضبته  اأو   ريال  مليار   15 منها 
مع 2012، �ضجلت الأوراق املالية الأجنبية قفزة كبرية يف عام 2013 
بن�ضبة 526.2%. وقد اأدى الرتاكم الكبري لالأوراق املالية احلكومية 
الأجنبية  اإىل زيادة  اإجمايل الأوراق املالية الأجنبية بن�ضبة %89.2 
الأخرى،  الأجنبية  املالية  بالأوراق  يتعلق  وفيما   .2013 عام  يف 
ال�ضندات  التجارية مبا قيمته 6.9 مليار ريال من  البنوك  احتفظت 
مالية  اأوراق  ريال  مليار  و 1.3  اأ�ضهم  ريال  مليار   2 وبنحو  الأخرى، 
وعموما،  وغريها(.  اأ�ضا�ضا،  امل�ضرتك  ال�ضتثمار  )�ضناديق  اأخرى 
اإجمايل  من   %18 يعادل  ما  التجارية  للبنوك  املالية  الأوراق  �ضكلت 
تف�ضيلي  بيان   )4-5( اجلدول  يت�ضمن   .2013 عام  يف  املوجودات 

لالأوراق املالية.

• Foreign Securities

As of the end of 2013, commercial banks’ foreign financial 

securities reported at QR 25.1 billion assets, where 

Government securities accounted QR 15 billion assets 

or 59.5% of total foreign financial securities held by the 

commercial banks. Compared to 2012, there was a 

significant jump of 526.2% in foreign government securities 

held by the commercial banks in the current year. Significant 

accumulation of foreign government financial securities has 

led to 89.2% increase in total foreign financial securities in 

2013.  With regards to other foreign securities, commercial 

banks held QR 6.9 billion of other bonds, QR 2 billion equities 

and QR 1.3 billion other financial securities (mainly mutual 

funds and others).  Overall, commercial banks’ financial 

securities were equivalent to 18% of overall assets in 2013. 

Detailed table for securities are provided in table (5-4).

Table (5-4 ) جدول رقم )5- 4(

Commercial Banks’ Securities Portfolio محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Value لقيمة� %

Domestic Securities �لأور�ق �ملالية �ملحلية     
Government Securities 104,984.6 112,545.3 125,235.4 12,690.1 11.3 اأوراق مالية حكومية
QCB Securities 146.4 0.0 0.0 0.0 0.0 م�ضرف قطراملركزي
Other Bonds 5,714.8 10,409.4 11,256.1 846.7 8.1 �ضندات اأخرى
Shares 1,192.6 1,498.3 1,452.4 -45.9 -3.1 اأ�ضهم
Others 1,044.2 922.4 1,068.0 145.6 15.8 اأخرى
Total Domestic Securities 113,082.6 125,375.4 139,011.9 13,636.5 10.9 �إجمايل �لأور�ق �ملالية �ملحلية
Foreign Securities �لأور�ق �ملالية �لأجنبية     
Government Securities 7,648.1 2,390.2 14,966.7 12,576.5 526.2 اأوراق حكومية
Other Bonds 6,121.6 6,960.1 6,873.5 -86.6 -1.2 �ضندات اأخرى
Shares 864.3 1,950.4 1,969.5 19.1 1.0 اأ�ضهم
Others 868.5 1,989.9 1,335.9 -654.0 -32.9 اأخرى
Total Foreign Securities 15,502.5 13,290.6 25,145.6 11,855.0 89.2 �إجمايل �لأور�ق �ملالية �لأجنبية
Total Securities Portfolio 128,585.1 138,666.0 164,157.5 25,491.5 18.4 �إجمايل حمفظة �لأور�ق �ملالية

Portfolio / Total Assets (%) 18.5 17.0 18.0   
ن�سبة حمفظة �لأور�ق �ملالية 

للموجود�ت)%(
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Table(5-5) جدول رقم )5 – 5(

Cash Assets of Commercial Banks الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Value لقيمة� %

Cash 3,291.2 3,954.7 4,380.3 425.6 10.8 النقدية

Balances with QCB 21,802.1 34,264.0 31,388.1 -2,875.9 -8.4
 اأر�ضدة لدى م�ضرف

قطراملركزى
Required Reserve 16,433.0 21,060.7 25,463.1 4,402.4 20.9 احتياطي اإلزامي
QMR Deposits 485.2 8,869.7 599.1 -8,270.6 -93.2  QMR ودائع عمليات

Excess Reserves 4,883.9 4,333.6 5,325.9 992.3 22.9
 فائ�س الأر�ضدة

الحتياطية
Total Cash Assets 25,093.3 38,218.7 35,768.4 -2,450.3 -6.4 اإجمايل املوجودات النقدية
Cash Assets / 
Total Assets (%)

3.6 4.7 3.9   
ن�سبة�ملوجود�ت �لنقدية �إىل 

�إجمايل �ملوجود�ت )%(

)3( الموجودات النقدية

على    )5-5 )اجلدول  التجارية  للبنوك  النقدية  ااملوجودات  ت�شتمل 
النقدية املحتفظ بها يف خزائنها، واأر�شدتها النقدية مع م�شرف قطر 
املركزي مثل االحتياطيات وودائع �شوق النقد القطري. ومقارنة بالعام 
  ٪6.4 بن�شبة  التجارية  للبنوك  النقدية  االأ�شول  انخف�شت  ال�شابق، 
الر�شيد  بلغ  وقد  نهاية عام  2013.   ريال مع  اإىل 35.8 مليار  لت�شل 
االأجنبية(   والعمالت  القطري  )بالريال  البنوك  خزائن  يف  النقدي 
نحو 4.4 مليار ريال، وبلغ اإجمايل اأر�شدة البنوك لدى م�شرف قطر 
النقد  ارتفع  ال�شابق،  العام  مع  وباملقارنة  ريال.  مليار   31.4 املركزي 
باخلزينة بن�شبة 10.8٪ بينما انخف�شت االأر�شدة لدى م�شرف قطر 
املركزي قد انخف�شت بن�شبة 8.4٪ يف 2013. ومن ناحية اأخرى، ارتفع 
25.5مليار  اإىل    ٪20.9 بن�شبة  التقرير  عام  يف  االإلزامي  االحتياطي 
القطري  النقد  �شوق  ودائع  ر�شيد  فاإن  ال�شابق  بالعام  وباملقارنة  ريال. 
قد تقل�ض بنحو 8.3 مليار ريال، فانخف�ض  من 8.9 مليار ريال يف عام 
2012 اإىل نحو  599 مليون ريال يف عام 2013. وقد خف�ض طلب البنوك 
القطري  النقد  �شوق  ودائع  حجم  من  احلكومية  اخلزينة  اأذونات  على 
احتياطي  ي�شكل  تقدم  ما  اإىل  وباالإ�شافة   .2013 عام  يف  كبري  ب�شكل 
النقد الفائ�ض اأحد املوجودات النقدية للبنوك التجارية. ومع نهاية عام 
2013، بلغ ر�شيد االحتياطي الفائ�ض   5.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 

22.9٪ عن العام ال�شابق.

(3) Cash Assets

Commercial banks’ cash asset (table 5-5) includes cash held 

in vaults and cash balances with QCB such as reserves and 

QMR deposits. Compared to the previous year, cash assets 

of commercial banks decreased by 6.4% and positioned at 

QR 35.8 billion in 2013. In 2013, the amount of cash (both 

QR and foreign currencies) in vaults accounted QR 4.4 

billion and balances with the QCB accounted QR 31.4 billion. 

Compared with last year, cash in vaults increased by 10.8% 

although balances with QCB reduced by 8.4% in 2013. On the 

other hand, required reserve of commercial banks with QCB 

increased by 20.9% and reached QR 25.5 billion as of end of 

2013. Compared to the last year, QMR deposit has reduced 

by QR 8.3 billion in 2013. The total QMR deposits reported 

as QR 599 million in 2013. Demand for Government securities 

has significantly reduced the volume of QMR deposits in 2013. 

Excess reserve is another cash asset of commercial banks. As 

of end of 2013, excess reserve reported at QR 5.3 billion, an 

increase of 22.9% more than last year.
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)II( المطلوبات

ي�ضتمل جانب املطلوبات يف البنوك التجارية اأ�ضا�ضا على ودائع العمالء 
امل�ضاهمني،  وحقوق  املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  امل�ضتحقة  واملبالغ 
و�ضندات الدين/ ال�ضكوك، واملخ�ض�ضات، وامل�ضتحقات للبنك املركزي 
متثل  العمالء  ودائع  كانت   ،2013 عام  نهاية  ومع  اأخرى.  ومطلوبات 
اإجمايل  من   %60.3 وت�ضكل  التجارية  للبنوك  الرئي�ضية  املطلوبات 
املرتبة  يف  املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  امل�ضتحقات  وجاءت  املطلوبات. 
الثانية  بح�ضة 15%، يف حني احتلت حقوق امل�ضاهمني املرتبة الرئي�ضية 
الأخرى  املطلوبات  بنود  جميع  ح�ضة  وبلغت    .%12.2 بح�ضة  الثالثة 
املذكورة اأعاله ما ن�ضبته 12.6% من اإجمايل مطلوبات البنوك التجارية.

)1( ودائع العمالء

يف  املطلوبات   جانب  يف  الأكرب  الرئي�ضي  املكون  هي  العمالء  ودائع 
ريال   مليار   548.4 بلغت  وقد  التجارية،  للبنوك  العمومية  امليزانية 
كما يف نهاية عام 2013. وباملقارنة مع 2012، منت ودائع العمالء يف 
عام 2013  بن�ضبة 19.7% لت�ضل اإىل 90.3 مليار ريال يف نهاية عام 
2013. وقد اأدت الزيادة ال�ضريعة يف ودائع العمالء باملقارنة مع جميع 
الودائع يف  املطلوبات من غري  انخفا�س ح�ضة  اإىل  الأخرى  املطلوبات 
امليزانية العمومية للبنوك التجارية. وفيما يلي بيان مف�ضل عن ودائع 

العمالء.

 أ- ودائع العمالء حسب النوع

 بلغ ر�ضيد الودائع حتت الطلب )احل�ضابات اجلارية وحتت الطلب( نحو 
نحو 408.8  الدخارية  الودائع  ر�ضيد  بلغ  ريال يف حني  مليار   139.6
مليار ريال مع نهاية عام 2013. وعلى اأ�ضا�س �ضنوي، منا كال النوعني 
بن�ضبة 7.4 % و 24.6% على التوايل. وقد توزعت الودائع امل�ضار اإليها 
على القطاع اخلا�س والقطاع العام، وغري املقيمني، وا�ضتحوذ القطاع 
العام على ودائع حتت الطلب بقيمة 36.2 مليار ريال و 193.9 مليار 
ريال ودائع توفري ولأجل. وباملثل، بلغت ودائع القطاع اخلا�س اجلارية  

97.7 مليار ريال يف حني بلغت ودائع التوفري ولأجل  187 مليار ريال.

 ب- ودائع العمالء حسب نوع العملة

هناك نوعان من العمالت يف ودائع العمالء لدى البنوك التجارية  هي 
الودائع املقومة بالريال القطري والودائع بالعمالت الأجنبية.

(II) Liabilities

Commercial banks liability side includes mainly, customer 

deposits, due to banks and financial institutions, Shareholders’ 

equities, debt securities/Sukuks, provisions to loans, due to 

central bank and other liabilities. In 2013, customer deposit 

was the major liability of commercial banks with 60.3% of 

overall liability belongs to customer deposits. Due to banks and 

financial institutions was the second major liability with 15% 

share while Shareholders’ equity made the third major liability 

with 12.2% share.  All other balance sheet items mentioned 

above made 12.6% of overall liability of the commercial banks. 

(1) Customer Deposits

Customer deposit is the major liability sides of commercial 

banks’ balance sheet with QR 548.4 billion as of the end of 

2013. Compared to 2012, customer deposits were increased 

by QR 90.3 billion in 2013, an increase of 19.7%, on year on 

year basis. Rapid increase of customer deposits as compared 

to all other liabilities has resulted in drop of non-deposit 

liabilities share in commercial banks’ balance sheet. Detailed 

report of customers deposit is listed as follows.

A. Customers’ Deposits by Type

In the deposit liabilities, demand deposits (current and call) 

comprised QR 139.6 billion and time and savings deposits 

comprised QR 408.8 billion in 2013. On an annual basis 

both were increased by 7.4% and 24.6% respectively. Above 

deposits were distributed in public. private and non-residential 

sectors with public sector accounted QR 36.2 billion demand 

deposits and QR 193.9 billion Savings and time deposits. 

Similarly, private sectors accounted QR 97.7 billion demand 

deposits and QR 187 billion time and savings deposits. 

B. Customers’ Deposits by Currencies

 There are two major sorts of currencies in customer deposits 
with commercial banks. They are labelled either Qatari Riyal 
denominated deposits or deposits in foreign currencies.
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القطري : بالريال  •  الودائع 

 بلغ ر�ضيد ودائع العمالء بالريال القطري مع نهاية عام 2013 نحو 339 
مليار ريال  منها 102.2 مليار ريال ودائع حتت الطلب و236.8 مليار 
الودائع  اأن  ال�ضابق جند  العام  مع  وباملقارنة  ولأجل.  توفري  ودائع  ريال 
حتت الطلب بالريال القطري قد منت يف عام 2013 بن�ضبة 14.8%، يف 

حني زادت املدخرات والودائع لأجل بن�ضبة %16.2.
  

االأجنبية: بالعمالت  •  ودائع 
بلغ ر�ضيد الودائع بالعمالت الأجنبية يف جانب املطلوبات لدى البنوك 
التجارية مع نهاية عام 2013 نحو    209.4 مليار ريال. ويف حني �ضهدت 
الودائع حتت الطلب بالعمالت الأجنبية انخفا�ضا يف عام 2013، زادت 
املدخرات والودائع لأجل ب�ضكل ملحوظ. وباملقارنة مع 2012، جند اأن 
 ،%8.6 بن�ضبة  انخف�ضت  قد  الأجنبية  بالعمالت  الطلب  حتت  الودائع 
بينما ارتفع ر�ضيد ودائع الأجل والتوفري بن�ضبة 38.4% يف عام 2013. 
و�ضركات  احلكومية  �ضبه  واملوؤ�ض�ضات  احلكومة  ودائع  �ضاهمت  وقد 
القطاع اخلا�س يف جانب كبري من الزيادة يف ودائع العمالء بالعمالت 
الأجنبية، وكانت يف �ضكل ودائع التوفري ولأجل. وكانت جهود التو�ضع يف 
الطاقات الإنتاجية لل�ضركات اامل�ضار اإليها اأعاله  من الأ�ضباب الرئي�ضية 
لزيادة ودائع العمالت الأجنبية. اأخريا، ارتفعت ن�ضبة الودائع بالعمالت 
مع  باملقارنة  عام 2013  اإىل 38.2% يف  الودائع  اإجمايل  اإىل  الأجنبية 
36.1% عام 2012. ويف�ضل )اجلدول 5-6( والر�ضم البياين )5-5( 

اأدناه املزيد من البيانات.

•  Deposit in Qatari Riyal:

Customer deposits in Qatari Riyal accounted QR 339 billion 
as of the close of 2013.Of which QR 102.2 billion was demand 
deposits and QR 236.8 billion was time and savings deposits. 
While compared with the preceding year, demand deposits in 
Qatari Riyal increased by 14.8% and savings & time deposits 
increased by 16.2% in 2013.

•  Deposit in Foreign Currencies:

Foreign currencies dominated deposits accounted QR 209.4 

billion in the liability side commercial banks. Though the 

demand deposits in foreign currencies witnessed a decline, 

savings & time deposits increased significantly in 2013. 

Compared to 2012, demand deposit in foreign currencies 

declined 8.6% and time & savings deposits improved by 

38.4% in 2013. Most of the foreign currency deposits were 

contributed by government, semi-government institutions 

and private sector enterprises in the form of time and savings 

deposits. Capacity expansion efforts of companies mentioned 

in the above sectors were primary reasons for surge in foreign 

currency deposits. Finally, the share of foreign currency based 

deposits to the total deposits increased to 38.2% in 2013 as 

compared to the 36.1% of 2012. Detailed table (5-6) and figure 

(5-5) are presented below.
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 Table (5-6) 
Customer Deposits by Currency & Maturity

جدول رقم )5 – 6(

تصنيف الودائع وفقًا آلجالها وحسب نوع العملة

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Value لقيمة� %

Total Deposits 363,612.4 458,065.6 548,383.8 90,318.2 19.7 �إجمايل �لود�ئع
Demand Deposits 120,322.4 129,978.6 139,592.1 9,613.5 7.4 ودائع حتت الطلب
Saving and Time Deposits 243,290.0 328,087.0 408,791.7 80,704.7 24.6 ودائع ادخارية ولأجل

Deposits in Qatari Riyal 264,769.5 292,834.4 338,965.3 46,130.9 15.8 بالعملة�ملحلية
Demand Deposits 81,707.2 89,028.0 102,164.1 13,136.1 14.8 حتت الطلب
Saving and Time Deposits 183,062.3 203,806.4 236,801.2 32,994.8 16.2 ودائع ادخارية ولأجل

Deposits in Foreign Currencies 98,842.9 165,231.2 209,418.5 44,187.3 26.7 بالعمالت �لأجنبية
Demand Deposits 38,615.2 40,950.6 37,428.0 -3,522.6 -8.6 حتت الطلب
Saving and Time Deposits 60,227.7 124,280.6 171,990.5 47,709.9 38.4 ودائع ادخارية ولأجل

Total Deposit/Total Liabilities 52.4 56.1 60.3 �إجمايل �لود�ئع / �إجمايل �ملطلوبات
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ج-الودائع حسب األنشطة االقتصادية

  2013 عام  يف  اخلا�س  القطاع  �ضاهم  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  غرار  على   
بح�ضة كبرية من ودائع البنوك التجارية بلغت 51.9%، مقابل 42% و 
6.1% للقطاع العام وغري املقيمني على التوايل خالل الفرتة. ويو�ضح 
ودائع  البياين )5-6( م�ضاهمة كل قطاع يف  والر�ضم  اجلدول )7-5( 

البنوك التجارية. 

 230.1 نحو   2013 عام  نهاية  يف  العام  القطاع  ودائع  ر�ضيد  بلغ  وقد 
مليار   284.7 اخلا�س  القطاع  ودائع  اإجمايل  بلغ  حني  يف  ريال  مليار 
ريال، وبلغت ودائع غري املقيمني 33.6 مليار ريال.  وبلغ النمو ال�ضنوي 
لإجمايل ودائع القطاع العام يف عام 2013 نحو  27.3%.  وبعد �ضنتني 
من منو حمدود لودائع القطاع اخلا�س فاإنها قد �ضجلت  زيادة كبرية 
بن�ضبة 20.3% يف عام 2013 نتيجة حتقيق اإ�ضافة مهمة لودائع الأفراد 
اإىل  الإ�ضافة  هذه  وُتعزى  ريال.  مليار   29.2 بقيمة   القطري  بالريال 
لإنعا�س  الرئي�ضي  ال�ضبب  باعتبارها  ال�ضكان  عدد  يف  ال�ضريعة  الزيادة 
ودائع القطاع اخلا�س. وفيما يتعلق بودائع غري املقيمني، جند اأنها قد 
توقع  ب�ضبب  ال�ضابق؛  العام  بن�ضبة 17.6% يف عام 2013 عن  تراجعت 
قبيل  العاملية  الفائدة  اأ�ضعار  يف  ارتفاع  حدوث  اخلارج  يف  امل�ضتثمرين 

تطبيع ال�ضيا�ضة النقدية يف الوليات املتحدة.

ويف القطاع العام، بلغ ر�ضيد الودائع احلكومية مع نهاية عام 2013 نحو  
68.3 مليار ريال، ونحو 124.4 مليار ريال لودائع املوؤ�ض�ضات احلكومية، 
�ضكلت  وقد  احلكومية.  �ضبه  املوؤ�ض�ضات  لودائع  ريال  مليار  و37.4 
الودائع بالريال القطري ما ن�ضبته 37.5 % من اإجمايل ودائع القطاع 
 .%62.5 الأجنبية  بالعمالت  املقومة  الودائع  ن�ضبة  بلغت  بينما  العام، 
 ،%53.7 بن�ضبة  احلكومة  ودائع  زادت  ال�ضابق،  العام  مع  وباملقارنة 
�ضبه  املوؤ�ض�ضات  وودائع   %19.2 بن�ضبة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  وودائع 
اأما يف القطاع اخلا�س، فقد  احلكومية بن�ضبة 17.4% يف عام 2013. 
بلغ ر�ضيد ودائع الأفراد 145.8 مليار ريال، وبلغ ر�ضيد ودائع  ال�ضركات 
واملوؤ�ض�ضات 138.8 مليار ريال يف العام 2013. وقد منا كال النوعني يف 
عام 2013 بن�ضبة 25.4% و 15.4% على التوايل عن العام ال�ضابق. ومن 
حيث توزيع عمالت ودائع القطاع اخلا�س ح�ضب نوع العملة، كان %86 

منها بالريال القطري و 14% بالعمالت الأجنبية.

C.  Deposits by Economic Activities

Similar to past years, private sector continued to constitutes 
major share of deposits of commercial banks in 2013 with 
51.9% of contribution. The share of public sector and non-
resident were 42% and 6.1% respectively for the period. Table 
(5-7) and figure (5-6) explains the contribution of each sector in 
commercial banks deposits.

In the public sector, total deposits were QR 230.1 billion while 
total private sector deposits were QR 284.7 billion and non-
resident deposits were QR 33.6 billion as of the close of 2013. 
In public sector deposit, overall annual growth rate was 27.3%; 
however private sector growth was 20.3% in 2013. After two 
years of flat deposit growth, private sector deposit witnessed 
a significant revival of growth in 2013, owed to a significant 
addition of QR 29.2 billion personal deposit in Qatari Riyal 
during 2012 to 2013 periods. Rapid increase in population is 
cited as a major reason for revival of private sector deposits in 
Qatari Riyal. With regards to the non-resident deposit, it has 
declined by 17.6% in 2013 as against previous year, due to 
overseas investors’ expectation of rise in global interest rate 
revival ahead of monetary policy normalization in the United 
States.

In the public sector, government deposits consisted of QR 
68.3 billion, whereas deposits of government institutions 
consisted of QR 124.4 billion and semi-government 
institutions comprised of QR 37.4 billion by the closing 
period of 2013. Out of total deposits in the public deposits, 
37.5% were denominated in Qatari Riyal while 62.5% were 
denominated in foreign currencies. As compared to the past 
year, government deposits increased by 53.7%, deposits by 
government institutions increased by 19.2% and deposits by 
semi-government institutions increased by 17.4% in 2013.In 
the private sector, personal deposits included QR 145.8 billion 
whereas deposits from companies and institutions included QR 
138.8 billion in the current year.  Both were increased by 25.4% 
and 15.4% respectively in 2013 as against the previous year. 
In terms of currency wise distribution of private sector deposits, 
86% deposits were in Qatari Riyal while 14% of private sector 
deposits were in foreign currencies.
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Table(5-7)
Deposits by Economic Activity

جدول رقم )7-5(

توزيع الودائع وفقا لنوع النشاط االقتصادي

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Value لقيمة� %

Public Sector 125,875.6 180,729.1 230,130.9 49,401.8 27.3  �لقطاع �لعام
Government 40,824.6 44,444.7 68,294.0 23,849.3 53.7 احلكومة
Government Institutions 57,350.9 104,378.1 124,389.7 20,011.6 19.2 املوؤ�ض�ضات احلكومية
Semi- Government 

Institutions
27,700.1 31,906.3 37,447.2 5,540.9 17.4 املوؤ�ض�ضات �ضبه احلكومية

Private Sector 217,901.6 236,607.4 284,673.4 48,066.0 20.3 �لقطاع �خلا�س
Enterprises 114,808.5 120,350.2 138,832.8 18,482.6 15.4 �ضركات 
Personal 103,093.1 116,257.2 145,840.6 29,583.4 25.4 اأفراد

Non Resident 19,835.2 40,729.1 33,579.5 -7,149.6 -17.6 ود�ئع غري�ملقيمني
Total Deposits 363,612.4 458,065.6 548,383.8 90,318.2 19.7 �إجمايل �لود�ئع
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د.  التوزيع النسبي للودائع حسب النشاط 
االقتصادي 

الودائع  بن�ضف  اخلا�س  القطاع  �ضاهم  املا�ضية،  ال�ضنوات  غرار  على 
العام  القطاع  ودائع  ح�ضة  وزادت  التجارية،  البنوك  لدى  الإجمالية 
املوؤ�ض�ضات  ودائع  يف  ال�ضريعة  الزيادة  ب�ضبب  �ضيما  ل  الإجمايل،  يف 
كبرية  ثالثة  كفئة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ودائع  ظهور   وكان  احلكومية. 
وكما  املا�ضي.  العقد  خالل  للحكومة  اململوكة  ال�ضركات  منو  مع  مت�ضيا 
التجارية  البنوك  ودائع  من  اخلا�س  القطاع  ن�ضيب  كان  �ضابقا،  ذكر 
51.9%، يف حني بلغت ح�ضة القطاع العام 42% ولغري املقيمني %6.1 
يف عام 2013.  ويف�ضل الر�ضم البياين )5-7( التوزيع الن�ضبي للودائع 

ح�ضب الن�ضاط القت�ضادي.

2( حقوق المساهمين

مطلوبـــات  مـــن  الثانيـــة  الرئي�ضيـــة  الفئـــة  امل�ضاهمـــني  حقـــوق  متثـــل 
امليزانيـــة العموميـــة للبنـــوك التجاريـــة. وقـــد بلـــغ مقدارهـــا مـــع نهاية 
  ،2012 بعـــام  وباملقارنـــة  ريـــال.  مليـــار   110.9 نحـــو   2013 عـــام 
وانخف�ضـــت   ،  %8.3 بن�ضبـــة  امل�ضاهمـــني  حقـــوق  اإجمـــايل  ارتفـــع 
 .2013 عـــام  يف   %12.2 اإىل  املطلوبـــات  اإجمـــايل  مـــن   ح�ضتهـــا 
و�ضمـــن حقـــوق امل�ضاهمني ، بلـــغ راأ�س املـــال املدفوع نحـــو  32.8 مليار 
ريـــال،  والحتياطي القانـــوين 51.5 مليار ريال يف عـــام 2013، بزيادة 
516.8 مليون ريال و 1.3 مليار ريال لكال النوعني على التوايل عن عام 
2012. وت�ضـــكل الأرباح املحتجزة عن�ضرا رئي�ضيـــا يف حقوق امل�ضاهمني  
بر�ضيـــد 15.4 مليار ريـــال ، والتي ميكن اأن تلعـــب دورا  متويليا رئي�ضيا  

D. Deposit by Economic Activity 
(Concentration)

Similar to past years, private sector contributed half of the 
overall deposits with commercial banks. Although, public sector 
contribution of deposits with the commercial banks has also 
increased, especially on account of rapid increase of deposits 
from government institutions. The emergence of government 
institutions as third major category of deposits was in line with 
the growth story of government owned companies during the 
past decade. As mentioned previously, overall private sector 
share of deposits with commercial banks was 51.9%, while 
public sector share was 42% and non-resident sector was 
6.1% in 2013. The breakdown each sectors’ concentration is 
provided in figure (5-7).

(2) Shareholders’ Equity

Shareholders’ equity represents third major category of liability 
of commercial banks’ balance sheet. Commercial banks’ 
overall shareholders’ equities comprised QR 110.9 billion as 
of end of 2013.  Compared to past year, total shareholders’ 
equity rose by 8.3% in the current year. At the same period, 
total shareholders’ equity as a share of total liabilities turned 
out as 12.2% in 2013. In the shareholders’ equities, the paid-
up capital consisted of QR 32.8 billion and statutory or legal 
reserve included QR 51.5 billion in 2013. Both were added 
respectively QR 516.8 million and QR 1.3 billion in 2012 to 
2013 periods. Another major component of the shareholders’ 
equity. retained earnings comprised of QR 15.4 billion, which 
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لتحقيـــق متطلبات بازل3 املتعلقة مبتطلبات ال�ضيولـــة مثل تغطية �ضيولة 
البنوك التجارية. ويف الوقت ذاته ارتفعت الأرباح املحتجزة لدى البنوك 
التجارية  بن�ضبة 52.4% عن العام ال�ضابق. وباملثل، بلغ احتياطي خماطر 
البنـــوك التجارية 6.2 مليـــار ريال، والحتياطيات الأخـــرى 5.1 مليار 
ريـــال مع نهاية عام 2013. وبالنظـــر اإىل التعميم ال�ضادر عن م�ضرف 
قطـــر املركزي للبنوك بزيادة احتياطيات املخاطر لديها يف عام 2012، 
فقد زادت اأر�ضـــدة احتياطيات املخاطر يف عامي 2012-2013. وطبقًا 
للتعميم ال�ضادر عـــام 2012، فاإن على البنوك زيادة احتياطي املخاطر 
اإىل 2.5% مـــن ت�ضهيالت الإقرا�س املبا�ضر  يف غ�ضون عامني. وبالتايل 
فـــاإن زيـــادة احتياطي املخاطـــر يف ميزانيات البنوك قد جـــاء ا�ضتجابة 

للتعليمات  التنظيمية ال�ضادرة بهذا اخل�ضو�س.

could play a major funding role to fulfil new Basel III related 
liquidity related requirements such as liquidity coverage ratio 

of commercial banks. Same time, retained profit of commercial 

banks increased by 52.4% above the past year. Similarly, the 

risk reserves of commercial banks accounted QR 6.2 billion 

while other reserves accounted QR 5.1 billion as of 2013. QCB 

direction to commercial banks to increase the risk reserves 

in 2012 has increased risk reserves in 2012-2013 periods. 

According to the 2012 direction, banks required to increase the 

risk reserve target of 2.5% of overall direct lending facilities in 

two years. Therefore, balance sheet increase of risk reserve 

resembles the regulatory requirements.

Table(5-8)
Shareholders’ Equity of Banks

جدول رقم )8-5(

تفاصيل حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 )

�لبيــــــــــان
�لقيمة 
Value %

Paid Up Capital 29,448.3 32,285.6 32,802.4 516.8 1.6 راأ�س املال املدفوع
Legal Reserve 47,124.8 50,180.3 51,460.3 1,280.0 2.6 الحتياطي القانوين
Retained Earning 7,164.7 10,124.1 15,429.9 5,305.8 52.4 اأرباح حمتجزة
Risk Reserve 3,551.8 4,790.5 6,172.0 1,381.5 28.8 احتياطي املخاطر
Other Reserves 7,162.2 5,077.6 5,066.6 -11.0 -0.2  احتياطيات اأخرى

Total Shareholders’ Equity 94,451.8 102,458.1 110,931.2 8,473.1 8.3 �إجمايل حقوق �مل�ساهمني

Equity / Total Liabilities (%) 13.6 12.5 12.2  
ن�سبة حقوق �مل�ساهمني �إىل �إجمايل 

�ملطلوبات )%(
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)3( مطلوبات أخرى

با�ضتثناء م�ضرف قطر  الأخرى  املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  امل�ضتحقات 
املركزي هي الفئة الرئي�ضية الثانية من مطلوبات البنوك التجارية. وقد 
ن�ضبته  ما  و�ضكلت  ريال،  نحو  136.2مليار  نهاية عام 2013  مع  بلغت 
15% من اإجمايل مطلوبات البنوك التجارية، مقابل 20.5% عام 2012. 
واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  امل�ضتحقات  اإجمايل  اأن  جند   ،2012 مع  وباملقارنة 
وال�ضبب   ،2013 عام  يف   %18.8 بن�ضبة  انخف�س  قد  الأخرى  املالية 
البنوك  من  التجارية  البنوك  اإقرتا�س  لإنخفا�س  يعود  لذلك  الرئي�ضي 
الأخرى واملراكز الرئي�ضية والفروع خارج قطر. وت�ضري البيانات اإىل اأن 
امل�ضتحقات على البنوك التجارية للبنوك الأجنبية يف نهاية عام 2013 
قد بلغت  120.7 مليار ريال 2013؛ منها 62 مليار ريال كانت م�ضتحقة 
ريال  مليار   58.7 كانت  بينما  قطر  خارج  والفروع  الرئي�ضية  للمكاتب 
للبنوك  امل�ضتحقات  ر�ضيد  بلغ  وباملثل،  قطر.  للبنوك خارج  م�ضتحقات 
واملوؤ�ض�ضات املالية الأخرى داخل قطر 15.5 مليار  ريال يف عام 2013. 
وبذلك بلغ جممل م�ضتحقات املوؤ�ض�ضات املالية با�ضتثناء م�ضرف قطر 
املركزي 136.2 مليار ريال )90% بالعمالت الأجنبية(. يف نف�س الوقت 
 بلغت م�ضتحقات م�ضرف قطر املركزي 6.1 مليار ريال يف عام 2013. 
ال�ضندات  �ضوق  الفائدة يف  انخفا�س معدل  �ضجع  وكما يف عام 2012، 
العاملية، البنوك التجارية على اقرتا�س االأموال من اخلارج يف �ضورة 
�ضندات / �ضكوك.  وقد كان هذا وا�ضحا من ارتفاع  الدين )ال�ضندات 
بن�ضبة 42.7% يف عام  التجارية  البنوك  الأخرى( من  املالية  والأوراق 
البنوك  دين  اأر�ضدة  بلغت   2013 عام  نهاية  ومع   .2012 عن   2013
 التجارية 46.9 مليار ريال، )98.4% منها �ضدرت بالعمالت الأجنبية( 
وقد �ضملت املطلوبات الأخرى 12.3 مليار ريال خم�ض�ضات، و 49.2 

مليار ريال  مطلويات اأخرى.

صافي الموجودات األجنبية

 بلغ �ضايف املوجودات الأجنبية للبنوك التجارية مع نهاية عام 2013نحو 
 2013 عام  يف  مليار   50 نحو  البنوك  اأ�ضافت  وقد  ريال   45.4 �ضالب 
مع  ال�ضريعة  الزيادة  هذه  تزامنت  وقد  املا�ضي.   العام  مع  باملقارنة 
ال�ضتثمارات  وخ�ضو�ضا  للبنوك  الأجنبية  املوجودات  يف  اأ�ضرع  ارتفاع 
املالية والت�ضهيالت الئتمانية خارج دولة قطر. وباملقارنة مع 2012جند 
حني  يف  ريال،  مليار   34.8 بنحو  ارتفعت  قد  الأجنبية   املوجودات  اأن 
 ،2013 عام  يف  ريال  مليار   15.9 بنحو  الأجنبية  املطلوبات  انخف�ضت 
التجارية نحو  للبنوك  العمومية  امليزانية  العام، ت�ضمنت  نهاية  وبحلول 
مطلوبات  ريال  مليار  و208.7  اأجنبية،  موجودات  ريال  مليار   163.3

اأجنبية.

(3)  Other Liabilities

Payments to banks and other financial institutions except QCB 

are second major category of liabilities of commercial banks. 

This liability accounted QR 136.2 billion for commercial banks 

as of 2013. The share of total dues to overall liabilities of 

commercial banks was 15% in 2013 as against 20.5% of 2012. 

As compared to 2012, total dues to banks & other financial 

institutions reduced by 18.8% in 2013. The major reason 

for decline in dues were associated with reduced borrowing 

(finance) activities of commercial banks from other banks. 

head offices and branches outside Qatar. Foreign dues to 

commercial banks was reported at QR 120.7 billion in 2013;out 

of that QR 62 billion were dues to head offices and branches 

outside Qatar while QR 58.7 billion were dues to banks outside 

Qatar. Similarly, dues to banks and other financial institutions 

inside Qatar were reported at QR15.5 billion in 2013. Overall 

dues to financial institutions excluding QCB were QR 136.2 

billion (90% in foreign currencies). At the same time dues to 

QCB were QR 6.1 billion in 2013. Similar to 2012, low interest 

rate in global bond market encourages commercial banks to 

borrow money from abroad by bonds/Sukuks instruments. 

This was observable because debt liability (bonds and other 

securities) of commercial banks increased by 42.7% from 

2012 to 2013. As of 2013, debt reported at QR 46.9 billion in 

commercial banks’ balance sheet and 98.4% of these liabilities 

were issued in foreign currencies. Other liabilities included QR 

12.3 billion of provisions and other liabilities of QR 49.2 billion. 

NET FOREIGN ASSETS

Overall net foreign assets of commercial banks reported as QR 

-45.4 billion in 2013.Banks’ net foreign assets added another 

QR +50 billion in 2013 as compared to the last year. This rapid 

increase was linked with the faster surge of foreign assets 

especially financial investment and credit facilities outside 

Qatar. Compared to 2012, overall foreign assets increased by 

QR 34.8 billion, however, foreign liabilities decreased by QR 

15.9 billion in 2013.  By the end of the year, commercial banks’ 

balance sheet comprised of QR 163.3 billion foreign assets 

and QR208.7 billion foreign liabilities. 
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أ. الموجودات األجنبية

ا�ضتملت املوجودات الأجنبية مع نهاية عام 2013 على:النقد بالعمالت 
الأجنبية بقيمة 1.2 مليار ريال،  وم�ضتحقات على البنوك يف اخلارج 
، وا�ضتثمارات مالية خارج قطر بقيمة 50.9  بقيمة 68.6 مليار ريال 
ريال مليار ريال، والت�ضهيالت الئتمانية خارج قطر بقيمة 42.3مليار 
الإيجابية   التعديالت  مثل  اأخرى  اأجنبية  موجودات  اإىل  اإ�ضافة،  ريال. 
امللمو�ضة  غري  واملوجودات  الأجنبية،  للم�ضتقات  العادلة  القيمة  على 
نحو  بلغت  جمتمعة   الفئات  هذه  )كل  الأخرى.  الأجنبية  واملوجودات 
208.7 مليون ريال كما يف نهاية عام 2013(. وباملقارنة مع عام 2012، 
فاإن املوجودات النقدية الأجنبية قد ارتفعت يف نهاية عام 2013 بن�ضبة 
بن�ضبة  اخلارج  يف  البنوك  من  امل�ضتحقات  انخف�ضت  حني  يف   ،%9.1
0.4%، وزادت ال�ضتثمارات املالية الأجنبية بن�ضبة 90.4%، كما زادت 

الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للخارج بن�ضبة %33.3.

ب. المطلوبات الخارجية

الرئي�ضية  واملراكز  للبنوك  التجارية  البنوك  على  امل�ضتحقات  متثل 
وكما   .2013 عام  يف  الأجنبية  املطلوبات  اأكرب  اخلارج  يف  والفروع 
ذكر يف الفقرات ال�ضابقة، فاإن املطلوبات الأجنبية )امل�ضتحقة للبنوك 
مليار   62 منها   2013 عام  يف  ريال  مليار   120.7 بلغت  اخلارج(  يف 
 58.7 بينما  قطر  خارج  والفروع  الرئي�ضية  املراكز  م�ضتحقات  ريال 
�ضجلت  وقد  قطر.  خارج  للبنوك  م�ضتحقات  عن  عبارة  ريال  مليار 
يف   %16.6 بن�ضبة  انخفا�ضًا  اخلارج  يف  للبنوك  الإجمالية  امل�ضتحقات 

عام  2013مقارنة  بالعام ال�ضابق. 
الثاين  الرئي�ضي  البند  هي  املالية   والأوراق  الأجنبية  ال�ضندات  وكانت 
يف جانب املطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية بقيمة بلغت 45.6 مليار 
ريال مع نهاية عام 2013 )37.5 مليار ريال �ضندات و 7.2 مليار ريال 
ريال   مليار   0.9 ماقيمته  هنالك  كان  ذلك،  على  وعالوة  �ضكوك(. 
وقد  الدين.  �ضندات  من  واأخرى(  اإيداع  )�ضهادات  اأخرى  مطلوبات 
�ضدرت جميع الأوراق املالية  اأعاله خارج قطر كجزء من تو�ضعة اأن�ضطة 
البنوك التجارية الت�ضغيلية. ومقارنة مع 2012، فاإن ال�ضندات والأوراق 
املالية قد زادت بن�ضبة 43.6% يف عام 2013، وكانت ودائع غري املقيمني 
بقيمة  التجارية  للبنوك  الأخرى  الرئي�ضية  الأجنبية  املطلوبات  بني  من 
عما   2013 عام  يف   %17.6 بن�ضبة  انخف�ضت  واإن  ريال،  مليار   33.6
مليار   8.8 الأخرى  الأجنبية  املطلوبات  وبلغت   .2012 يف   عليه  كانت 
الأجنبية  املطلوبات  اإجمايل  فاإن  وباملح�ضلة  بنهاية  عام2013.   ريال 
بانخفا�س  ريال يف عام 2013،  بلغ 208.7 مليار  ورد ذكرها قد  التي 

15.9.مليار ريال  عن العام ال�ضابق.

A. Foreign Assets

In the foreign asset side, cash in foreign currencies included 

QR 1.2 billion, due from banks abroad included QR 68.55 

billion, financial investment outside Qatar included QR 50.9 

billion and credit facilities outside Qatar included QR 42.3 

billion assets. Finally, there are other foreign assets such as 

positive fair value adjustments on foreign derivatives, foreign 

intangible assets and other foreign assets. All these categories 

together accounted QR 277.8 million as of the end of 2013. 

Compared to 2012, cash assets increased by 9.1%. due from 

banks abroad decreased by 0.4%, foreign financial investment 

increased by 90.4% and cross-border credit facilities increased 

by 33.3% in 2013.

B. Foreign Liabilities

Commercial banks’ dues to banks, head offices and branches 

abroad were top foreign liabilities in 2013. As mentioned in 

earlier paragraphs, foreign liabilities (due to banks abroad) 

were reported at QR 120.7 billion in 2013. Out of QR 120.7 

billion foreign dues, QR 62 billion were dues to head offices 

and branches outside Qatar while QR 58.7 billion were dues 

to banks outside Qatar. In fact overall dues to banks abroad 

reduced by 16.6% in 2013 as against previous year. Foreign 

bonds and securities were second major foreign liabilities 

for commercial banks with QR 45.6 billion as of 2013. Out of 

which QR 37.5 were bonds and QR 7.2 billion were Sukuks. 

Moreover, another QR 0.9 billion were other categories (CDs 

plus Others) of debt securities. All above securities were 

issued outside Qatar as part of expansion of commercial banks 

operational activities. Compared to 2012, bonds and securities 

were increased by 43.6% in 2013. Non-resident deposits were 

another major foreign liability of commercial banks with QR 

33.6 billion, a decline of 17.6% in 2013 as against 2012.There 

were other foreign liabilities worth QR 8.8 billion value as of 

2013. As a conclusion, overall foreign liability reported at QR 

208.7 billion in 2013, fell by QR 15.86 billion as compared to 

the previous year.
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Table (5-9) 
Net Foreign Assets of Commercial Banks

جدول رقم )9-5(

صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Value لقيمة� %

Foreign Assets 119,439.4 128,484.6 163,312.4 34,827.8 27.1 �ملوجود�ت �لأجنبية
Cash (Foreign Currencies) 1.212.0 1.140.4 1.244.4 104.0 9.1 نقد يف اخلزينة
Due From Banks Abroad 59,836.3 68,814.1 68,552.9 -261.2 -0.4 اأر�ضدة لدى البنوك الأجنبية
Financial Investment Outside Qatar 31,523.8 26,748.5 50,918.1 24,169.6 90.4 ا�ضتثمارات مالية خارجية
Credit Facilities Outside Qatar 26,867.3 31,742.6 42,319.2 10,576.6 33.3 ائتمان خارج قطر
Other Assets 0.0 39.0 277.8 238.8 612.3 موجودات اأخرى
Foreign Liabilities 161,532.0 224,547.4 208,689.9 -15,857.5 -7.1 �ملطلوبات �لأجنبية
Non- Residents Deposits 19,835.2 40,729.1 33,579.5 -7,149.6 -17.6 ودائع غرياملقيمني
Due to Banks Abroad 133,276.7 144,770.7 120,701.1 -24,069.6 -16.6 اأر�ضدة للبنوك يف اخلارج
Bonds and Securities 8,420.1 31,754.7 45,603.6 13,848.9 43.6 �ضندات واأوراق مالية اأخرى
Other Liabilities 0,0 7,292.9 8,805.7 1,512.8 20.7 مطلوبات اأخرى
Net Foreign Assets -42,092.6 -96,062.8 -45,377.5 50,685.3 -52.8 �سافى �ملوجود�ت �لأجنبية
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الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية 

�ضجلت احل�ضابات النظامية خارج امليزانية العمومية للبنوك التجارية  
نحو 394.4 مليار ريال يف نهاية عام 2013؛ بزيادة قدرها 35% عن عام 
2012. ومن بني هذ احل�ضابات خطابات ال�ضمان بقيمة  120.4 مليار 
ريال، وخطابات العتماد ال�ضامنة بقيمة 28.5 مليار ريال. وباملقارنة 
زادت  بن�ضبة 15.4% يف حني  ال�ضمان  زادت خطابات  ال�ضابق   بالعام 

خطابات العتماد بن�ضبة 25.3% يف عام 2013.

 وتعترب عقود امل�ضتقات بندًا رئي�ضًا اآخر خارج امليزانية العمومية،  وبلغت 
قيمتها 135.1مليار ريال كما يف نهاية عام 2013. وقد حظيت عقود 
عام  عن   % ن�ضبتها77.1  بلغت   2013 عام  يف  كبرية  بزيادة  امل�ضتقات 

.2012

الت�ضهيالت  جند  امليزانية  خارج  الأخرى  النظامية  احل�ضابات  ومن 
العام  الئتمانية غري امل�ضتغلة )الئتمان غري املبا�ضر( ور�ضيده بنهاية 
قد بلغ 90.2 مليار ريال، ومت الحتفاظ  بنحو 93.4% منها داخل قطر 
الدور  واخلدمات يف قطر  ال�ضلع  التجارة يف  لزيادة  كان  وقد  بالريال. 
الرئي�ضي يف زيادة الئتمان غري املبا�ضر. اجلدير بالذكر اأن الت�ضهيالت 
عما   2013 عام  يف   %21.1 بن�ضبة  زادت  قد  امل�ضتغلة   غري  الئتمانية 

كانت عليه يف 2012. 

Commercial Banks’ Contra Accounts

Commercial banks’ off-balance sheet accounts were reported 

at QR 394.4 billion as of 2013; an increase of 35% from 

2012. Among the contra account, Letters of Guarantees 

(LGs) included QR 120.4 billion and Letters of Credit (LCs) 

accounted QR 28.5 billion. Compared to the past year both 

were increased by 15.4% and 25.3% in 2013.

Derivative contracts were another major off-balance sheet 

item, which were worth QR 135.1 billion as of end of 2013. 

Derivative contracts observed a significant increment during 

2012 to 2013 period. Annually derivative contracts increased 

by 77.1%.

Unutilized credit facilities (indirect credit) are another major 

contra account item, worth QR 90.2 billion in 2013. Out of total, 

93.4% were maintained inside Qatar in Qatari Riyal. Goods 

and Services trade surge in Qatar was the major reason of 

increase in indirect credit. Unutilized credit facilities increased 

by 21.1% in 2013 as against 2012. 

Table (5-10) 
Commercial Banks’ Contra Accounts 

جدول رقم )10-5(

تفاصيل الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية

 QR Million مليون ريال

Items 2011 2012 2013

Changeلتغري�
(2013 / 2012 ) �لبيــــــــــان

Value لقيمة� %

Letters of Credits (LCs) 23,452.7 22,776.0 28,532.9 5,756.9 25.3 العتمادات امل�ضتندية

Letters of Guarantee (LGs) 101,900.3 104,379.7 120,405.2 16,025.5 15.4 خطابات ال�ضمان

Derivative Contracts 64,796.1 76,281.4 135,103.6 58,822.2 77.1 عقود اآجلة وم�ضتقات

Unutilized Credit Facilities 59,198.6 74,465.4 90,202.9 15,737.5 21.1 اجلزءغريامل�ضتخدم من الت�ضهيالت الئتمانية

Others 14,134.1 14,318.9 20,154.6 5,835.7 40.8 اأخرى

Total Contra Accounts 263,481.8 292,221.4 394,399.2 102,177.8 35.0 االإجمايل

Commercial Banksالبنوك التجارية
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معايير أداء البنوك

اإن احلفاظ على ا�ضتقرار النظام امل�ضريف مهم جدا لأي بلد  من اأجل 
حتقيق ال�ضتقرار املايل والنمو القت�ضادي. ومن اأجل �ضمان ال�ضتقرار 
ال�ضامل وال�ضتقرار املايل للقطاع امل�ضريف، يقوم م�ضرف قطر املركزي 
دوريا مبراقبة  اأداء البنوك من خالل موؤ�ضرات الأداء القيا�ضية. ويتم 
قيا�س ال�ضالمة املالية للقطاع من خالل ن�ضب كفاية راأ�س املال ومعايري 
جودة الأ�ضول، ومعايري الربحية، ومعايري ال�ضيولة ومعايري الحتياطي 
العام. وي�ضرح الق�ضم التايل موؤ�ضرات ال�ضالمة الرئي�ضية للعام احلايل 

بالتفا�ضيل. 

)1( معايير كفاية رأس المال

يقي�س معيار كفاية راأ�س املال قدرة البنوك على امت�ضا�س ال�ضدمات 
اأموال  اليومية، وبالتايل ت�ضاعد على حماية  واخل�ضائر خالل عملياتها 
راأ�س  كفاية  ملعيار  القوية  والن�ضب  املايل.  ال�ضتقرار  وتعزيز  املودعني 
كن�ضبة  الن�ضبة  هذه  وحت�ضب  امل�ضريف.  النظام  كفاءة  من  تزيد  املال 
املرجحة  املوجودات  اإجمايل  اإىل  املوؤهل  املال  راأ�س  اإجمايل  من  مئوية 
لكيفية  للبنوك  تعليمات  املركزي   اأ�ضدر م�ضرف قطر  باملخاطر. وقد 
قيا�س هذه الن�ضبة. وبناًء على تعليمات م�ضرف قطر املركزي، التزمت 
البنوك املرخ�ضة العاملة يف قطر مبعايري كفاية راأ�س املال لبازل 2 منذ 

بداية عام 2006.

متطلبات  لتعزيز  جديدة  تعليمات  املركزي  قطر  م�ضرف  اأ�ضدر  وقد 
كفاية راأ�س املال على اأ�ضا�س معايري بازل 3 بدءا من يناير عام 2014 

ف�ضاعدا. 

 وقد اأوجزت التعليمات متطلبات اإ�ضافية لراأ�س املال، يتعني الوفاء بها 
منفردة عن ال�ضريحة1، وت�ضمل حواجز لراأ�س املال  2.5% من الأ�ضول 
املرجحة للمخاطر، وللمخاطر الدورية  من 0% اإىل 2.5% من الأ�ضول 
اإىل %3.5  الأهم من %0  املحلية  للبنوك  وحواجز  باملخاطر   املرجحة 
 ،2014 عام  يناير   1 من  واعتبارا  باملخاطر.  املرجحة  الأ�ضول  من  
�ضيكون على البنوك التقليدية يف قطر تلبية  النوع الأول  من املتطلبات 
اجلديدة، يف حني عليها تنفيذ متطلبات النوعني الثاين والثالث اعتبارًا 

من يناير 2016 وفقا للجداول الزمنية لبنك الت�ضويات يف بازل.

التايل التطورات الأخرية يف  قيا�س كفاية راأ�س املال   ويلخ�س اجلزء 
على النحو التايل.

• انخف�ضت ن�ضبة راأ�س املال النظامي يف ال�ضريحة 1 اإىل اإجمايل الأ�ضول 
ب�ضكل طفيف من 12.8% عام 2012 اإىل 12.5% يف عام 2013.

Banks’ Performance Criteria

Maintaining the banking system stability is very important for 
every country to preserve their financial stability and economic 
growth. In order to ensure the systemic stability and financial 
stability of the banking sector. QCB periodically monitors 
banks’ performance through standard performance indicators. 
Financial soundness of the sector is measured through capital 
adequacy ratios, asset quality criteria, profitability criteria, 
liquidity criteria and general reserves criteria. Following section 
explains about major soundness indicators for the current year 
in details.

(1) Capital Adequacy Criteria

Capital adequacy ratio (CAR) measure banks’ ability to absorb 

shocks and losses during their day-to-day operation and thus 

help to protect the depositors’ fund and promote financial sta-

bility. Strong capital adequacy ratio increases the efficiency of 

banking system. This ratio calculated as a percentage of total 

eligible capital to total risk weighted assets (RWA) and QCB 

has issued standard instruction to banks to estimate the CAR. 

Based on QCB instructions, licensed banks operating in Qatar 

have abided by the criteria of capital adequacy of Basle II since 

the beginning of 2006.

However, QCB issued enhanced capital adequacy require-
ments based on the Basel III standards that have mandated 
banks to accomplish new capital requirements starting from 
January 2014 onwards. 

The capital buffers have been outlined in addition to the mini-
mum capital requirements. which have to be met solely from 
CET-1. The Capital buffers include Capital conservation Buffer 
- 2.5% of RWAs. Countercyclical Buffer - 0% to 2.5% of RWAs 
and Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) Buffer 
- 0% to 3.5% of RWAs. As of 1 January 2014. conventional 
banks in Qatar will be required to meet the new requirements 
and the Countercyclical Buffer and DSIBs Buffer will be imple-
mented from January 2016 as per BCBS implementation time-
lines.

Recent development of capital adequacy is listed as follows.

•  The ratio of regulatory Tier-1 capital to total assets slightly 

decreased from 12.8% of 2012 to 12.5% in 2013.

Commercial Banksالبنوك التجارية
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اإجمايل  اإىل  ال�ضريحة1  يف  النظامي  املال  راأ�س  ن�ضبة  انخف�ضت   •
اإىل   2012 عام  يف    %18.2 من  للمخاطر  املرجحة  املوجودات 
املال  راأ�س  ن�ضبة جمموع  اأي�ضًا  وانخف�ضت  15.3% يف عام 2013. 
للمخاطر  املرجحة  املوجودات  ملجموع  امل�ضاندة  والديون  النظامي 

من 18.9% يف العام ال�ضابق  اإىل 16 % يف عام 2013. 

راأ�س املال النظامي  اإىل  العاملة  القرو�س غري  ن�ضبة �ضايف  •  ارتفعت 
هام�ضيًا من 1.7% يف عام 2012 اإىل 1.9% يف عام 2013.

 )2( معايير جودة الموجودات

الأ�ضول  اأداء  اأو  العامة  الظروف  املوجودات  جودة  معايري  تقي�س 
املركزي.  قطر  مل�ضرف  التوجيهية  التعليمات  مع  متا�ضيا  امل�ضرفية 
والعامل الأ�ضا�ضي الذي يوؤثر على جودة املوجودات ب�ضكل عام هو نوعية 
املحافظ الئتمانية وبرامج اإدارة الئتمان. ويف العادة، ت�ضم ميزانيات 
ذلك  يحمل  وبالتايل  الئتمانية،  املوجودات  من  كبرية  ح�ضة  البنوك 
كمية كبرية من املخاطر لروؤو�س اأموالها.  وتقي�س معايري جودة الأ�ضول 
يف  املخ�ض�ضات  وقدرة  املتعرثة  القرو�س  على  تطراأ  التي  التغريات 
الأ�ضول عادة مب�ضتويات  وتقا�س جودة  ال�ضيئة.  القرو�س  مواجهة هذه 
القرو�س املتعرثة واملخ�ض�ضات ملثل هذه القرو�س. وفيما يلي بيان مبا 

طراأ على ن�ضب جودة املوجودات من تغري يف عام التقرير: 

ارتفعت ن�ضبة اإجمايل القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س اإىل    •
1.9% يف عام 2013 باملقارنة مع 1.7% يف عام    2012.

•  يرتبط ارتفاع القرو�س غري العاملة اأو املتعرثة اإىل حد كبري مع منو 
الئتمان ال�ضريع للبنوك التجارية يف قطر.

اإجمايل  اإىل  املتعرثة  القرو�س  خم�ض�ضات  ن�ضبة  انخف�ضت   •
بنحو 97.5% يف  مقارنة  اإىل 96.8% يف عام 2013  املخ�ض�ضات 

ال�ضنة ال�ضابقة.

اإىل  القرو�س  اإجمايل  اإىل  القرو�س  خم�ض�ضات  ن�ضبة  ارتفعت    •
1.85% يف عام 2013 باملقارنة مع 1.7% عام 2012.

اإىل  املوجودات  اإجمايل  من  كن�ضبة  املخ�ض�ضات  اإجمايل  ارتفع    •
1.3% يف عام 2013،باملقارنة مع 1.2% عام 2012.

•  The ratio of regulatory Tier-1 capital to total risk weighted 

assets also decreased from 2012’s 18.2% to 15.3% in 2013. 

Also, ratio of sum of regulatory capital and subordinated 

debts to total risk weighted assets decreased from previous 

year’s 18.9% to 16% in 2013.

•  The ratio of net non-performing loans to regulatory capital 
marginally increased from 2012’s 1.7% to 1.9% in 2013.

(2) Asset Quality Criteria

Asset quality measures overall conditions or performance 
of banking assets in line with regulatory guidelines of QCB. 

Primary factor affecting overall assets quality is the quality of 

credit portfolios and credit administration programs. Normally. 

banks’ balance comprises large share of credit assets and 

thus carrying large amount of risk to their capital. Asset quality 

criteria measure the changes in non-performing loans and 

the capability of the provisions against such bad loans. Asset 

quality normally measured by non-performing loans (NPLs) 

and provision levels for such NPLs.  Key asset quality ratios of 

the reporting year are described below.

•  Total NPLs to total loans increased to 1.9% in 2013 as 
compared to 1.7% of 2012.

•  Rise of NPL is largely correlated with fast credit growth of 
commercial banks in Qatar.

•  Ratio of provision to NPLs reported at to 96.8% in 2013; 
smaller to last years’ 97.5%

•  Ratio of loan provision to total loans increased to 1.85% in 
2013 as compared to 1.7% of 2012.

• Ratio of total provision as a percentage of total assets 
reported at 1.3% as compared to 1.2% of 2012.
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)3( معايير الربحية
ن�ضب الربحية تعطي �ضورة �ضاملة عن مدى ا�ضتفادة البنك من موارده 
الرئي�ضية  املعايري  هذه  ومن  امللكية.   حقوق  وزيادة  الأرباح  توليد  يف 
ويقي�س  امللكية.  حقوق  على  والعائد  املوجودات،  على  العائد  للبنوك: 
املعيار الأول كفاءة البنك يف توليد اأق�ضى قدر من الأرباح من جمموع 
املوجودات، يف حني يقي�س الثاين مدى  ما يح�ضل عليه امل�ضاهمون من 
عوائد مكت�ضبة على ا�ضتثماراتهم يف البنك وكلما ارتفع معد العائد على 
حقوق امللكية، كلما كان ذلك اأف�ضل للم�ضاهمني. كما يوجد معيار اآخر 
يقا�س  وهو  املوجودات؛  دخل  على  العائد  �ضايف  ن�ضبة  يقي�س  للربحية 
كن�ضبة من �ضايف الفوائد اإىل متو�ضط   اإجمايل دخل املوجودات. وفيما 

يلي بيان بالن�ضب الرئي�ضية ملعايري الربحية للبنوك. 
اإىل   2013 عام  يف  امللكية  حقوق  حقوق  على  العائد  معيار  انخف�س   •
16.5%، مقارنة مع 17.7% يف العام ال�ضابق، وانخف�س العائد على 

املوجودات اأي�ضا اإىل 2.1%، مقارنة مع 2.4%يف العام ال�ضابق. 
عام  يف   %2.5 اإىل  هام�ضيا  املوجودات  على  العائد  �ضايف  •  انخف�س 

2013، باملقارنة مع 2.6% عام 2012. 
من 71.4% يف  الإجمايل  الدخل  اإىل  الفائدة  �ضايف  ن�ضبة  ارتفعت   •
البنوك  متكنت  اأن  يعني    ،2013 عام  يف   %74.6 اإىل   2012 عام 
ذلك  على  وعالوة  كبري  ب�ضكل  الفوائد  اإيرادات  زيادة  من  متكنت 

حققت نفقات الفائدة يف عام 2013. 
يقي�س النفقات الإدارية  والذي  الكفاءة؛  ن�ضبة  الأخرى   املعايري  •  من 
يف  طفيف  ب�ضكل  الن�ضبة  ارتفعت  وقد  الدخل.  اإجمايل  من  كن�ضبة 

عام 2013، اإىل 26.5% باملقارنة مع 25.4% يف العام ال�ضابق. 
الأخرى  النفقات  اإىل  والرواتب  الأجور  ن�ضبة  انخف�ضت  وباملثل،    •

هام�ضيًا من 48.5% يف عام 2012 اإىل 47.6% يف عام 2013. 

)4( معايير السيولة
ن�ضبة ال�ضيولة  تعرب عن قدرة البنك على �ضداد  ما عليه من التزامات 
ن�ضبة  احت�ضاب  ويتم  ال�ضائلة.  موجوداته  اإجمايل  من  الأجل  ق�ضرية 
عالية  موجودات  من  �ضابهها  وما  النقدية  جمموع  بق�ضمة  ال�ضيولة 
ال�ضيولة، على املطلوبات ق�ضرية الأجل. وتدل الن�ضبة على عدد املرات 
ال�ضيولة.  عالية  مبوجودات  الأجل  ق�ضرية  اللتزامات  تغطية  يتم  التي 
واإذا كانت الن�ضبة اأكرب من واحد، فاإن ذلك يعني اأنها مغطاة بالكامل. 
تركز على  للبنوك  املعززة   ال�ضيولة  فاإن معايري   ،3 بازل  ملعايري  ووفقا 

ن�ضبة تغطية ال�ضيولة، و�ضايف ن�ضبة التمويل امل�ضتقر. 
تعزز ن�ضبة تغطية ال�ضيولة املرونة على املدى الق�ضري للبنك يف مواجهة 
املخاطر من خالل احلفاظ على م�ضتويات كافية من  املوجودات ال�ضائلة 

(3) Profitability Criteria:

Profitability ratios give a comprehensive picture of how well 
the bank utilized its resources in generating profit and increase 
shareholder’s value. Return of assets (ROA) and return of 
equity (ROE) are two major profitability criteria for banks. 
Former measures the managements’ efficiency to make 
maximum profit from the total asset and later measure how 
much shareholders’ earned from their investments in the bank. 
Higher than value of ROE, better is the return to investors. 
Another major profitability ratio is Net Return on Earning Assets 
(NREA); which is measured as a ratio of net interest to total 
average earning assets. Major ratios for banks’ profitability 
criteria are emphasized below.

• In 2013, ROE reduced to 16.5%. compared to the 17.7% of 

2012. During the same period. ROA also reduced to 2.1%, 

compared to previous year’s 2.4%.

• The net return on earning asset marginally reduced to 2.5% 
in 2013, compared to the 2.6% of 2012.

• Ratio of net interest to gross income increased from previous 

year’s 71.4% to 74.6% in 2013. That is, banks managed to 

increase its interest income significantly and furthermore 

reduced its interest expense in 2013. 

•  Another major ratio is the efficiency ratio; which measures 
administrative expenses as a share of total income. In 2013, 
this ratio marginally increased to 26.5% as compared to 
25.4% of previous year.

• Similarly. ratio of wages and salaries to other expenses 
marginal decreased from previous year’s 48.5% to 47.6% 
in 2013. 

(4) Liquidity Criteria
Liquidity ratio, expresses bank’s ability to repay short-term 

liabilities out of its total liquid assets. The liquidity ratio is 
calculated by dividing the total cash or similar highly liquid 
assets by short-term liabilities. It shows the number of times 
short-term liabilities are covered by highly liquid assets. If 
the percentage is greater than one, it means fully covered. 
According to Basel III guidelines, more enhanced liquidity 
standards emphasis on banks through Liquidity Coverage 
Ratio (LCRs) and Net Stable Funding Ratio (NSFRs).

The LCR promotes short-term resilience of a bank’s liquidity 

risk profile by maintaining adequate levels of unencumbered 
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غري املربوطة عالية اجلودة  التي ميكن حتويلها ب�ضهولة اإىل نقد لتلبية 
يتم حتديد ذلك من  يوما.  لفرتة �ضغط 30  لديها  ال�ضيولة  احتياجات 
النقدية  التدفقات  �ضايف  على  املوجودات  من  النوع  هذا  ق�ضمة  خالل 

اخلارجة. 
قدرة  يقي�س  امل�ضتقر،  التمويل  ن�ضبة  ب�ضايف  اخلا�س  الثاين  واملعيار 
ال�ضغوط  عن  الناجمة  ال�ضدمات  امت�ضا�س  على  امل�ضريف  القطاع 
اأيا كان م�ضدرها، وبالتايل تقليل خطر امتدادها  املالية والقت�ضادية 
املعيار  هذا  تنفيذ  وعند  احلقيقي.  القت�ضاد  اإىل  املايل  القطاع  من 
بالكامل، فاإن ن�ضبة 100% متثل  احلد الأدنى من املتطلبات يف الأوقات 
العادية. ومن املتوقع خالل فرتة التوتر، اأن تلجاأ البنوك ل�ضتخدام ما  
جتمع لها من الأ�ضول ال�ضائلة، وبالتايل الوقوع موؤقتا دون احلد الأدنى 
الأدنى  احلد  فاإن  املركزي  قطر  م�ضرف  لتعليمات  ووفقا  املطلوب. 
للن�ضبة يف عام 2014 اأن يكون 60%  مع زياد احلد بن�ضبة 10% �ضنويا 

لي�ضل اإىل 100% يف عام 2018.  
جدا  م�ضتقرة  قطر  يف  التجارية  البنوك  لدى  ال�ضيولة   معايري  وكانت 
الن�ضب  ال�ضوء على عدد حمدود من  ن�ضلط  يلي  وفيما  يف عام 2013. 

الرئي�ضية. 
• انخف�س اإجمايل الأر�ضدة النقدية لدى م�ضرف قطر املركزي كن�ضبة 
اإىل 4% يف عام 2013 باملقارنة مع  البنوك  اإجمايل موجودات  من 

4.8% يف العام ال�ضابق. 
اإجمايل الأ�ضول من %38.1  ال�ضائلة اإىل  املوجودات  ح�ضة  تغريت   •

عام 2012 اإىل 33.6% يف عام 2013. 
• من موؤ�ضرات ال�ضيولة الرئي�ضية الأخرى، انخف�ضت ن�ضبة املوجودات 
اإىل   2012 عام  يف   %58.5 من  ال�ضائلة  املطلوبات  اإىل  ال�ضائلة 
اأن ما ميكن للبنوك الوفاء به  50.9% يف عام 2013، وهذا  يعني 

فورا ميثل 50.9% من التزاماتها من موجوداتها ال�ضائلة. 
من  املوجودات  اإجمايل  اإىل  املالية  املحافظ  موجودات  ارتفعت   •

17.3% يف العام ال�ضابق اإىل 18.4% يف عام 2013. 
بلغت  اأنها  جند  العمالء  ودائع  اإىل   القرو�س  بن�ضبة  يتعلق   • وفيما 

103.1% يف عام 2013.

)5( معايير التوظيف
املالية  مواردها  ا�ضتثمار  على  البنوك  قدرة  التوظيف  معايري  تقي�س 
وفيما  لها.  تتعر�س  التي قد  املخاطر  بهدف تعظيم عوائدها مع ر�ضد 

يلي ن�ضب التوظيف الرئي�ضية:
القطاع  ودائع  اإىل  اخلا�س  للقطاع  املقدم  الئتمان  ن�ضبة  ارتفعت   •
اخلا�س اإىل  105.2% يف عام 2013 باملقارنة مع 104.7% يف العام 

ال�ضابق. 

High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be easily converted 
into cash to meet its liquidity needs for a stressed period of 30 
days. 

The LCR will improve the banking sector’s ability to absorb 

shocks arising from financial and economic stress, whatever 

the source, thus reducing the risk of spillover from the 

financial sector to the real economy. Once the LCR has been 

fully implemented, its 100% threshold will be a minimum 

requirement in normal times. During a period of stress, banks 

would be expected to use their pool of liquid assets, thereby 

temporarily falling below the minimum requirement .According 

to QCB instructions. the minimum LCR in 2014 would be 60% 

and increase by 10% points per year to reach 100% in 2018. 

For commercial banks in Qatar. existing liquidity standards 
were very stable in 2013. Few major ratios are highlighted 
below.

• Total cash balances with QCB as a share of total assets 
were changed to 4% in 2013 as compared to the previous 
year’s 4.8%.

• Share of liquid assets to total assets also changed from 
38.1% of 2012 to 33.6% in 2013.

• Another major liquidity indicator, liquid assets to liquid 

liabilities changed from 58.5% of 2012 to 50.9% in 2013. 
That is. banks can promptly fulfill 50.9% of their immediate 
liabilities from their liquid assets.

• Financial assets portfolios to total assets increased from 
previous year’s 17.3% to 18.4% in 2013.

• Regarding the loan to customer deposit, the ratio was 
103.1% in 2013.

(5) Investment Criteria
Investment criteria measure the capability of banks to invest 
their financial resources aiming at maximizing their returns 
and monitor the risk they might be exposed to. Key ratios of 
investment criteria are described below.

• Private sector credit to private sector deposit increased in 
2013. The ratio was 105.2% as compared to 104.7% of past 
year.
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اخلا�س اإىل اإجمايل القرو�س هام�ضيًا  القطاع  ائتمان  ارتفع  • وباملثل 
يف عام 2013اإىل 57.8%، باملقارنة مع 56.6% يف العام ال�ضابق. 

اإىل اإجمايل الودائع وحقوق امل�ضاهمني  املحلي  الئتمان  ن�ضبة  • بلغت 
79.4% يف عام 2013. 

اإجمايل  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  املوجودات  اإجمايل  ن�ضبة  بلغت   •
طراأ  وقد    .2013 عام  يف   %76.4 الأجنبية  بالعمالت  املطلوبات 
انخفا�س كبري على الن�ضبة مقارنة بـم�ضتواها يف عام 2012 باعتبار 
اأن العديد من البنوك قد �ضعت اإىل تنظيم اأو�ضاعها لإعادة التوازن 
اإىل ميزانياتها العمومية، حتا�ضيًا لتاأثري التغيري املعتدل الو�ضيك يف 

ال�ضيا�ضة النقدية  للوليات املتحدة. 

• Similarly, private sector credit to total loans marginally 
increased in 2013. The ratiowas 57.8% as compared to 
previous year’s 56.6%.

•   Ratio of domestic credit to total deposits and shareholders’ 
equity was 79.4% in 2013.

•   Ratio of total foreign currency asset to total foreign currency 

liability was 76.4% in 2013. The ratio reduced significantly 

because many banks organized currency wise rebalancing 

in their balance sheet to moderate impact of impending 

change in U.S monetary policy change.
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Table (5-11)
Commercial Banks’ Performance Indicators

جدول رقم )11-5(
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

Indicators
% �لبيان

2011 2012 2013

1. Capital Adequacy كفاية ر�أ�سال مال   
Regulatory Tier I Capital / Total Assets 12.6 12.8 12.5 راأ�س املال الأ�ضا�ضي / اإجمايل املوجودات
Regulatory Tier I Capital / Total Risk Weighted Assets 19.9 18.2 15.3 راأ�س املال الأ�ضا�ضي / اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

Total Regulatory Capital /Total Risk weighted assets 20.6 18.9 16.0
)راأ�س املال الأ�ضا�ضي + راأ�س املال امل�ضاند( / اإجمايل املوجودات 

املرجحة باأوزان املخاطر
Non-performing Loans /  Regulatory Capital 1.0 1.7 1.9 �ضافى الديون املتعرثة / راأ�س املال الأ�ضا�ضي
2. Assets Quality Standards معايريجودة �ملوجود�ت   
Non-Performing loans / Total Loans 1.7 1.7 1.9 القرو�س املتعرثة / اإجمايل القرو�س
Loans Provision / Non-Performing Loans 87.2 97.5 96.8 خم�ض�ضات القرو�س / الديون املتعرثة
Loans Provision / Total Loans 1.50 1.7 1.85 خم�ض�ضات القرو�س / اإجماليالقرو�س
Total Provision / Total Assets 1.2 1.2 1.3 اإجمايل املخ�ض�ضات / اإجمايل املوجودات
3. Profitability Standards معايري�لربحية   
Net Profit / Average Shareholders’ Equity 18.6 17.7 16.5 �ضافى الربح / متو�ضط حقوق امل�ضاهمني
Net Profit / Average Total Assets  2.7 2.4 2.1 �ضافى الربح / متو�ضط اإجمايل املوجودات
Net Interest  / Average Total Assets  2.8 2.6 2.5 �ضافى الفوائد املح�ضلة / متو�ضط اإجمايل املوجودات
Net Interest  / Total Income  53.0 71.4 74.6 �ضافى الفوائداملح�ضلة / اإجمايل الإيرادات
Other Income / Average Total Assets  1.3 1.0 0.9 الإيرادات الأخرى / متو�ضط اإجمايل املوجودات
Other Income / Total Income   25.7 28.6 27.5 الإيرادات الأخرى / اإجمايل الإيرادات
Other Expenses / Total Income   28.2 25.4 26.5 امل�ضروفات الأخرى / اإجمايل الإيرادات
Wages and Salaries / Other Expenses 31.9 48.5 47.6 الأجور واملرتبات / امل�ضروفات الأخرى
4. Liquidity Standards معايري�ل�سيولة   
Cash Balances with QCB/ Total Assets 3.6 4.8 4.0 نقدواأر�ضدة لدى امل�ضرف املركزى / اإجمايل املوجودات
Liquid Assets / Total Assets 36.3 38.1 33.6 املوجودات ال�ضائلة / اإجمايل املوجودات
Liquid Assets / Liquid Liabilities 47.2 58.5 50.9 املوجودات ال�ضائلة / املطلوبات ال�ضائلة
Financial Assets’ Portfolio / Total Assets 18.5 17.3 18.4 حمفظةالأوراق املالية / اإجمايل املوجودات
Total Loans / Customers’ Deposits 111.0 109.0 103.1 اإجمايل القرو�س / ودائع العمالء
Total Loans / Total Assets 58.1 62.6 63.6 اإجمايل القرو�س / اإجمايل املوجودات
5. Investment Criteria    معايري�لتوظيف

Loans to Private Sector / Private Sector Deposits 106.6 104.7 105.2 الت�ضهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�س / ودائع القطاع اخلا�س

Loans to Private Sector / Total Loans 62.8 56.6 57.8 قرو�س للقطاع اخلا�س / اإجمايل القرو�س
Domestic Credit / (Total Deposits+ Shareholders› Equity) 82.2 83.5 79.4 الئتمان املحلى /) اإجمايل الودائع + حقوق امل�ضاهمني(
Total Foreign Currency Assets/Total Foreign Currency Liabilities 114.6 109.1 76.4 اإجمايل املوجودات بالعمالت الأجنبية / املطلوبات بالعمالت الأجنبية
6. General Ratios موؤ�سر�ت عامة   
Growth Rate of Total Assets 22.3 17.6 11.4 معدل النمويف اإجمايل املوجودات
Growth Rate of Total Customers’ Deposits 18.5 26.0 19.7 معدل النمويف الودائع
Growth Rate of Total Credit Facilities 28.3 26.0 13.1 معدل النمويف الت�ضهيالت الئتمانية
Growth Rate of Portfolio of Securities 104.6 7.8 18.4 معدل النمويف الأوراق املالية
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املايل  القطاع  يف  التطورات  اأهم  ا�ضتعرا�س  اإىل  الف�ضل  هذا  يهدف 
لالقت�ضاد  الهامة  الروافد  من  العديد  من  يتكون  الذي  امل�ضريف  غري 
للتنمية،  قطر  بنك  املالية:  املوؤ�ض�ضات  هذه  �ضمن  ويدخل  القطري، 
هذه  وتلعب   . التاأمني  و�ضركات  التمويل،  �ضركات  ال�ضرافة،  �ضركات 
الكيانات القت�ضادية دورًا هامًا يف التنمية القت�ضادية يف دولة قطر، 
و�ضوف يخ�ض�س جزء منف�ضل من هذا الف�ضل ملناق�ضة هذه التطورات 

لكل قطاع من هذه القطاعات خالل عام 2013.

بنك قطر للتنمية

باإن�ضاء  الوطنية  البنوك  ومب�ضاركة   1997 عام  يف  احلكومة  قامت 
ال�ضناعية  امل�ضروعات  متويل  بهدف  ال�ضناعية"  للتنمية  قطر  "بنك 
املال  راأ�س  كثيفة  امل�ضروعات  ت�ضجيع  خالل  من  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 
وا�ضتجابة  والت�ضدير،  الإنتاج  يف  احلديثة  الأ�ضاليب  ا�ضتخدام  على 
راأ�س  وزيادة  حكومي  لبنك  حتويله  مت  واملالية  القت�ضادية  للتطورات 
املال اإىل خم�ضة مليارات ريال، ومت تغري ا�ضمه يف 2007 اإىل "بنك قطر 
للتنميــة" مع تو�ضيـــع جمالته لت�ضــمل القطاعات املدعمة مل�ضرية التنمية 
والإ�ضكان  ال�ضياحة،  الزراعة،  ال�ضناعة،  التعليم،  م�ضاريع  متويل  مثل 
بالإ�ضافة اإىل العديد من القطاعات الأخرى ويو�ضح اجلدول رقم )6-

1( اأهم التطورات يف بنود املوجودات واملطلوبات خالل 2013:

This chapter aims at reviewing the most important developments 

in the non banking-financial sector, which consists of many 

important tributaries for the Qatar economy. Among these 

financial institutions are Qatar Development Bank, Exchange 

Houses, Finance companies and Insurance Companies, which 

play a significant role in the economic development in Qatar 

State. The developments in each sector during 2013 will be 

highlighted separately in this chapter during 2013.

Qatar Development Bank (QDB)

“Qatar Industrial Development Bank” (QIDB) was established 
in 1997 by the Government of Qatar in association with national 
banks. The aim of the Bank was financing small and medium 
industrial projects, by encouraging capital intensive projects. 
In response to the economic and financial developments, 
QDIB was converted to a state bank and its paid-up capital 
was raised to QR 5 billion. In 2007, QDIB was renamed to 
“Qatar Development Bank” (QDB). Business activities of 
QDB expanded to include other sectors that are supportive 
of the development process such as education, industry, 
agriculture,tourism and housing among various other sectors. 
Table (6-1) presents the developments in assets and liabilities 
during 2013.

Table (6-1)
QDB Balance Sheet

جدول رقم )1-6(

المركز المالي لبنك قطر للتنمية

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %

Securities Portfolio 1,349.7 1,563.6 1,832.6 269.0 17.2 حمفظة الأوراق املالية
Due From Banks & F.  Institutions 911.7 650.3 922.3 272.0 41.8 امل�ضتحق على البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

Total Credit Facilities 1,210.9 1,419.5 2,581.9 1,162.4 81.9 اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية
Other Assets 264.4 245.7 502.3 256.6 104.4 موجودات اأخرى
Total Assets = Total Liabilities 3,736.7 3,879.1 5,839.1 1,960.0 50.5 �إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل �ملطلوبات
Due to Banks & F. Institutions 104.2 2.7 1.409.2 1,406.5 52,092.6 امل�ضتحق للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
Provisions 79.5 137.0 197.3 60.3 44.0 املخ�ض�ضات
Shareholders’ Equity 3,401.8 3,553.1 4,026.4 473.3 13.3 حقوق امل�ضاهمني
Other Liabilities 151.2 186.3 206.2 19.9 10.7 مطلوبات اأخرى
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1. الموجودات

املختلفة،  التنموية  امل�ضروعات  متويل  يف  به  املنوط  الدور  مع  متا�ضيًا 
ريال يف  مليار  الئتمانية من 1.4  للت�ضهيالت  ال�ضمية  القيمة  ارتفعت 
2012 لت�ضل اإىل 2.6 مليار ريال يف 2013 حمققة بذلك ارتفاعًا بلغت 
اإجمايل  اإىل  الئتمانية  الت�ضهيالت  م�ضاهمة  و�ضكلت   ،  %81.9 ن�ضبته 
املوجودات حوايل 44.2%، مع مالحظة اأنها كانت يف تزايد م�ضتمر منذ 
2006،  من الناحية الأخرى حقق ال�ضتثمار يف الأوراق املالية ارتفاعًا 
ملحوظًا بلغت ن�ضبته17.2% اإذ ارتفعت قيمة املحفظة املالية للبنك من 
1.6 مليار ريال يف 2012 لت�ضل اإىل 1.8 مليار ريال يف 2013 ،ولكن 
يف   %31.4 اإىل  انخف�ضت  قد  املوجودات   لإجمايل  م�ضاهمتها  ن�ضبة 
2013 من 40.3% يف عام 2012. ارتفعت قيمة امل�ضتحقات على البنوك 
واملوؤ�ض�ضات املالية ب�ضورة ملحوظة، حيث ارتفعت قيمتها بحوايل 272 
مليون ريال وهو ما يزيد من فر�س متويل امل�ضروعات التنموية. واأخريًا 

ارتفعت املوجودات الأخرى بن�ضبة104.4% يف 2013. 

2. المطلوبات

�ضهدت حقوق امل�ضاهمني والتي متثل اجلزء الأكرب من املطلوبات كما هو 
ريال  مليون  نحو473.3  قيمته  بلغت  ارتفاعًا  باجلدول )1-6(  مو�ضح 
احل�ضة  بذلك  �ضكلت  ولقد   .  %13.3 ن�ضبته  بلغت  منوًا  بذلك  لتحقق 
الغالبة من م�ضادر متويل امل�ضروعات وقد �ضكل هذا البند حوايل %69 
حوايل  مقابل  عام2013م،  نهاية  يف  للبنك  املايل  املركز  اإجمايل  من 
91.6% يف نهاية عام2012 . على اجلانب الآخر ارتفعت القيمة ال�ضمية 
للمخ�ض�ضات ارتفاعًا كبريًا حيث  بلغ معدل النمو فيها حوايل 44% يف 

.2013

1. Assets

In line with its role in financing various development projects, 

the nominal value of credit facilities increased from QR 1.4 

billion in 2012 to reach QR 2.6 billion in 2013, thereby achieving 

an increase of 81.9%. The relative share of credit facilities to 

total assets, which is notably increasing since 2006, represents 

44.2%. On the other hand, investment in financial securities 

witnessed a remarkable increase of 17.2%. Thus the value of 

bank’s securities portfolio increased from QR 1.6 billion in 2012 

to QR 1.8 billion in 2013, but its relative share to total assets 

declined to 31.4% compared to 40.3% in 2012. The value of 

“due from banks and financial institutions” has remarkably 

increased by QR 272 million, which increases the opportunities 

to finance development projects. Finally, other assets value 

increased in 2013 by 104.4%. 

2. Liabilities

Shareholders’ equity, which represents the bulk of the liabilities 

as shown in the table (6-1), increased by QR 473.3 Million 

and 13.3% in 2013 and has constituted the main source of 

financing the development projects. The shareholder’s equity 

represented about 69% of the QDB balance sheet in 2013. 

compared to about 91.6% in 2012. On the  other hand, nominal 

value of the provisions increased by 44% in 2013.  
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تو�ضح موؤ�ضرات تقييم الأداء لبنك قطر للتنمية وبوجه خا�س موؤ�ضرات 
)6-3(اأن  رقم  باجلدول  مو�ضح  هو  كما  املال،  راأ�س  وكفاية  الربحية، 
بنك قطر للتنمية مازال م�ضتمرًا يف اأدائه املميز حيث حقق معدل العائد 
على متو�ضط املوجودات 1.5% يف 2013 مقارنة بنحو 1.6% يف العام 
ال�ضابق، �ضجل معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني 1.7% وهي م�ضاوي 
ملثيله يف العام ال�ضابق لكنه ما زال مرتفعًا. كما يظهر اجلدول اأن معدل 
ال�ضابق   بالعام  مقارنة  قلياًل  ارتفاعًا  مرتفعًا  يزال  ل  املال  راأ�س  كفاية 
اإىل 72.4%. وقد ارتفعت ن�ضبة القرو�س اإىل اإجمايل املوجودات بنحو 
44.2%، وانخف�ضت ن�ضبة القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س لت�ضل 
اإىل 4.7% يف 2013، مقارنة بنحو 9.5% يف 2012.كما انخف�ضت ن�ضبة 
اإىل حقوق امل�ضاهمني اإىل 2.9%. كل هذه املوؤ�ضرات  القرو�س املتعرثة 

توؤكد الأداء املتميز لبنك قطر للتنمية خالل 2013.  

QDB performance indicators (Table 6 - 3). especially profitability 

and capital adequacy indicators, prove that the bank carries 

on its distinguished performance, where “return on average 

assets” stood at 1.5% in 2013 compared to 1.6% in the 

previous year, while “return on average shareholders” stood at 

1.7%. which is the same as in the previous year but is still high. 

In comparison to the previous year, the table below shows that 

capital adequacy ratio remained high with a little increase in 

2013 to 72.4%.”Total loans to total assets” increased to 44.2% 

and “NPLs to total loans” decreased to 4.7% in 2013 compared 

to 9.5% in 2012. “NPLs/ shareholders equity” also declined to 

2.9%. All these indicators indicate the remarkable performance 

of Qatar Development Bank during 2013.

Table (6-2)
Shareholders Equity with QDB

جدول رقم )2-6(

حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %

Paid-up Capital 2,900.0 2,900.0 3,300.0 400.0 13.8 راأ�س املال املدفوع
Legal Reserve 71.2 81.3 93.4 12.1 14.9 الحتياطي القانوين
Other Reserves 175.3 287.1 313.8 26.7 9.3 احتياطات اأخرى
Retained Profits 255.3 284.7 319.2 34.5 12.1 اأرباح حمتجزة
Total Shareholders’ Equity 3,401.8 3,553.1 4,026.4 473.3 13.3 �إجمايل حقوق �مل�ساهمني

Shareholders Equity/ Total liabilities (%) 91.0 91.6 69.0 حقوق امل�ضاهمني اإىل اإجمايل املطلوبات )%(

Table (6-3)
QDB Performance Indicators

جدول رقم )3-6(

مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

%

Item 2011 2012 2013 �لبيــــــــــان
Return on Average Assets 1.4 1.6 1.5 معدل العائد على متو�ضط املوجودات
Return on Average Shareholders ‘Equity 1.8 1.7 1.7 معدل العائد على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني
Capital Adequacy Ratio 74.3 69.1 72.4 معدل كفاية راأ�س املال
Total Loans/ Total assets 32.4 36.7 44.2 ن�ضبة القرو�س اإىل اإجمايل املوجودات
NPL Provisions 47.6 73.2 132.4 خم�ض�س القرو�س اإىل الديون املتعرثة
NPLs/ Total Loans 12.3 9.5 4.7 القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س
NPLs/ Shareholders Equity 4.4 3.7 2.9  القرو�س املتعرثة اإىل حقوق امل�ضاهمني
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شركات الصرافة

عام  يف  �ضركة   20 قطر  دولة  يف  العاملة  ال�ضرافة  �ضركات  عدد  بلغ 
2013، فاقت قيمة موجوداتها ما يفوق 1.3 مليار ريال ، وت�ضتحوذ اأكرب 
10 �ضركات على اأكرث من 80% من اإجمايل موجودات �ضركات ال�ضرافة 
يف قطر. وت�ضري البيانات اخلا�ضة ب�ضركات ال�ضرافة، وكما هو مو�ضح 
لهذه  املجمع  املايل  املركز  اإجمايل  زيادة  اإىل  رقم)4-6(،  باجلدول 
اإىل  لي�ضل  ن�ضبته %28.8،  اأوما  ريال،  بقيمة 295.8 مليون  ال�ضركات 
جانبي  يف  التغريات  عام2013.وجاءت  نهاية  يف  ريال  مليون   1321.2

املوجودات واملطلوبات على النحو املبني يف جدول رقم)4-6(.

Exchange Houses

The total number of Exchanges Houses in Qatar amounted to 

20 in 2013 with total assets of more than QR 1.3 billion. The 10 

major companies constitute more than 80% of the total assets 

of the Exchange Houses in Qatar. The financial statements 

as in Table (6-4) indicates an increase in the consolidated 

balance sheet by 28.8% and QR 295.8 million to reach QR 

1321.2 million at the end of 2013. Changes on both assets and 

liabilities sides are shown in table No (6-4).

Financial Sectorالقطاع المالي

Table (6-4)
Balance Sheet of the Exchange Houses

جدول رقم )4-6(

المركز المالي لشركات الصرافة

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %

29.072.9324.1251.2249.2Cash and Precious Metalsنقد يف ال�ضندوق و�ضبائك املعادن الثمينة

0.9441.5442.4304.4Due from Banks-0.2-اأر�ضدة لدى البنوك

294.6217.4291.273.881.5Due from Money Exchangers & Branchesاأر�ضدة لدى ال�ضرافني والفروع

36.120.677.657.056.5Fixed Assetsموجودات ثابتة

14.2186.8201217.1Other Assets-7.1-موجودات اأخرى

28.8295.81,321.21,025.4908.7Total Assets = Total Liabilities�إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل �ملطلوبات

8.857.9715.0657.1610.9Shareholders’ Equityحقوق امل�ضاهمني

8.851.860.694.0Due to Banks-14.5-م�ضتحقات للبنوك

281.3207.9281.873.997.3Due to Money Exchangers & Branchesح�ضابات للفروع وال�ضرافني

16.638.8272.6233.8106.5Other Liabilitiesمطلوبات اأخرى
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1.الموجودات

ال�ضندوق،  يف  نقد   ( ال�ضرافة  ل�ضركات  ال�ضائلة  املوجودات  �ضكلت 
اأر�ضدة لدى البنوك، اأر�ضدة لدى �ضركات ال�ضرافة الأخرى(  حوايل 
بنحو  مقارنة  عام2013،  نهاية  يف  املوجودات  اإجمايل  من   %  80.0
74.8% يف نهاية العام ال�ضابق، وهو ما ي�ضري اإىل اجتاه عام لدى تلك 
ال�ضركات نحو الحتفاظ مبوجودات �ضائلة مبا يتنا�ضب مع طبيعة عملها. 
حوايل    2013 عام  يف  ال�ضائلة  املوجودات  يف  الزيادة  قيمة  بلغت  وقد 
289.4 مليون ريال. وتعزى تلك الزيادة ب�ضكل رئي�ضي اإىل الزيادة يف 
اأر�ضدة لدى ال�ضرافني والفروع والذي ارتفع بنحو 217.4 مليون  بند 
نهاية  يف  ريال  مليون   291.2 نحو  اإىل  لي�ضل   ،%294.6 وبن�ضبة  ريال 
عام التقرير. هذا وقد حقق النقد يف ال�ضندوق و�ضبائك املعادن الثمينة 
بالعام  مقارنة  عام 2013  نهاية  ريال يف  مليون  مقدارها 72.9  زيادة 
ال�ضابق. ويف حني ارتفعت املوجودات الثابتة مبقدار 20.6 مليون ريال، 
فاإن املوجودات الأخرى قد انخف�ضت مبقدار 14.2 مليون ريال مقارنة 

بالعام ال�ضابق . 

2.المطلوبات

املطلوبات  اإجمايل  من   %3.9 ن�ضبته  ما  للبنوك"  بند"اأر�ضدة  ميثل 
بالن�ضبة"حلقوق  اأما   .2013 عام  يف  ال�ضرافة  �ضركات  على 
على  املطلوبات،  اإجمايل  الأكربمن  اجلانب  متثل  امل�ضاهمني"فالتزال 
من  املطلوبات  اإجمايل  يف  الن�ضبية  م�ضاهمتها  انخفا�س  من  الرغم 
64.1% يف 2012 اإىل 54.1% يف 2013. اأما من حيث القيمة فقد بلغت  
قيمة " حقوق امل�ضاهمني " يف عام 2013م حوايل 715 مليون ريال مقابل 
ريال  مليون   57.9 قيمته  بارتفاع   2012 عام  يف  ريال  مليون   657.1
ون�ضبته 8.8% . وكما هو مو�ضح باجلدول رقم )6-4(  فاإن ح�ضابات 
ريال  مليون   281.8 قيمته  ما  على  ا�ضتحوذت  قد  وال�ضرافني  الفروع 
بزيادة  207.9 مليون ريال وبن�ضبة 281.3% عن العام ال�ضابق، فيما 
بلغت املطلوبات الأخرى 272.6 مليون ريال، بزيادة 38.8 مليون ريال 
تف�ضيالت   )5-6( اجلدول  ويعطي    .2012 عام  عن   %16.6 وبن�ضبة 

اأكرث عن تطور مكونات راأ�س مال �ضركات ال�ضرافة واحتياطياتها.

1. Assets

Liquid Assets of Exchange Houses (including cash in hand, 

due from banks, due from money changers) constituted 80.0% 

of total assets at the end of 2013 compared to 74.8% at the 

end of the previous year. The high percentage indicates a 

general trend to maintain liquid assets in line with the nature 

of the Exchange Houses work. Liquid assets increased by QR 

289.4 million in 2013, stemmed mainly from the increase by 

QR 217٫4 million and  294.6% in “due from Money Exchangers 

& Branches”, to reach to QR 291.2 million at the end of the 

2013. Moreover, cash and precious metals increased by QR  

72.9 million, fixed assets increased by QR 20.6 million, while 

other assets decreased by QR 14.2 million at the end of 2013.

2. Liabilities

“Due to banks” represented 3.9% of the total liabilities on 

Exchange Houses during 2013. “Shareholders equity” is still 

representing the major item of the total liabilities, although its 

relative share to total liabilities declined from 64.1% in 2012 

to 54.1% in 2013. In terms of value. “shareholders’ equity” 

reached QR 715 million in 2013 compared to QR 657.1 million 

in 2012, recording an increase by QR 57.9 million as shown in 

table (6 – 4). On the other hand, due to branches and money 

exchangers increased by QR 207.9 million and 281.3% to reach 

to QR 281.8 million, in 2013. The other liabilities increased by 

QR 38.8 million and by 16.6% to reach to QR 272.6 million in 

the report year. Table (6-5) gives more details on Exchange 

Houses shareholders equity.
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شركات التمويل

 لقد قام م�ضرف قطر املركزي يف 2009 بالرتخي�س ل�ضركة اجلزيرة 
للعمل ك�ضركة متويل من قبل امل�ضرف وبالتايل بداأت ال�ضركة يف اإعداد 
القوائم املالية وفقًا لأنظمة امل�ضرف اعتبارًا من ذلك التاريخ، ولريتفع 
عدد �ضركات التمويل العاملة يف دولة قطر اإىل ثالث هي" الأوىل للتمويل 
و" بيت التمويل القطري " اإ�ضافة اإىل �ضركة اجلزيرة. و�ضهد عام 2009 
قيام بنك بروة باإل�ضتحواذ على �ضركة الأوىل للتمويل بالكامل، لت�ضبح 
املجمع  املايل  املركز  تقل�س  وقد  خا�ضة(.  لها)م�ضاهمة  تابعة  �ضركة 
ل�ضركات التمويل يف عام 2013 بقيمة 348.9 مليون ريال، اأو ما ن�ضبته 
مليون   3614 اإىل  لي�ضل   ،2012 عام  يف  عليه  كان  مبا  مقارنة   %8.8
رقـــم  ويو�ضح اجلـــدول  ال�ضابــق.  العام  ريال  ريال، مقابل 3963مليون 

)6 – 6 ( هذه التطورات.

Finance Companies

“Al Jazeera Finance“ was licensed as a finance company in 

2009 by Qatar Central Bank. Hence, the company started 

laying out its financial statements in accordance with QCB 

regulations as of that date. The number of finance companies 

operating in the State of Qatar increased to three companies: 

“First Finance”, “Qatar Finance House”, and “Al Jazeera 

Finance”. During 2009, an acquisition of 100% of the First 

Finance Company’s shares was implemented by Barwa bank, 

to become an affiliated company. The consolidated balance 

sheet of the Finance Companies operating in Qatar have 

declined by QR 348.9 million or 8.8% in 2013, reaching QR 

3614 million  compared to QR 3963 million in the previous year. 

These developments are reflected in Table (6 - 6).

Financial Sectorالقطاع المالي

4.725.6569.4543.8277.6Paid Up Capitalراأ�س املال املدفوع

7.54.362.057.7103.6Legal Reservesاحتياطي قانوين

28.57.031.624.629.5Fair Value Reserveاحتياطي القيمة العادلة

772.78.59.61.134.7Other Reservesاحتياطيات اأخرى

41.812.542.429.9165.5Retained Earningsاأرباح مدورة

8.857.9715.0657.1610.9Total Shareholders’ Equity�إجمايل حقوق �مل�ساهمني 

Table (6-5)
Shareholdes Equity wtih Exchange Houses

جدول رقم )5-6(

حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %
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Cash and Balances with banks 2.5 1.6 1.9 0.3 18.8 نقدية واأر�ضدة لدى البنوك
Islamic financing activities 3,278.9 2,887.5 3,089.1 201.6 7.0 اأن�ضطة التمويل الإ�ضالمي
Financial Investments 476.4 465.8 284.3 (181.5) (39.0) ال�ضتثمارات املالية
Other Assets 613.9 608.1 238.8 (369.3) (60.7) موجودات اأخرى
Total Assets = Total Liabilities 4,371.7 3,963.0 3,614.1 (348.9) (8.8) �إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل �ملطلوبات

Shareholders Equity 2,011.4 2,148.8 2,188.5 39.7 1.8 حقوق امل�ضاهمني
Financing from financial institutions 1,196.4 822.6 565.8 (256.8) (31.2) متويل من موؤ�ض�ضات مالية
Other Liabilities 1,163.9 991.6 859.8 (131.8) (13.3) مطلوبات اأخرى

1.الموجودات

ملا كان الهدف الرئي�ضي ل�ضركات التمويل يتمثل يف  تقدمي منح القرو�س 
للعمالء  من اأجل متويل �ضراء ال�ضيارات والرهون العقارية ومتويل ال�ضلع 
ال�ضتهالكية الأخرى والذي ميثل اإجمايل ال�ضتخدامات . وميثل التمويل 
ن�ضبة   بلغت  حيث  التمويل  �ضركات  موجودات  قيمة  معظم  الإ�ضالمي 
ريال  مليون   3089.1 يعادل  ما  2013اأو  يف   %85.5 حواىل  م�ضاهمته 
مقارنة بن�ضبة 72.9% ونحو 2887.5 مليون ريال يف 2012. ويالحظ 
انخفا�س قيمة اإجمايل املوجودات يف عام 2013 بحوايل348.9 مليون 
ريال اأو ما ن�ضبته 8.8% مقارنة بعام 2012 وذلك ب�ضبب انخفا�س معظم 
 %39 بنحو  الأخرى  واملوجودات  املالية  الإ�ضتثمارات  وخا�ضة  مكوناتها 
الإ�ضالمي  التمويل  اأن�ضطة  زيادة  مع  الرتتيب  على  منها  لكل  و%60.7 

بحوايل 201.6 مليون ريال وبن�ضبة 7% مقارنة بالعام ال�ضابق.

1. Assets

Finance Companies focus mainly on granting loans to 

customers for car finance, mortgages finance and other 

consumer goods finance. These loans constitute a major 

part of the total uses. Islamic Finance constitutes the major 

part of finance companies’ assets; its relative share stood at 

85.5% or QR 3089 million in 2013 compared to 72.9% or QR 

2887.5 million in 2012. Total assets decreased by QR 348.9 

million or 8.8% in 2013 compared to 2012. The mentioned 

decline is mainly attributed to the drop-off in most of the 

assets components, especially the “financial investments” 

and “other assets” by 39%, 60.7%, respectively, although the 

Islamic finance activities increased by 7% or QR 201.6 million 

compared to the previous year.

Table (6-6)
Balance Sheet of the Finance Companies

جدول رقم )6-6(

المركز المالي لشركات التمويل

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %
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2.المطلوبات

"حقوق  اأن  التمويل  ل�ضركات  املجمع  املايل  املركز  حتليل   من  يت�ضح 
ي�ضكالن  املالية"  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  من  و"القرو�س  امل�ضاهمني" 
حوايل 76.2% من م�ضادر التمويل. وقد بلغت قيمة بند "التمويل من 
 565.8 م�ضتوى  ال�ضركات  هذه  عليه  ح�ضلت  الذي  مالية"  موؤ�ض�ضات 
مليون ريال يف نهاية عام 2013م، مقابل 822.6 مليون ريال يف نهاية 
عام 2012م بانخفا�س بلغ مقداره 256.8 مليون ريال، لذا انخف�ضت 
عام  اإىل 15.7% يف  املجمع  املايل  املركز  اإجمايل  من  م�ضاهمته  ن�ضبة 

2013م مقابل 20.8% يف نهاية عام 2012م.

 2011.4 من  قيمته  ارتفعت  فقد   ، امل�ضاهمني  بحقوق  يتعلق  فيما  اأما 
مليون ريال يف نهاية عام 2011م اإىل 2148.8 مليون ريال يف نهاية عام 
اإىل2188.5 مليون ريال يف عام 2013، بزيادة قدرها  لت�ضل  2012م 
واجلدير  ال�ضابق،  العام  عن   %1.8 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون   39.7
اإجمايل املطلوبات  ي�ضكل حوايل 60.6% من  البند   باأن هذا  بالإ�ضارة 

مقابل 54.2% يف نهاية عام العام ال�ضابق.

شركات االستثمار

عدد  بلغ  حيث  املايل،  القطاع  مكونات  اأحد  ال�ضتثمار  �ضركات  متثل 
ال�ضركات التي تعمل يف دولة قطر حاليًا ثالث �ضركات ا�ضتثمار، تقدم 
وال�ضتثمارات  املحافظ  اإدارة  ت�ضمل  اخلدمات،  من  وا�ضعة  جمموعة 

العقارية وخدمات الو�ضاطة واخلدمات ال�ضتثمارية .
وقد ارتفعت قيمة املركز املايل ل�ضركات ال�ضتثمار بنحو 28.9 مليون 
ريال، اأو ما ن�ضبته 5.6% يف عام 2013 مقارنة بانخفا�س بلغت قيمته 
88.2 مليون ريال اأو ما ن�ضبته 14.6% يف العام ال�ضابق،  كما هو مو�ضح 
يف جدول رقم )6-7(، ونعر�س فيما يلي التغريات يف جانبي املوجودات 

واملطلوبات .

2. Liabilities

As evident from the consolidated balance sheet of the Finance 

Companies, “shareholders equity” and “loans from banks and 

financial institutions” together constitute 76.2% of the funds 

sources. The value of the “finance from financial institutions” 

item stood at QR 565.8.6 million at the end of 2013 compared 

to QR 822.6 million at the end of the previous year, a decline by 

QR 256.8 million. Thus its relative share of total consolidated 

balance sheet dropped to 15٫7% in 2013 compared to 20٫8% 

at the end of 2012. 

“Shareholders’ equity” increased from QR 2011.4 million at the 

end of 2011 to QR 2148.8 million at the end of 2012, then to 

QR 2188.5 million at the end of 2013, an increase by QR 39.7 

million or 1.8% above the previous year. This item represents 

60٫6% of the total liabilities compared to 54٫2% at the end of 

2012.

Investment Companies

Investment companies represent one of the financial sector 

components. Currently, three investment companies are 

operating in Qatar, offering a wide range of services, including 

portfolio management, real estate investments, brokerage 

services and investment services. The consolidated balance 

sheet presented in Table (6-7) indicates an increase in the 

value of the balance sheet by QR 28.9 million or 5.6% at the 

end of 2013 compared to a decrease by QR 88.2 million or 

14.6% at the end of the previous year. Assets and liabilities 

items are detailed below in table (6-7).
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1.الموجودات

ارتفعت قيمة اإجمايل املوجودات يف عام 2013 متاأثرة يف ذلك الرتفاع 
" ال�ضتثمارات املالية" حيث بلغت قيمتها 440.2  الذي طراأ على بند 
عام  يف  ريال  مليون   156.4 بنحو  مقارنة   2013 عام  يف  ريال  مليون 
وبن�ضبة  ريال  مليون   283.8 بنحو  حادًا  ارتفاعًا  بذلك  حمققة   2012
الن�ضبة الأكرب من  181.5% يف عام 2013. ومتثل ال�ضتثمارات املالية 
عام  يف  املوجودات  اإجمايل  من   %80.8 ت�ضكل  حيث  املوجودات  جانب 

2013 مقارنة بنحو 30.3%  يف العام ال�ضابق.

ريال  البنوك" بنحو 5.6 مليون  واأر�ضدة لدى  "نقدية  بند  وقد تراجع 
بند  قيمة  انخفا�س  اأي�ضًا  ن�ضبته 7.2% يف عام 2013، ويالحظ  ما  اأو 
200.6 مليون ريال لت�ضل اإىل  و   %86.2 الأخرى"بن�ضبة  " املوجودات 
32 مليون ريال بنهاية عام التقرير. وكان من نتيجة ذلك  اأن انخف�ضت 
اإىل 5.9% مقابل 45.1% يف  املوجودات   اإجمايل  ن�ضبة م�ضاهمتها يف 

عام 2012.

2. المطلوبات

اأما بالن�ضبة للمطلوبات ل�ضركات ال�ضتثمار فهي غري متنوعة لأنها تعتمد 
حقوق  وحتتل  بها  اخلا�ضة  الأموال  روؤو�س  ا�ضتثمار  على  عامة  ب�ضورة 
من   %88.1 ن�ضبتها  بلغت  حيث  للمطلوبات  الأكرب  الن�ضبة  امل�ضاهمني 
اإجمايل املطلوبات يف عام 2013 مقابل 80.4% عن العام ال�ضابق، وقد 
ارتفعت قيمة حقوق امل�ضاهمني بنحو 65.3 مليون ريال وبن�ضبة %15.7 
 34.6 بنحو  الأخرى  املطلوبات  قيمة  انخف�ضت  بينما   2013 عام  يف 
مليون ريال وبن�ضبة 34.8% لت�ضل اإىل64.7 مليون ريال بنهاية 2013.

1. Assets

Affected by the increase in the financial investments, total 

assets of the Investment Companies increased sharply by 

181.5% and QR 283.8 million to reach QR440 million in 2013. 

compared to QR 156.4 million in 2012. Financial investments 

represent a major part of the balance sheet of the Investment 

Companies equals to 80.8% in 2013. compared to 30.3% in 

the previous year. 

Cash & balances with banks declined in 2013 by QR 5.6 million. 

and 7.2%. Whereas “debtors” dropped to zero, “other assets” 

declined by 86.2% and QR 200.6 million to reach QR 32 million 

by the end of the report year. Thus its relative importance to the 

total assets has dropped to 5.9% compared to 45.1% in 2012.

2. Liabilities

Liabilities of Investment Companies are non-diversified, due 

to the mechanism of Investment Companies which generally 

relies on their private capital investments. Shareholders’ equity 

represents 88.1% of the total liabilities compared to 80.4% in 

the previous year. Its value increased by 15.7% and QR 65.3 

million to reach QR 480.2 million by the end of 2013. Other 

liabilities decreased by 34.8% and QR 34.6 million to reach QR 

64.7 million in the end of 2013.

    

Table (6-7)
Balance Sheet of the Investment Companies

جدول رقم )7-6(

المركز المالي لشركات االستثمار

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %

Cash and Balances with Banks 210.2 78.3 72.7 (5.6) (7.2) نقدية واأر�ضدة لدى البنوك  
Debtors املدينون     (100)             (48.7) 0.0  48.7 24.2
Financial Investments ال�ضتثمارات املالية   181.5 283.8 440.2 156.4 234.0
Other Assets 135.8 232.6 32.0 (200.6) (86.2) موجودات اأخرى  
Total Assets = Total Liabilities �إجمايل �ملوجود�ت = �إجمايل �ملطلوبات 5.6 28.9 544.9 516.0 604.2
Shareholders’ Equity حقوق امل�ضاهمني   15.7 65.3 480.2 414.9 556.8
Short- Term Borrowing 27.3 1.8  0.0 (1.8) (100) قرو�س ق�ضرية الأجل  
Other Liabilities 20.1 99.3 64.7 (34.6) (34.8) مطلوبات اأخرى  

Financial Sectorالقطاع المالي
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:Non - Current Assets 7,941 8,530 10,680 2,150 25.2�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة:

Furniture. Equipmnet and Real Estate 211 224 188(36)(16.1)اأثاث ومعدات وعقارات

:Financial Investments and Real Estate 7,730 8,306 10,492 2,186 26.3�ل�ستثمار�ت �ملالية و�لعقارية:

Financial Investments 4,973 5,234 7,163 1,929 36.9ا�ضتثمارات مالية

Real; Estate Investments 2,757 3,072 3,329 257 8.4ا�ضتثمارات عقارية

:Current Assets 6,987 7,492 11,232 3,740 49.9�ملوجود�ت �ملتد�ولة:

Other Receivables and Prepaid Expenses 4,398 4,921 7,266 2,346 47.7ذمم مدينة اأخرى وم�ضروفات مدفوعة مقدمًا

Cash and Balances with Banks 2,589 2,572 3,966 1,394 54.2نقد واأر�ضدة لدى البنوك

Total Assets = Total Liabilites 14,928 16,022 21,912 5,890 36.8�إجمايل �ملوجود�ت= �إجمايل �ملطلوبات

Shareholders Equity 7,373 7,687 11,626 3,939 51.2 حقوق امل�ضاهمني 

Non - Current Liabilities 93 110 120 10 8.9�ملطلوبات غري �ملتد�ولة:

Employee End of Servics Benefits 93 110 120 10 8.9مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

Current Liabilities 7,463 8,225 10,166 1,941 23.6�ملطلوبات �ملتد�ولة:

Insurance Contract Liabilities 5,830 6,477 7,516 1,039 16.0مطلوبات عقود التاأمني

 Allowances Payable and Receivables 1,633 1,748 2,650 902 51.6خم�ض�ضات وذمم التاأمني الدائنة
Insurance

شركات التأمين

متثل �ضركات التاأمني اأحد اأهم دعائم القطاع املايل، حيث  توجد )14( 
خم�س  منها  بالدولة،  التاأمني  احتياجات  تلبي  قطر  بدولة  تعمل  �ضركة 
فئات  ال�ضركات  هذه  وتقدم  قطر.  بور�ضة  يف  مدرجة  وطنية  �ضركات 
واحلرائق،  احلوادث  �ضد  التاأمني  مثل  التاأمينية  التغطية  من  متعددة 

والتاأمني البحري والربي، والتاأمني ال�ضحي وغريها . 
بنحو5890  الوطنية  التاأمني  ل�ضركات  املجمع  املايل  املركز  ارتفع  وقد   
باملقارنة  2013م،  نهايةعام  يف   %36.8 ن�ضبته  ما  اأو  ريال،  مليون 
العام  نهاية  ن�ضبته 7.3% يف  ما  اأو  ريال،  مليون  بنحو 1094  زيادة  مع 

ال�ضابق. وذلك كما يبينه اجلدول اأدناه:

Insurance Companies

Insurance Companies represent one of the pillars of the financial 
system. At present, there are (14) insurance companies 
operating in Qatar, five of which are national companies listed 
in Qatar Stock Exchange. These companies offer a variant 
number of insurance coverage such as insurance against 
accidents fires, marine & land insurance, health insurance, 
and etc.
The consolidated balance sheet of the national insurance 
companies increased by QR 5890 million or 36.8% at the end 
of 2013, compared to QR 1094 million or 7.3% at the end of 
2012. Major developments to assets and liabilities during 2013 
are presented in the table below.

Financial Sectorالقطاع المالي

Table (6-8)
Balance Sheet of the National Insurance Companies

جدول رقم )8-6(

المركز المالي لشركات التأمين الوطنية

QR Million  مليون ريال
 

Item
 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %
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1,663Paid-Up Capital 1,919 2,438 519 27.0   راأ�س املال املدفوع

814Legal Reserve 850 1,918 1,068 125.6 احتياطي قانوين

289General Reserve 289 289 -   -   احتياطي عام

1,491Fair Value Reserve 791 1,106 315 39.8 احتياطي القيمة العادلة

2,779Retained Earning 2,965 5,016 2,051 69.2 اأرباح مدورة

337Other Reserves 873 859 (14)(1.6)احتياطيات اأخرى

7,373Total Shareholders’ Equity 7,687 11,626 3,939 51.2 اإجمايل حقوق امل�ضاهمني

1- الموجودات
قويًا،  منوًا   2013 عام  خالل  الوطنية  التاأمني  �ضركات  اأن�ضطة  حققت 
النمو  هذا  قاد  وقد   ،%36.8 حوايل  املايل  املركز  منو  معدل  بلغ  حيث 
نقد  وهي:  بنود  ثالثة  املايل  املركز  من  املوجودات  جانب  يف  القوي  
واأر�ضدة لدى البنوك، ذمم مدينة اأخرى وم�ضروفات مدفوعة مقدمًا 

وا�ضتثمارات مالية.
مليون   1394 مبقدار  البنوك"  لدى  واأر�ضدة  " نقد  بند  قيمة  ارتفعت 
ريال اأو ما ن�ضبته 54.2% لي�ضل ر�ضيده اإىل نحو 3966 مليون ريال يف 
عام 2013 مقابل 2572 مليون ريال يف العام ال�ضابق. وارتفعت قيمة بند 
" ذمم مدينة اأخرى وم�ضروفات مدفوعة مقدمًا" بنحو 2346 مليون 
ريال ومبعدل منو بلغ حوايل 47.7% يف عام 2013 باملقارنة مع زيادة 
بنحو 523 مليون ريال اأو ما ن�ضبته 11.9% يف العام ال�ضابق، وميثل هذا 
اإجمايل املوجودات يف عام 2013 مقارنة بنحو  البند نحو 33.2% من 
30.7% يف عام 2012. كما زادت قيمة "ال�ضتثمارات املالية" بحوايل 
البند  هذا  لي�ضكل   ،2013 عام  36.9%يف  وبن�ضبة  ريال  مليون   1929

نحو32.7% من اإجمايل املوجودات يف عامي 2012 و 2013.

2- المطلوبات
 )9-6( رقم  اجلدول  يو�ضح  والذي  امل�ضاهمني"،  "حقوق  بند  يزال  ل 
�ضركات  اأن�ضطة  متويل  م�ضادر  من  الأكرب  اجلانب  ميثل  تفا�ضيله، 
املجمعة  املطلوبات  اإجمايل  ن�ضبته 53.1% من  ما  �ضكل  التاأمني، حيث 
لهذه ال�ضركات يف نهاية عام التقرير مقابل 48% يف نهاية العام ال�ضابق. 
ريال،  مليار   11.6 حوايل  امل�ضاهمني"   "حقوق  بند  قيمة  بلغت  وقد 
مقابل 7.7 مليار ريال يف نهاية العام ال�ضابق حمقًقا بذلك معدل منو 
بلغت ن�ضبته51.2% .  وياأتي بند  "مطلوبات عقود التاأمني"  يف املرتبة 
الثانية من حيث الأهمية الن�ضبية يف قيمة املطلوبات حيث بلغت قيمتها 
7516 مليون ريال )اأي ما يوزي 34.3% من اإجمايل املركز املايل( يف 
عام 2013 مقابل 6477 مليون ريال يف عام 2012. كما ارتفعت قيمة 
بند "خم�ض�ضات وذمم التاأمني الدائنة"  بقوة  بنحو 902 مليون ريال 
مليون  بنحو 115  بلغ حوايل51.6% يف عام 2013مقارنة  ومبعدل منو 

ريال اأو ما ن�ضبته 7.1% يف العام ال�ضابق.

 1. Assets
The activities of the national insurance companies have 
increased by 36.8% in 2013.  The strong growth in the asset 
side of the balance sheet was led by three items. namely: 
cash and balances with banks, other receivables and prepaid 
expenses and financial investments.

“Cash and balances with banks” strongly increased by QR 

1394 million and 54.2% to reach QR 3966 million, compared 

to QR 2572 million in 2012. “Other receivables and prepaid 

expenses rose strongly by QR 2346 million and 47.7% in 

2013 compared to QR 523 million in the previous year. thus 

constituting 33.2% of the total assets, compared to 30.7% in 

2012.  Financial investments jumped by 36.9% and QR 1929 

million in 2013, representing 32.7% of the total assets in both 

2012 and 2013. 

2. Liabilities
“Shareholders equity”, as shown in Table (6 – 9), still represents 
the major part of sources of funds of the insurance companies’ 
activities, constituting 53.1% of the total consolidated liabilities 
of these companies in 2013 compared to 48% at the end of 
the previous year. Shareholders equity stood at QR 11.6 billion 
vis-à-vis QR7.7 billion at the end of the previous year, up by 
51.2%. “Insurance contract liabilities” comes in the second 
position in terms of its relative importance of liabilities value. It 
has amounted to QR 7516 million (i.e. 34.3% of total liabilities) 
compared to QR 6477 million in 2012. “Provisions & insurance 
accounts payable” also witnessed a strong growth above the 
previous year by 51.6% and QR 902 million. compared to  an 
increase of 7٫1% and QR 115 million in the previous year.

Table (6-9)
Shareholders Equity in the National Insurance Companies

جدول رقم )9-6(

حقوق المساهمين لدى شركات التأمين الوطنية
QR Million  مليون ريال

 
Item

 

 
2011

 

 
2012

 

 
2013

 

Change  لتغري�
(2013/2012)

 

�لبيــــــــــان
   Value لقيمة� %
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بورصة قطر

�ضجلت اأ�ضواق الأ�ضهم يف القت�ضادات املتقدمة منوًا قويًا يف عام 2013 
نتيجة ا�ضتمرار ال�ضيا�ضات   النقدية غري التقليدي التخفيفية املتكيفة، 
اأداء  كان  اأي حال،  على   .)10-6 القت�ضادي )جدول  امل�ضهد  وحت�ضن 
يوؤدي  اأن  من  القلق  نتيجة  خمتلطًا   النا�ضئة  القت�ضادات  يف  الأ�ضواق 
ا�ضطرابات  اإىل  القت�ضادات  لتعري�س  املحفزات  برامج  عن  الرتاجع 
تن�ضاأ عن هروب روؤو�س الأموال اإىل الدول املتقدمة.  وعمومًا، انخف�س 
موؤ�ضر مورجان �ضتانلي لالأ�ضواق النا�ضئة بن�ضبة 4.5% يف عام 2013. 
دول  يف  الأ�ضهم  اأ�ضواق  موؤ�ضرات  كل  �ضجلت  ذلك  من  النقي�س  وعلى 
جمل�س التعاون ارتفاعات، نظرًا لأن اأ�ضواق هذه املجموعة ظلت جذابة  
بالنظر اإىل قوة معطياتها القت�ضادية. وكانت التقلبات يف اأ�ضواق اأ�ضهم 

التعاون  يف عام 2013 اأكرث منها يف عام 2012.

على  التقدم  من  املزيد   2013 عام  يف  قطر  يف  املايل  ال�ضوق  وحقق 
موؤ�ضر  تد�ضني  يناير 2013 مت  والتظيمية. ففي  الفنية  العمليات  �ضعيد 
جديد)موؤ�ضر الريان  الإ�ضالمي لبور�ضة قطر( .  وح�ضلت هيئة قطر 
لهيئات  الدولية  املنظمة  لدى  الكاملة  الع�ضوية  على  املالية  لالأ�ضواق 
الأوراق املالية يف فرباير، واأعلنت مورجان �ضتانلي يف يونيو عن ترفيع 
ويف   ،)1 النا�ضئة)اإطار  الأ�ضواق  م�ضاف  اإىل  القطري  املايل  ال�ضوق 

اأكتوبر اأ�ضبحت بور�ضة قطر ع�ضوًا يف احتاد البور�ضات العاملية.

Qatar Stock Exchange

Stock markets of major advanced economies registered 

strong growth in 2013 reflecting continued accommodative 

unconventional monetary policies and improving economic 

outlook (Table 6-10). However, the performance of emerging 

market economies was mixed on worries that withdrawal of 

global monetary stimulus could expose economic vulnerabilities 

in the wake of capital flight to advanced economies. Overall, 

MSCI’s emerging market index fell by 4.5% in 2013. In 

contrast, all the GCC benchmark indices registered gains 

as GCC markets remained fairly attractive given the strong 

fundamentals. Volatility in GCC countries stock indices was 

higher in 2013 as compared with 2012.

In 2013, the Qatari financial market achieved much progress 
on the technical, regulatory and operational fronts. In January, 
a new index was introduced (QE Al Rayan Islamic Index); the 
QFMA gained full membership to the International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO) in February; Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) announced in June to 
upgrade the Qatari financial market to emerging market status 
(Box 1); and in October, the QE became member of the World 
Federation of Exchanges (WFE).

Table (6-10)
Global Stock Markets

جدول رقم )10-6(

البورصات العالمّية

Index Name (Country)
�لتغري

% Change 

�لتقلبات
 )معامل �لختالف(
Volatility (CV)

��سم �ملوؤ�ّسر )�لبلد(

2012 2013 2012 2013

Advanced Economies القت�ضادات املتقدمة    
DJIA (US) 7.3 26.5 2.5 4.8 موؤ�ضر داو جونز ال�ضناعي )الوليات املتحدة(
Euro Stoxx (Euro Area) 13.8 17.9 6.2 5.5 موؤ�ضر يورو �ضتوك�س )منطقة اليورو(
FTSE 100 (UK) 5.8 14.4 2.8 2.7 موؤ�ضر فوت�ضي 100 )اململكة املتحدة(
NIKKEI 225 (Japan) 22.9 56.7 5.4 10.6 موؤ�ضر نيكاي 225 )اليابان(
MSCI Emerging Markets GCC Countries  15.6  -4.5  4.9 دول جمل�س التعاون 4.5
Dubai Financial Market (UAE) 19.9 107.7 6.1 18.5 �ضوق دبي املايل )دولة الإمارات(
Saudi Stock Market (KSA) 6.0 25.5 5.2 6.6 ال�ضوق املالية ال�ضعودية )ال�ضعودية(
Muscat Securities Market (Oman) 1.2 18.6 2.4 5.3 �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية )ُعمان(
Kuwait Stock Exchange (Kuwait) 2.1 27.2 3.5 9.0 �ضوق الكويت لالأوراق املالية )الكويت(
Bahrain Stock Exchange (Bahrain) -6.8 17.2 3.5 4.4 �ضوق البحرين لالأوراق املالية )البحرين(
Qatar Stock Exchange (Qatar) -4.8 24.2 2.0 6.8 بور�ضة قطر )قطر(
CV: coefficient of variation. معامل الختالف    
Source: Bloomberg. امل�ضدر: بلومربج    
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إطار 1 : مورجان ستانلي ترفع قطر

مزود  اأعلن  الت�ضنيفات،   على  متت  التي  ال�ضنوية  للمراجعة  تاليًا 
املوؤ�ضر الرئي�ضي مورغان �ضتانلي كابيتال انرتنا�ضيونال اإعادة ت�ضنيف  
من  كموؤ�ضرات  املتحدة   العربية  لالإمارات  وموؤ�ضرها  لقطر  موؤ�ضرها 
اأن   ومنذ   .2014 يونيو  من  اعتبارًا  النا�ضئة،  الأ�ضواق  املبتدئةاإىل 
اأطلقت مرجان �ضتانلي موؤ�ضر الأ�ضواق املبتدئة يف عام 2007، فاإنه مل 

ي�ضبق اأن مت ترقية بلد ما اإىل �ضوق نا�ضئة.

اأ�ضبحت الأ�ضواق النا�ضئة جزءا هاما ومتكامال  يف تخ�ضي�س حمفظة 
بلدان   10 هناك  كان   ،1988 عام  يف  اإن�ضائها  وعند  العاملية.  الأ�ضهم 
فقط  يف موؤ�ضر مورجان �ضتانلي لالأ�ضواق النا�ضئة، وهو ما ميثل اأقل 
عام 2013،  دي�ضمرب  نهاية  ومع   العاملية  ال�ضوقية  القيمة  من   %1 من 
غطى املوؤ�ضر اأكرث من 800 ورقة مالية يف 21 �ضوق، ومتثل حوايل %11 
تعطى  �ضوف   ،2014 يونيو  من  واعتبارًا  العاملية.  ال�ضوقية  القيمة  من 
و   %0.40 الرتجحية  القيمة  وقطر  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

0.45% على التوايل  يف موؤ�ضر مورجان �ضتانلي لالأ�ضواق النا�ضئة. 

 وعك�ضت اإعادة ت�ضنيف  مورجان �ضتانلي لقطر اإىل الأ�ضواق النا�ضئة 
اعرتاف امل�ضتثمرين باأن ال�ضلطات القطرية وبور�ضة قطر قد حققت 
تقدما كبريا يف تعزيز الكفاءة الت�ضغيلية لنموذج الت�ضليم مقابل الدفع، 
يف اإدخال اآلية التجارة املنا�ضبة التي ت�ضمل اإقرتا�س الأوراق وت�ضهيالت 

الإقرا�س، وكذلك اللتزام بزيادة حدود امللكية الأجنبية .

Box 1: MSCI Qatar Upgrade

Following the 2013 Annual Market Classification Review, the 

leading index provider Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) announced the reclassification of the MSCI Qatar and 

the MSCI United Arab Emirates (UAE) indices from Frontier to 

Emerging Markets, effective June 2014. Since MSCI launched 

the Frontier Markets, index in 2007, there has been no prior 

case of a country being upgraded to emerging market status.

Emerging markets have become an important and integrated 

part of global equity portfolio allocation. At its creation in 

1988,there were just 10 countries in the MSCI Emerging 

Markets Index (MSCI EMI), representing less than 1% of 

world market capitalization. As of end December 2013, the 

Index covered over 800 securities across 21 markets and 

represented approximately 11% of world market capitalization. 

Effective June 2014, the UAE and Qatar will be given a 

weighting of 0.40% and 0.45%, respectively, in the MSCI EMI.

The reclassification of MSCI Qatar to Emerging Market reflects 

investors’ recognition that the Qatari authorities and the Qatar 

Exchange have made significant progress in enhancing the 

operational efficiency of the Delivery versus Payment model, 

in introducing a proper false trade mechanism that includes 

securities borrowing and lending facilities, and further 

commitment to increase the Foreign Ownership Limit.

MSCI Emerging Markets  األسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي

Americas �لأمريكتني Europe.Middle 
East & Africa �أوروبا، �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا Asia �آ�سيا

Brazil الربازيل Czech Republic جمهورية الت�ضيك China ال�ضني
Chile ت�ضيلي Egypt م�ضر India الهند
Colombia كولومبيا Greece اليونان Indonesia اندوني�ضيا
Mexico املك�ضيك Hungary املجر Korea كوريا
Peru بريو Poland بولندا Malaysia ماليزيا
 Qatar قطر Philippines الفلبني
 Russia رو�ضيا Taiwan تايوان

 South Africa جنوب افريقيا Thailand تايلند
 Turkey تركيا  

 U. A. E. الإمارات  
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التدفقات  يجتذب  اأن  ينبغي  النا�ضئة  الأ�ضواق  موؤ�ضر  يف  والإدراج 
 7 من  اأكرث  �ضتانلي  مورجان  ويجذب   الأ�ضهم.   ملحفظة  ال�ضتثمارية 
تريليون دولر من الأ�ضهم يف جميع اأنحاء العامل، وهو يعترب درجة اأوىل  
يف قائمة اأ�ضواق النمو. وي�ضمل اإعادة الت�ضنيف فوائد كبرية اأخرى  منها 
زيادة يف تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر، وا�ضتقطاب امل�ضتثمرين 
لتتبع املوؤ�ضر، واإدخال حت�ضينات يف جمال حوكمة ال�ضركات،  واإ�ضارة 

موؤثرة " فيما يتعلق بالتزام ال�ضيا�ضة.

أداء مؤشر بورصة قطر

اأقفل موؤ�ضر بور�ضة قطر يف عام 2013 عند امل�ضتوى 10379.59 نقطة 
بانخفا�س  مقارنة   %24.17 منو  وبن�ضبة  نقطة   2020.65 باإرتفاع 
420.09 نقطة وبن�ضبة 4.8-% يف عام 2012 )جدول 6-11(. واأثناء 
 - اختالق 8125  نطاق  بور�ضة قطر �ضمن  موؤ�ضر  عام 2013 حترك 
اختالف  )مبعامل  اأعلى  تقلبًا  بذلك  م�ضكاًل   ،2012 عام  يف   8892
6.8 يف عام 2013 مقابل 2.0 يف عام 2012(. ويف نهاية عام 2013 
ارتفعت الر�ضملة الكلية لل�ضوق اإىل امل�ضتوى 555.6 مليار ريال مقارنة 
 .%20.8 ن�ضبتها  بزيادة   2012 عام  بنهاية  ريال  مليار   459.9 بنحو 
وزادت ن�ضبة الر�ضملة الكلية اإىل الناجت املحلي الإجمايل من %66.5 
يف عام 2012 اإىل 75.4% يف عام 2013. وبالن�ضبة للموؤ�ضرات املالية 
بينما ظلت ن�ضبة الأرباح املوزعة اإىل العائد م�ضتقرة ب�ضكل عام، فاإن 
جانب  من  عالية  ثقة  عاك�ضًا  الإرتفاع  يف  ا�ضتمر  الربح  مكرر  ن�ضبة 

امل�ضتثمرين.

اأداء موؤ�ضر مورجان �ضتانلي لالإ�ضتثمارات الرتاكمية

Inclusion in the emerging market index should attract equity 

portfolio investment inflows. The MSCI, EMI, which tracks 

more than US$7 trillion of equities worldwide, is considered 

the A-list of growth markets. Other significant benefits of 

reclassification include an increase in FDI inflows, appeal 

to index-tracking investors، improvements in corporate 

governance and a “signaling effect” with regard to policy 

commitment.

QE Market Index Performance

The QE index closed 2013 at 10,379.59 points, gaining 
2020.65 points or 24.17% as compared to a loss of 420.09 
points or -4.8% in 2012 (Table 6-11). During 2013, the QE 
index moved in a wider range of 8333-10527 as against 
the range of 8123-8892 during 2012, thus exhibiting higher 
volatility (coefficient of variation of 6.8 in 2013 vis-à-vis 2.0 in 
2012). At end-2013, market capitalization of shares reached 
QR 555.6 billion as compared to QR 459.9 billion at end-2012, 
an increase of 20.8%. Market capitalization also increased as 
a proportion of nominal GDP, from 66.5% in 2012 to 75.4% 
in 2013. Among the financial indicators, while the dividend to 
yield ratio remained broadly the same, the price-earning ratio 
continued to increase reflecting high investor confidence.
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اإىل 10526.95 نقطة يف 15 دي�ضمرب 2013 )�ضكل  املوؤ�ضر  وقد و�ضل 
على  القطرية  املالية  الأ�ضواق  تطور  املوؤ�ضر  ارتفاع  ويعك�س   .)1-6
اأرباح  ارتفاع  لتوقع  منه  باأكرث  والت�ضغيلي  والتنظيمي  الفني  امل�ضتوى 

ال�ضركات و�ضالمة النظام امل�ضريف ودميومة منو الإقت�ضاد املحلي.

The index reached a high of 10526.95 points on December 15, 
2013 (Figure 6-1).The rise in the index reflected progress of 
the Qatari financial market  at various technical, regulatory, 
and operational levels; higher than expected corporate profits; 
sound banking sector and sustained domestic economic 
growth.

Table (6-11)
Qatar Stock Exchange - Key Indicators

جدول رقم )11-6(

 بورصة قطر – المؤشرات الرئيسّية

Indicators 2012 2013 �ملوؤ�سر�ت

Market Index Closing (end-period) 8358.9 10379.6 اإقفال موؤ�ضر ال�ضوق )نهاية الفرتة(
Market Index Change (%) (point-to-point) -4.8 24.2 معدل تغرّي موؤ�ضر ال�ضوق )بح�ضب كل نقطة(

Market Index Range 8123-8892 8333-
10527 نطاق موؤ�ضر ال�ضوق

Market Index Volatility (CV) 2.0 6.8  تقلبات موؤ�ضر ال�ضوق )معامل الختالف(
Number of Listed Companies 42 42 عدد ال�ضركات املدرجة
Market Capitalization (QR billion) 459.9 555.6 قيمة ال�ضوق الراأ�ضمالية )مليار ريال(
Market Capitalization (% of GDP) 66.5 75.4 قيمة ال�ضوق الراأ�ضمالية )% من الناجت املحلي الإجمايل(
Trading Value of Shares (QR billion) 70.7 74.9 القيمة املتداولة )مليار ريال(
Dividend Yield (%) (end-period) 4.0 3.9 معدل ريع ال�ضهم )%( ))نهاية الفرتة(
Price-Earning Ratio (times) (end-period) 13.0 14.6 معدل ال�ضعر اإىل الأرباح )مرة( )نهاية الفرتة(
Source: Qatar Stock Exchange. امل�ضدر: بور�ضة قطر  

Financial Sectorالقطاع المالي



Thirty Seventh Annual Report 2013التقرير السنوي السابع والثالثون 2013 136

Financial Sectorالقطاع المالي

أداء القطاعات في بورصة قطر

يف عام 2013، احتل قطاع البنوك واخلدمات املالية املرتبة الأوىل من 
حيث حجم التداول، قيمة التداول وعدد ال�ضفقات )اجلدول 12-6(. 
وتراجعت اأ�ضهم قطاع العقارات ب�ضكل حاد مقارنة مع 2012، وانخف�س 
اإىل املرتبة الثانية يف اإجمايل حجم التداول واملركز الثالث بعد القطاع 
ال�ضناعي يف اإجمايل قيمة التداول. وظل ترتيب القطاعات الأخرى دون 
تغيري عن العام ال�ضابق من حيث قيمة الأ�ضهم املتداولة. كما انخف�ضت 
الأ�ضهم ال�ضلع ال�ضتهالكية واخلدمات يف حجم التداول، قيمة التداول 
وعدد ال�ضفقات مقارنة مع عام 2012. و�ضجلت اأكرب زيادة يف الأ�ضهم 
يف عام 2013 من قبل قطاع التاأمني، والتي ظلت مع ذلك يف م�ضتويات 
العام ال�ضابق من حيث حجم التداول، وقيمة التداول وعدد ال�ضفقات.

QE Market Performance of Sectors

In 2013, the Banking & Financial Services sector held the first 
position in terms of trading volume, trading value and number 
of transactions (Table 6-12). The Real Estate sector’s shares 
fell sharply compared to 2012, falling to second position in total 
trading volume and third position after the Industrial sector in 
total trading value. The ranking of the other sectors remained 
unchanged from the previous year in terms of trading value. The 
Consumer Goods and Services’ shares decreased in trading 
volume, trading value and number of transactions compared to 
2012. The strongest increase in shares in 2013 was recorded 
by the Insurance sector, which nonetheless remained at the 
last positions in terms of trading volume, trading value and 
number of transactions.


 

Figure No. (6-1)
Daily Movement of QE Index
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الشركات المدرجة في البورصة

ظل اإجمايل عدد ال�ضركات املدرجة يف عام 2013 دون تغيري عن 2012 
اأنهت 26 �ضركة  الأ�ضعار  عند 42 �ضركة )اجلدول 6-13(. ومن حيث 
من اأ�ضل 42 �ضركة مدرجة  العام على ارتفاع، يف حني انخف�ضت  اأ�ضعار 
اأ�ضهم  15 �ضركة، وبقي  �ضعر �ضهم �ضركة واحدة  دون تغري. وقاد �ضهم 
�ضناعات قطر قيمة التداولت خالل عام 2013، وهو ما ميثل %13.7 
من اإجمايل قيمة التداول، تاله �ضهم  بنك قطر الوطني 8.7% واملتحدة 

للتنمية يف %7.6.

QE Listed Companies

The total number of listed companies in 2013 remained 

unchanged from 2012 at 42 (Table 6-13). In terms of the value 

of the index, 26 companies of the 42 listed ended the year 

higher, while 15 fell and one company remained unchanged. 

The Industries Qatar led trading value during 2013, accounting 

for 13.7% of the total trading value, followed by QNB at 8.7% 

and the United Development at 7.6%.

Table (6-12)
Sectoral Distribution of Traded Shares in Qatar Stock Exchange

جدول رقم )12-6(

القطاعات الرئيسية حسب حركة التداول في بورصة قطر

Sectors

�حل�سة �لن�سبية من �لإجمايل )%(
Relative Share of the Total (%)

2012�لقطاعات 2013

عدد الأ�ضهم
Volume

قيمة الأ�ضهم
Value

عدد عمليات 
التداول

Transactions

عدد الأ�ضهم
Volume

قيمة الأ�ضهم
Value

عدد عمليات 
التداول

Transactions

Banking and Financial Inst. 24.5 32.2 31.7 27.6 33.4 30.8 البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
Consumer Goods and Services 9.1 11.7 16.5 8.8 11.2 12.3 اخلدمات وال�ضلع ال�ضتهالكية
Industrial 10.7 17.2 18.1 12.8 24.3 21.6 ال�ضناعة
Insurance 0.7 1.2 1.6 1.8 2.5 2.6 التاأمني
Real Estate 42.1 28.0 15.6 27.5 15.3 16.6 العقارات
Telecommunication 6.3 4.3 6.7 10.5 5.7 6.9 الت�ضالت
Transport 6.6 5.3 9.8 11.0 7.6 9.4 النقل
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 �ملجموع
Source: Qatar Stock Exchange امل�ضدر: بور�ضة قطر    
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قطر  بور�ضة  يف  املدرجة  ال�ضركات  جلميع  الإجمالية  الأرباح  وارتفعت 
اإىل نحو 41.4 مليار ريال يف عام 2013 )9.5%( من 37.8 مليار ريال 
يف عام 2012 )اجلدول 6-14(. وحلقت خ�ضائر ب�ضركتني خالل عام 
�ضجل  القطاعات،  وبني  اأرباح.  ال�ضركات  بقية  �ضجلت  حني  يف   ،2013
قطاع التاأمني اأعلى ن�ضبة منو �ضايف ربح قدره 214%، تاله موؤ�ضر قطاع 
ال�ضتهالكية  ال�ضلع  قطاعات  من  كل  تاله   ،%31.6 مبعدل  العقارات 
تراجع  بينما  النقل.  وقطاع  املالية،  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  واخلدمات، 
�ضايف الربح اخلا�س بقطاعي الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية، وقطاع 

ال�ضناعة  بن�ضبة 12.4% و 1.9%، على التوايل.

Total profit of all companies listed in Qatar Stock Exchange 

increased to QR 41.4 billion in 2013 (9.5%) from QR 37.8 billion 

in 2012 (Table 6-14). Only 2 companies made losses during 

2013, while the rest recorded profits. Among the sectors, the 

Insurance sector recorded the highest net profit growth of  

214%, followed by the Real Estate sector with 31.6%, Consumer 

Goods & Services, the Banking and Financial Services and 

the Transportation sector. The Telecommunications and the 

Industrial sectors both recorded reduction in net profits of 

12.4% and 1.9%, respectively.

Table (6-13)
Sectoral Distribution of Listed Companies in Qatar Stock Exchange

جدول رقم )13-6(

التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

 
Sectors

 

عدد �ل�سركات �ملدرجة
Number of Listed

Companies
 �لتغري

Change �لقطاعات
2012 2013

Banking and Financial Inst. 12 12 0 البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
Consumer Goods and Services 8 8 0 ال�ضلع واخلدمات ال�ضتهالكية
Industrial 8 8 0 ال�ضناعة
Insurance 5 5 0 التاأمني
Real Estate 4 4 0 العقارات
Telecommunication 2 2 0 الت�ضالت
Transport 3 3 0 النقل
Total 42 42 0 �ملجموع

Source: Qatar Stock Exchange. امل�ضدر: بور�ضة قطر   
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و�ضكلت اأكرب 10 �ضركات حوايل 75% من �ضايف الأرباح يف عام 2013، 
قطر،اأريدو،  �ضناعات  الوطني،  قطر  بنك  ال�ضركات  هذه  وت�ضمل 
الإ�ضالمي،  قطر  م�ضرف  الريان،  م�ضرف  للتاأمني،  العامة  القطرية 
والبنك  الدوحة  بنك  العقارية،  بروة  �ضركة  واملاء،  الكهرباء  �ضركة 

التجاري القطري.

The top 10 companies accounted for about 75% of net profits 

in 2013. These companies include Qatar National Bank, 

Industries Qatar, Ooredoo, Qatar General Insurance, Masraf 

Al Rayyan, Qatar Islamic Bank, Qatar Electricity and Water, 

Barwa Real Estate, Doha Bank and Commercial Bank of Qatar.

Table (6-14)
Net Profits of Listed Companies

جدول رقم )14-6(

صافي أرباح الشركات المدرجة

QR Million  مليون ريال

Sector
�سايف �لربح
Net Profit

�لتغري )%(
% Change �لقطاعات

2012 2013 2012 2013

Banking and Financial Inst. 16,299 17,382 6.9 6.6 البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية
Consumer Goods and Services 1,577 1,799 -4.4 14.1 ال�ضلع واخلدمات ال�ضتهالكية
Industrial 12,118 11,885 10.0 -1.9 ال�ضناعة
Insurance 982 3,087 4.9 214.3 التاأمني
Real Estate 2,206 2,903 -56.8 31.6 العقارات
Telecommunication 2,944 2,579 13.0 -12.4 الت�ضالت
Transport 1,686 1,780 5.0 5.6 النقل
Total 37,812 41,415 -1.5 9.5 �ملجموع

Note: Total profits do not include Vodafone ملحوظة: �لأرباح ل تت�سمن �سركة فود�فون  

Source: Qatar Stock Exchange. امل�ضدر: بور�ضة قطر   
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اإلصدارات الجديدة 

يف ال�ضوق الأولية، مت اإ�ضدار ما يقرب من 165 مليون �ضهم جديد بقيمة 
5 مليار ريال يف عام 2013 مقارنة مع حوايل 175 مليون �ضهم جديد 
بقيمة 11.2 مليار ريال يف عام 2012. وكانت جميع الإدراجات اجلديدة 

يف ال�ضوق الأولية يف �ضكل اأ�ضهم حقوق اأولوية لقائمة امل�ضاهمني.

أدوات الدين الحكومي

للتداول  احلكومية  ال�ضندات  اإدراج  قطر  بور�ضة  �ضهدت  الأوىل،  للمرة 
ريال  مليار   1.5 نحو  التداول  قيم  اإجمايل  بلغ  حيث   ،2013 عام  يف 
املتداولة من خالل 17 �ضفقة  ال�ضندات احلكومية  األف  من  لنحو150 

)اجلدول 15-6(.

New Issues

In the primary market, approximately 165 million new shares 

worth QR 5.0 billion were issued in 2013 as compared with 

about 175 million new shares worth QR 11.2 billion in 2012. All 

the new issues in the primary market were in the form of Rights 

Issue to existing shareholders.

Government Debt Instruments

For the first time, the QE witnessed the listing and trading of 

government bonds in 2013. The total trading values amounted 

to QR 1.5 billion for 150 thousand traded government bonds 

through 17 transactions (Table 6-15).

بالتايل، ارتفع اإجمايل قيمة الأوراق املالية املتداولة )اأ�ضهم بالإ�ضافة 
ريال  مليار   71.5 من   %5.7 بن�ضبة  اخلزانة(  و�ضندات  اأذون  اإىل 
انخف�س حجم  ريال يف عام 2013، يف حني  اإىل 80.2  يف عام 2012 
التداول بن�ضبة 20.4% لي�ضل اإىل 1933 مليون  �ضهم يف عام 2013 من 
ال�ضفقات  عدد  اإجمايل  وارتفع   .2012 عام  يف  �ضهم  مليون   2428.3
بن�ضبة 8.7% لي�ضل اإىل 958646  �ضفقة يف عام 2013 من 881663  

�ضفقة يف عام 2012.

Consequently, the total value of traded securities (shares plus 

T-Bills and T-Bonds) increased by 5.7% from QR 71.5 billion 

in 2012 to QR 80.2 billion in 2013, while trading volume fell 

by 20.4% to reach 1,933.0 million securities in 2013 from 

2,428.3 million securities in 2012. The total number of 

transactions increased by 8.7% to reach 958,646 transactions 

in 2013 from 881,663 transactions in 2012.

Table (6-15)
Traded T-Bills and Government Bond

جدول رقم )15-6(

أذونات وسندات الخزينة الحكومية المتداولة

Trading 2012 2013

T-Bill  �أذونات �خلز�نة  

Trading value (QR Million) 793.2 3,983.9 قيمة التداول )مليون ريال( 

Traded volume 80,100 401,000 حجم التداول

No, of transactions 25 51 عدد عمليات التداول

Government Bonds  �ل�سند�ت �حلكومية

Trading value (QR Million) - 1,510.0 قيمة التداول )مليون ريال( 

Traded volume - 150,000 حجم التداول

No, of transactions - 17 عدد عمليات التداول

Source: Qatar Financial Markets Authority,  امل�ضدر: هيئة قطر لالأوراق املالية 



الفصل السابع
Chapter Seven

المدفوعات وميزان  الخارجية  التجارة 
Foreign Trade and Balance of Payments



Thirty Seventh Annual Report 2013145التقرير السنوي السابع والثالثون 2013

Foreign Trade and Balance of Paymentsالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

مقدمة        

اخلارجي  القطاع  يف  الرئي�ضية  التطورات  احلايل  الف�ضل  ي�ضف 
املتعلقة بالتطورات يف جمال التجارة اخلارجية و�ضعر ال�ضرف وميزان 
الأول  الق�ضم  يتم يف  ال�ضياق،  هذا  ويف   .2013 العام  املدفوعات خالل 
اإعطاء مالحظات تف�ضيلية عن  التجارة اخلارجية مع  حتليل تطورات 
ال�ضركاء التجاريني الرئي�ضيني والتوزيع ال�ضلعي. ثم يلي ذلك التطورات 
الرئي�ضية  العمالت  مقابل  القطري  الريال  �ضرف  �ضعر  على  الرئي�ضية 

املتداولة خالل الفرتة وتطورات ميزان  املدفوعات القطري.
 

التجارة الخارجية 

التجارة اخلارجية دورا  تلعب  الت�ضدير،  باعتباره اقت�ضادا قائما على 
التي  الزيادة  اإىل  وبالنظر  قطر.  لدولة  القت�ضادي  الن�ضاط  يف  هاما 
�ضادرات  فاإن   ،2013 عام  خالل  الرئي�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار  علي  طراأت 
العام  مع  باملقارنة  اإيجابي  م�ضار  كانت يف  ال�ضلع  من  ووارداتها  البالد 
ال�ضابق. وقد لوحظ اأن التجارة اخلارجية لدولة قطر منت ب�ضكل كبري 
يف ال�ضنوات الأخرية جنبا اإىل جنب مع النمو القت�ضادي املطرد الذي 
وامل�ضروعات  والغاز،  النفط  لقطاعات  يحدث  ما  اإىل  اأ�ضا�ضا  يرجع 
العامل  كاأ�س  نهائيات  بتنظيم  ال�ضلة  ذات  التحتية  والبنية  ال�ضناعية، 

التي �ضت�ضت�ضيفها قطر يف عام 2022)اجلدول 7 -1(.

Introduction

Current chapter describes the major developments in external 
sector focused on developments in foreign trade, exchange 
rate and balance of payments during the year 2013.  In this 
context, the foreign trade developments are analysed in the 
first section with analytical remarks detailed by major trading 
partners and commodity-wise. The key developments on 
exchange rate of Qatari riyal (QR) against major trading 
currencies during the period followed by the Qatar’s balance of 
payments are presented in the next sections.

Foreign Trade

Being an export driven economy, foreign trade plays an 

important role in the economic activity of Qatar. Due to the 

price increase observed for major commodities during 2013, 

country’s exports and imports of goods were in positive 

trajectory as compared to the previous year. It is noted that 

Qatar’s foreign trade has grown significantly in recent years 

along with steady economic growth which mainly is due to the 

ongoing oil, gas, industrial and infrastructure related projects 

in view of the World Cup to be hosted in Qatar in 2022 (Table 

7-1).

Table (7-1)
Exports, Imports and Foreign Trade

جدول رقم )1-7(

الصادرات والواردات والتجارة الخارجية

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبيـــــــــــــــــان

Exports of Goods   (f.o.b) 174,745 272,871 416,047 484,065 498,450 ال�ضادرات ال�ضلعية )فوب(
Imports of Goods  (c.i.f) 98,888 92,214 118,592 135,599 138,627 الواردات ال�ضلعية )�ضيف(
Foreign Trade 273,633 365,085 534,639 619,664 637,077 �إجمايل �لتجارة �خلارجية
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بلغ اإجمايل �ضادرات قطر يف عام 2013 نحو 498.5 مليار ريال بزيادة 
ن�ضبتها 3% عن م�ضتوى العام ال�ضابق البالغ 484.1 مليار ريال مدفوعا 
ب�ضكل رئي�ضي من �ضادرات الغاز الطبيعي امل�ضال. وبلغ الن�ضيب الن�ضبي 
 ،%78.2 ن�ضبته  ما  اخلارجية  التجارة  اإجمايل  يف  ال�ضلع  ل�ضادرات 
اإىل  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ال�ضادرات  ن�ضبة  انخف�ضت  حني  يف 

67.6% يف عام 2013 من 70% يف عام 2012 )اجلدول 1-7(. 

يف  مبا  االقيمة  اأ�ضا�س  على  )اأي  الواردات)�ضيف(  تكلفة  ارتفعت  وقد 
عام 2013  ريال يف  مليار  اإىل 138.6  وال�ضحن(،  التاأمني  تكلفة  ذلك 
احل�ضة  وارتفعت   ،2012 عام  يف  ريال   مليار   135.6 بنحو  مقارنة 
اإىل   %2.2 بن�ضبة  اخلارجية   التجارة  اإجمايل  يف  للواردات  الن�ضبية 
ن�ضبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  الواردات  �ضجلت  حني  يف   ،%21.8

.%18.8

ال�ضادرات  )جمموع  قطر  لدولة  اخلارجية  التجارة  حجم  بلغ  وقد   
ن�ضبتها  بزيادة  ريال،  مليار   637.1 نحو   2013 عام  يف  والواردات( 
2.8% عن العام ال�ضابق، بينما انخف�ضت ن�ضبة التجارة اخلارجية اإىل 
اإىل  الناجت املحلي الإجمايل -وهو موؤ�ضر على مدى انفتاح القت�ضاد- 

86.5% يف عام 2013 من 89.6 % يف العام ال�ضابق، )ال�ضكل 1-7(.

Qatar’s overall exports reached QR 498.5 billion, rose by 3% 

above the previous year level of QR 484.1 billion which mainly 

driven by liquefied natural gas (LNG) shipments during 2013.  

The relative share of exports of goods in total foreign trade 

stood at 78.2% while Exports to GDP ratio decreased to 67.6% 

in 2013 from 70.0% of 2012 (Table 7-1).

Import of goods c.i.f (based on cost including insurance and 

freight) increased to QR 138.6 billion in 2013 from QR 135.6 

billion of 2012, a growth of 2.2% is observed.  The relative 

share of imports in total foreign trade posted 21.8% while the 

import to GDP ratio stands at 18.8%.

Qatar’s foreign trade (sum of exports & imports) amounted 

QR 637.1 billion, a rise of 2.8% in 2013 as against previous 

year while the ratio of foreign trade to GDP,  an indicator of 

openness of the economy decreased to 86.5% in 2013 from 

89.6% of the previous year (Figure 7-1).

QR Million 




Figure No. (7-1)
Indicator of Qatar’s Openness

(%
)

Indicator of Openness (%)
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التصنيف السلعي للصادرات 

امل�ضال )مبا  الطبيعي  الغاز  الأكرب من �ضادرات قطر، من  كان اجلزء 
يف ذلك املكثفات(، و�ضكلت ما ن�ضبته  56.6% من اإجمايل ال�ضادرات 
)ال�ضكل 7-2(.  وقد لوحظ اأن زيادة قيمة ال�ضادرات بن�ضبة 7% )مبا 
يف ذلك ال�ضادرات من ال�ضلع، ال�ضناعية واإعادة الت�ضدير(، قد يكون 
راجعا اإىل زيادة يف الأ�ضعار، ب�ضبب القرار الذاتي بوقف التو�ضع يف انتاج 

والغاز اعتبارًا من عام 2012. 

 2013 عام  يف   %4.7 بن�ضبة  اخلام  النفط  �ضادرات  قيمة  وانخف�ضت 
حجم  يف  هام�ضي  تراجع  وحلدوث  النفط  اأ�ضعار  يف  النخفا�س  ب�ضبب 
النفطية  بخالف  الأخرى  املنتجات  �ضادرات   قيمة  وكانت  الإنتاج. 
الأ�ضمدة  وقطاعات  واملعادن  البرتوكيماويات  ت�ضمل  والتي  والغازية 
وغريها، يف نف�س م�ضتوى العام ال�ضابق تقريبًا. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه 
يف عام 2013، بلغت ح�ضة ال�ضادرات الأخرى ما ن�ضبته 24%، ويرجع 
ذلك اأ�ضا�ضا اإىل اإجناز م�ضروعات �ضناعية موؤخرا، مبا يوؤ�ضر على زيادة 

التنويع نحو القطاع غري الهيدروكربوين.

Commodity Wise Exports

The major part of the Qatar exports was from export of LNG 

(including condensate), which accounted for 56.6% of the total 

exports (Figure 7-2). Further the increase of 7.0% for Qatar’s 

exports (including exports of domestic goods and re-exports) 

earnings from LNG is observed, may be due to increase in 

price, because of the self-imposed moratorium on hydrocarbon 

gas  production started from 2012.

Exports receipts from crude oil declined by 4.7% in 2013 due to 

fall in oil price as well as marginal decline in production. Non-

oil-Non gas exports, which include petrochemicals, metals, 

fertilizer sectors, etc., were almost at the same level of previous 

year.  It is noted that in 2013, share of other exports reached 

around 24.0%, mainly due to recently completed manufacturing 

facilities, an indication of increasing diversification towards the 

non-hydrocarbon sector.




Figure No. (7-2)
Exports Share by Major Commodities

   
Re ExportsOther ExportsOilNatural Gas (Including Condensates)

 44.7%

 24.9%
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التوزيع الجغرافي للصادرات
 

 2013 عام  يف  ال�ضادرات  اإجمايل  من   %78.9 من  يقرب  ما  اجته 
وكانت  الأوروبية.  البلدان  نحو   %10 بن�ضبة  تليها  الآ�ضيوية،  الدول  نحو 
ال�ضادرات اإىل الدول العربية واإىل دول اأمريكا بن�ضبة 7.0% و %1.7 
على التوايل، يف حني كانت ح�ضة  بقية الدول 2.4% فقط خالل عام 
2013. وقد زادت ح�ضة اإجمايل ال�ضادرات اإىل منطقة اآ�ضيا هام�ضيا 
بن�ضبة 1.7 نقطة مئوية، ويرجع ذلك اأ�ضا�ضا اإىل زيادة ح�ضة اليابان 
اإىل29.2% يف عام 2013، يف  اإىل الإجمايل من27.7% يف عام 2012 
)اجلدول  ال�ضابقة  ال�ضنة  دون  اأخرى  مناطق  ح�ض�س  تراجعت  حني  

 .)2-7

Geographical Distribution of Exports

During 2013, nearly 78.9% of the total exports were towards 

Asian countries followed by 10.0% towards European 

countries. Exports to Arab and American countries were 7.0% 

and 1.7% respectively, while rest of the countries share was 

only 2.4%.  During 2013, share of total exports to Asian region 

were increased marginally by 1.7 percentage points, mainly 

due to increase in share of Japan from 27.7% in 2012 to 29.2% 

in 2013 of the total whereas the share of total of other regions 

decreased over the previous year (Table 7-2).






Figure No. (7-3)
Major Destinations of Qatar’s Exports During 2013
(Share of Total)
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اأعلى  و�ضنغافورة  وال�ضني  والهند  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  وكانت 
 %69.2 بن�ضبة   2013 عام  خالل  قطر  من  لل�ضادرات  وجهات  خم�س 
التجاريني  ال�ضركاء  بني  ومن   .)3-7 )ال�ضكل  ال�ضادرات  اإجمايل  من 
املميزين يف ال�ضترياد من قطر، حدث اأن زادت ال�ضادرات اإىل اليابان 
انخف�ضت  حني  يف  التوايل،  على   %30.1 و   %8.2 بن�ضبة  وال�ضني 
ال�ضادرات اإىل كوريا اجلنوبية والهند و�ضنغافورة بن�ضب %0.5، %1.7 
و 1.1% على التوايل. عالوة على ذلك، فاإنه يف املنطقة العربية، زادت 
العام  بن�ضبة 2.0% عن  التعاون اخلليجي  دول جمل�س  اإىل  ال�ضادرات 
ال�ضابق عن طريق اإبقاء الإمارات العربية املتحدة كوجهة رئي�ضية، تليها 

اململكة العربية ال�ضعودية.

Japan, South Korea, India, China and Singapore were top 

five destinations for Qatar exports during 2013 which itself 

accounted for 69.2% of the total exports (Figure 7-3).  Among 

the significant trading partners of Qatar, exports to Japan and 

China increased by 8.2%, 30.1% respectively, while exports 

to South Korea, India and Singapore declined by 0.5%. 1.7% 

and 1.1% respectively. Further, among the Arab region, exports 

to GCC countries increased by 2.0% above previous year by 

keeping the UAE as the - major destination followed by Saudi 

Arabia.

Table (7-2)
Relative Geographical Distribution of Exports

جدول رقم )2-7(

التوزيع الجغرافي النسبي للصادرات

%

Region 2009 2010 2011 2012 2013 �لوجــهـــة

Asian Countries 71.7 72.4 72.5 77.2 78.9 الدول الآ�ضيوية
Japan 32.2 28.7 26.1 27.7 29.2 اليابان
South Korea 14.4 16.0 17.6 18.6 17.9 كوريا اجلنوبية
India 8.4 8.6 9.5 11.0 10.5 الهند
China 1.9 3.0 3.9 5.1 6.5 ال�ضني
Singapore 7.0 7.8 7.1 5.3 5.1 �ضنغافورة
European countries 9.5 14.5 16.6 10.9 10.0 الدول الأوروبية
U. K. 2.8 4.7 7.0 3.4 2.8 اململكة املتحدة
Spain 0.1 1.6 1.5 1.2 1.3 اأ�ضبانيا
France 0.1 1.6 1.5 1.2 1.3 فرن�ضا
Belgium 2.8 1.8 1.7 1.3 1.2 بلجيكا
Arab Countries 7.7 9.2 6.5 7.2 7.0 الدول العربية
GCC countries 7.0 8.0 5.7 6.5 6.5 دول جمل�س التعاون
U.A.E 5.5 5.7 3.8 4.5 4.3 الإمارات العربية املتحدة
Saudi Arabia 0.7 1.4 0.8 1.0 0.8 ال�ضعودية
American Countries 1.1 1.8 2.3 2.1 1.7 الدول الأمريكية
USA 0.8 1.1 0.9 0.9 0.6 الوليات املتحدة الأمريكية
Rest of the world 10.0 2.1 2.1 2.6 2.4 باقي دول العامل
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 �ملجموع
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التوزيع الجغرافي للواردات

من  الواردات  اإجمايل  من   %32.6 ن�ضبته  ما  جاء   ،2013 عام  خالل 
وبلغت   .)3-7 )اجلدول   %32.5 بن�ضبة  الآ�ضيوية   الدول  اأوروبا،تليها 
و   %16.8 اأمريكا  ودول  العربية،  الدول  من  كل  من  الواردات  ن�ضبة 
15.2% على التوايل من الإجمايل. عالوة على ذلك، لوحظ اأن ح�ضة 
ال�ضنوات  يف  ت�ضاعديا  منت  قد  الواردات  اإجمايل  من  اآ�ضيا  منطقة 

اخلم�س املا�ضية، يف حني حدث العك�س مع واردات املنطقة الأوروبية.

العربية  والإمارات  وال�ضني  املتحدة  الوليات  كانت  العام،  وخالل 
الواردات  م�ضادر  من   �ضركاء  خم�ضة  اأكرب  واأملانيا  واليابان،  املتحدة، 
وبلغت   .)4-7 )ال�ضكل  الإجمالية  احل�ضة  من   %42.6 بن�ضبة  لقطر، 
ح�ضة الواردات من دول جمل�س التعاون اخلليجي 14.8%  من اإجمايل 
الواردات خالل العام 2013، التي انخف�ضت باملقارنة مع العام ال�ضابق 
رئي�ضي  كم�ضدر  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  على  احلفاظ  مع 

للواردات  اإىل قطر من هذه املنطقة.

Geographical Distribution of Imports

During 2013, 32.6% of the total imports were from Europe 

followed by 32.5% from Asian countries (Table 7-3). Imports 

from Arab and American countries were shared 16.8% and 

15.2% respectively of the total.  Further, share of Asian region 

in total imports observed an upward trend in previous five years 

whereas the same for European region declined.

During the year, United States of America, China, United 

Arab Emirates, Japan, and Germany were the top five import 

partners for Qatar accounting for 42.6% of the total share 

(Figure 7-4). Share of imports from GCC countries were 14.8% 

during the year 2013 of the total imports which decreased as 

compared to previous year while keeping the UAE as the major 

source of Qatar imports among this region.






Figure No. (7-4)
Major Sources of Qatar’s Imports During 2013
(Share of Total)
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بالعام  مقارنة   %4.4 بن�ضبة  الأوروبية  الدول  من  الواردات  منت  وقد 
ال�ضابق، واإن انخف�ضت ح�ضتها يف اإجمايل الواردات خالل عام 2013 
)اجلدول 7-3(،  وانخف�ضت ح�ضة الواردات من البلدان العربية اأي�ضًا، 

يف حني ارتفعت ح�ضة الواردات من منطقة اأمريكا. 

Growth in imports from European countries increased by 4.4% 

over the previous year and its share in total imports declined 

during 2013 (Table 7-3), whereas the same for Arab Countries 

decreased followed by increase in American region.

Table (7-3)
Relative Geographical Distribution of Imports

جدول رقم )3-7(

التوزيع الجغرافي النسبي للواردات

%

Region 2009 2010 2011 2012 2013 �مل�ســـــــــــدر

European Countries 37.5 35.2 34.5 33.4 32.6 الدول الأوروبية
Germany 7.5 7.2 6.9 6.6 6.6 املانيا
Italy 7.5 6.5 5.7 4.8 5.7 اإيطاليا
U.K 4.5 5.1 5.0 4.5 5.0 اململكة املتحدة
France 4.9 4.8 3.4 3.0 2.8 فرن�ضا
Asian Countries 28.5 29.3 27.9 30.9 32.5 الدول الآ�ضيوية
China 7.9 9.1 9.6 9.8 9.8 ال�ضني
Japan 7.3 7.5 5.6 8.2 7.1 اليابان
South Korea 3.6 3.1 2.5 3.0 4.0 كوريا اجلنوبية
India 3.7 3.0 3.3 3.5 3.3 الهند
Arab Countries 17.8 18.4 19.5 18.1 16.8 الدول العربية
GCC countries 15.6 16.1 17.2 16.0 14.8 دول جمل�س التعاون
U.A.E 7.1 6.9 8.1 7.9 7.3 الإمارات العربية املتحدة
Saudi Arabia 5.3 5.3 5.2 4.8 4.5 ال�ضعودية
American 14.7 15.1 15.4 14.3 15.2 الدول الأمريكية
USA 12.3 11.8 11.5 10.9 11.8 الوليات املتحدة الأمريكية
Rest of the world 1.4 2.1 2.7 3.2 3.0 باقي دول العامل
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 �ملجموع
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سعر صرف الريال القطري 

ا�ضتمر ربط �ضعر �ضرف الريال القطري بالدولر الأمريكي ب�ضعر �ضرف 
3.64 ريال لكل دولر، منذ �ضدور مر�ضوم اأمريي بذلك يف يوليو 2001. 
وقد جنحت ا�ضرتاتيجية ربط الريال القطري بالدولر يف احلفاظ على 
ثبات قيمة الريال ملا يزيد عن عقد من الزمان، وهو ما عزز من قدرة 
ووفرت  الأ�ضعار،  يف  التقلبات  خماطر  جتنب  على  القطري  القت�ضاد 
ا�ضتقرارا يف عائدات الت�ضدير اخلارجية، التي تعترب املكون الرئي�ضي 
لالإيرادات احلكومية. واأبعد من ذلك، فاإنه يوفر مر�ضاة ذات م�ضداقية 
تتم  الت�ضدير  عقود  معظم  اأن  اإىل  بالنظر  البالد  اقت�ضاد  ل�ضتقرار 

بالدولر.

 وقد مت ا�ضتخدام التغري ال�ضنوي لتحليل �ضعرال�ضرف مقابل العمالت 
�ضرف  �ضعر  متو�ضط    اأن  وتبني  اخلا�ضة.  ال�ضحب  وحقوق   ، الرئي�ضية 
مقابل   %1.1 ومبعدل   %3.2 مبعدل  انخف�س  قد  اليورو  مقابل  الريال 
الفرنك ال�ضوي�ضري يف حني اأنه ارتفع بن�ضبة 22.3% مقابل الني الياباين 

وبن�ضبة 1% مقابل اجلنيه ال�ضرتليني يف عام 2013 )جدول 4-7(.

فاإن �ضعر �ضرف  الفرتة،  نهاية  اأ�ضا�س �ضعر �ضرف  املقارنة على  وعند 
عام  يف  ال�ضتعرا�س  قيد  الرئي�ضية  العمالت  مقابل  تراجع  قد  الريال 
العام  نهاية  مع  اليورو  امام  تراجع  فقد  الياباين.   الني  عدا  ما   2013
باأعلى ن�ضبة انخفا�س بلغت 4.3% مقابل انخفا�س بن�ضبة 1.9% يف عام 
2012، وارتفع �ضعره  اأمام الني باأعلى ن�ضبة بلغت 21.7% مقابل %11.4 

Qatari Riyal Exchange Rate

The Qatari Riyal continued to be pegged against the US 
Dollar at an exchange rate of QR 3.64 per One US Dollar. The 
policy of pegging Qatari Riyal (QR) against the US Dollar ($) 
was approved by an Emiri Decree issued in July 2001. The 
strategy of the pegging Qatari Riyal against the US Dollar 
has succeeded in maintaining a stable value of the Riyal for 
more than a decade, which supported the Qatari economy 
in avoiding the dangers of volatility in prices and renders 
stability to our foreign export earnings, the main component of 
government revenue.  Further, as most of the export contracts 
are in dollars, the Pegging provides a credible anchor for the 
stability of the country’s economy as well.

Annual change indicator has been utilized to analyze the 
exchange rate of QR against major international trading 
currencies and SDR. Average exchange rate of QR depreciated 
against Euro at the rate of 3.2% and at the rate of 1.1%against 
Swiss franc while it got appreciated by 22.3% against Japanese 
Yen and by 1.0% against Sterling Pound in 2013  (Tablel 7-4).

While comparing the end of period exchange rate, major 
currencies under review depreciated except Japanese Yen. 
During 2013, end of period exchange rate of Qatari Riyal, 
it got depreciated against Euro at the highest rate of 4.3% 
vis-à-vis depreciation of 1.9% in 2012, showed the highest 
appreciation of 21.7% vis-à-vis appreciation of 11.4% in 2012 
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يف عام 2012. وانخف�س �ضعر �ضرف الريال مقابل اجلنيه الإ�ضرتليني 
مع نهاية العام مبعدل 4.2% يف عام 2013 بعد انخفا�س بن�ضبة 2% يف 
بن�ضبة  %2.7  ال�ضوي�ضري  الفرنك  �ضعره مقابل  وانخف�س  عام 2012، 
بعد انخفا�س بن�ضبة 2.6% يف عام 2012 . اأخريا  انخف�س �ضعر �ضرف 
الريال اأمام وحدات حقوق ال�ضحب اخلا�ضة بن�ضبة 0.2% مقارنة بنحو  

0.1% يف عام 2012. )ال�ضكل 6-7(.

against Japanese Yen, got depreciated at the rate of 4.2% in 
2013 vis-à-vis the depreciation of 2.0% in 2012 for Sterling 
Pound, depreciated at the rate of 2.7%  vis-à-vis depreciation 
of 2.6% in 2012 for Swiss Franc. Finally for SDR, Qatari riyal 
got depreciated at the rate of 0.2% vis-à-vis depreciation of 
0.1% in 2012. (Figure 7-6)




Figure No. (7-6)
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Table (7-4)
Annual changes in Qatar Riyal Exchange Rate

جدول رقم )4-7(

معدالت التغير السنوي ألسعار صرف الريال القطري
%

Main currencies Period 2009 2010 2011 2012 2013 �لفرتة �لعمالت �لرئي�سية

EURO ( € )
 

Period average 5.4 4.9 -4.7 8.2 -3.2 متو�ضط الفرتة
اليورو

End of period -3.4 7.8 3.3 -1.9 -4.3 نهاية الفرتة

YEN (¥ 100)
 

Period average -9.5 -6.2 -9.1 0.0 22.3 متو�ضط الفرتة
الني الياباين )كل مائة(

End of period 1.4 -11.5 -4.6 11.4 21.7 نهاية الفرتة

STERLIN POUND (£)
 

Period average 18.0 0.8 -3.6 1.4 1.0 متو�ضط الفرتة
اجلنبية الإ�ضرتليني

End of period -10.0 3.4 1.3 -2.0 -4.2 نهاية الفرتة

SWISS FRANC
 

Period average 0.5 -4.2 -14.8 5.6 -1.1 متو�ضط الفرتة
الفرنك ال�ضوي�ضري

End of period -3.1 -8.8 0.1 -2.6 -2.7 نهاية الفرتة
ONE SDR End of period -1.7 1.8 0.3 -0.1 -0.2 نهاية الفرتة وحدة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة
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ميزان المدفوعات 

قدره  فائ�ضا  قطر  لدولة  املدفوعات  مليزان  الأولية  التقديرات  �ضجلت 
يف  ريال  مليار   58.5 فائ�س  مقابل   2013 عام  خالل  ريال  مليار   33
الفائ�س من �ضايف فائ�س احل�ضاب اجلاري  عام 2012. وقد نتج هذا 
بقيمة 227.8 مليار ريال مع عجز يف احل�ضاب الراأ�ضمايل واملايل بقيمة 
ن�ضبته  ما  املدفوعات  ميزان  فائ�س  �ضكل  وبذلك  ريال.  مليار   198.4

4.5% من الناجت املحلي الإجمايل ال�ضمي للبالد خالل العام.

Balance Of Payments

Preliminary estimates of Balance of Payments (BoP) for the 
State of Qatar registered surplus of QR 33.0 billion during 
2013 as against surplus of QR 58.5 billion in 2012. This surplus 
resulted from the net of current account surplus of QR 227.8 
billion in 2013 along with the deficit in the Capital & Financial 
account at QR 198.4 billion. The overall balance placed at 
4.5% of country’s nominal GDP during the year. (Table 7-5)




Figure No. (7-7)
Qatar Balance of Payments
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Table (7-5)
Qatar Balance of Payments

جدول رقم )5-7(

ميزان المدفوعات القطري

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Current Account Balance 23,255 87,184 189,200 225,794 227,818 ر�ضيد احل�ضاب اجلاري
Capital and Financial Account Balance 2,197 -38,868 -227,805 -161,611 -198,370 احل�ضاب الراأ�ضمايل واملايل
Overall Balance 30,258 44,393 -52,211 58,529 32,994 فائ�س �أو عجز ميز�ن �ملدفوعات



Thirty Seventh Annual Report 2013155التقرير السنوي السابع والثالثون 2013

Foreign Trade and Balance of Paymentsالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

الحساب الجاري 

بني  املعامالت  نتائج  اجلاري  احل�ضاب  يف  املتحقق  الفائ�س  يعك�س 
والدخل،  واخلدمات،  ال�ضلع،  على  ت�ضتمل  التي  العامل  دول  وبقية  قطر 
احل�ضاب  يف  الفائ�س  ارتفع  وقد  العام.  خالل  اجلارية  والتحويالت 
مقارنة  ريال  مليار   227.8 اإىل   ،%0.9 بن�ضبة   2013 عام  يف  اجلاري 
بنحو 225.8 مليار ريال يف العام ال�ضابق. وكانت ن�ضبة فائ�س احل�ضاب 
اجلاري اإىل الناجت املحلي الإجمايل ال�ضمي اأقل قلياًل من العام ال�ضابق 
نتيجة زيادة واردات اخلدمات والتحويالت ال�ضادرة، اإىل جانب تباطوؤ 

منو ال�ضادرات ال�ضلعية خالل العام.

 وتعزى الزيادة يف فائ�س احل�ضاب اجلاري بن�ضبة 3.2% اإىل منو فائ�س 
ح�ضاب ال�ضلع حيث كان النمو يف كل من ال�ضادرات والواردات )فوب( 
بن�ضبة 3% و 2.2% على التوايل مقارنة بالعام ال�ضابق )ال�ضكل 8-7(. 
وقد زادت تدفقات الب�ضائع غري ال�ضلعية خالل عام 2013 بن�ضبة %6.1 
مقارنة بالعام ال�ضابق، لت�ضل اإىل  156.1 مليار ريال. ويالحظ كذلك، 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  اجلاري  احل�ضاب  فائ�س  ن�ضبة  انخفا�س 

ال�ضمي اىل 30.9% يف عام 2013 من 32.7% يف عام 2012. 

Current Account

The surplus realized in the Current Account (CA) reflects the 

outcome of transactions between Qatar and rest of the world 

involving Goods, Services, Income and Current Transfers. 

During the year, the Surplus in current account increased by 

0.9% and placed at QR 227.8 billion in 2013 vis-à-vis QR 225.8 

billion of the previous year. The CA surplus, too, was a little 

lower as a share of country’s nominal GDP supported by the 

increase in service imports and outgoing transfers coupled with 

slow down in merchandise export growth during the year.

Increase in current account surplus was driven by 3.2% 

increase in trade surplus where the growth in both export and 

imports of goods (measured on a free on board basis) was at 

3.0%, 2.2% respectively above (over) the previous year (Figure 

7-8). The non-merchandise outflows increased during 2013 

by 6.1% above  (over) previous year and placed at QR 156.1 

billion. Further, the current account balance ratio to country’s 

GDP decreased to 30.9% in 2013 from 32.7% in 2012 is noted.

Table (7-6)
Current Account by Major Components

جدول رقم )6-7(

الحساب الجاري حسب المكونات الرئيسية

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Goods 93,019 196,661 318,037 372,000 383,882 ال�ضلع
Services -14,255 -21,000 -34,482 -50,902 -59,347 اخلدمات
Income -34,262 -47,115 -48,306 -44,134 -41,224 الدخل
Transfers -21,247 -41,362 -46,048 -51,170 -55,493 التحويالت اجلارية
CA Balance 23,255 87,184 189,200 225,794 227,818 ر�سيد �حل�ساب �جلاري
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حساب السلع

اجلاري  احل�ضاب  ميزان  يف  رئي�ضيا  عن�ضرا  عادة  ال�ضلع  ح�ضاب  ُيعد 
املحرك  هو  التجارة  اأمناط  يف  التغري  اأن  اإىل  بالنظر  قطر،  لدولة 
التجاري  الفائ�س  للتطورات يف احل�ضاب اجلاري. وقد ارتفع  الرئي�ضي 
يف قطر يف عام 2013 رغم منوه بن�ضبة اأقل  باملقارنة مع  العام ال�ضابق.

 منذ عام 2009، زادت ال�ضادرات من ال�ضلع لت�ضل اإىل اأعلى م�ضتوى 
تاريخي لها، حيث �ضكلت نحو 88% من اإيرادات احل�ضاب اجلاري خالل 
زادت  وقد   بال�ضادرات،  مقارنة  تنوعا  اأكرث  والواردات   .2013 عام 
عموما خالل الفرتة واإن مل يكن بنف�س الوترية كما ال�ضادرات ، و�ضكل 
امليزان التجاري ن�ضبة معتربة من الناجت املحلي الإجمايل الإ�ضمي بلغت 

52.1%، مقارنة مع 53.8% يف عام 2012

Goods Account

Goods account, typically the major component of the current 
account balance for Qatar as changes in the patterns of trade 
are the key drivers for the developments here. Qatar’s trade 
surplus increased where the growth of export lowered as 
compared to previous year. 

Since 2009, exports of goods increased to reach their highest 

level on record and placed around 88% of CA receipts during 

2013. Imports are more diversified compared to exports, and 

they generally increased over the period although not at the 

same pace as exports. However, trade balance was sizeable 

at 52.1% of nominal GDP as compared with 53.8% in 2012.

Table (7-7)
Trade Balance (Goods Account)

جدول رقم )7-7(

حساب السلع )الميزان التجاري(

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Exports  (fob) 174,746 272,871 416,047 484,065 498,450 �ل�سادر�ت )فوب(
- Natural Gas (Including condensates) 78,023 127,986 224,977 263,802 282,251 - الغاز الطبيعي )يت�ضمن املكثفات(
- Oil 57,314 73,504 96,112 95,060 90,555 - النفط
- Other Exports 35,161 64,063 89,911 120,213 119,575 - �ضادرات اأخرى
- Re Exports 4,248 7,318 5,047 4,990 6,069 - اإعادة الت�ضدير

Imports  (fob) -81,726 -76,210 -98,010 -112,065 -114,568  �لو�رد�ت )فوب(
Trade Balance 93,020 196,661 318,037 372,000 383,882 �مليز�ن �لتجاري
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حساب الخدمات
نتيجة  كبريا  منوا  اخلدمات  �ضادرات  حققت  الفرتة،  هذه  خالل 
وت�ضري   .)12-7 )اجلدول  ال�ضفر  وخدمات  النقل  جمال  يف  للزيادات 
وقد  للخدمات،  �ضايف  م�ضتورد  قطر  اأن  اإىل  املدفوعات  ميزان  بيانات 
اخلدمات  على  لالإنفاق  نتيجة  العام  خالل  اخلدمات  مدفوعات  زادت 
حدثت  وبالتايل  العامل،  بكاأ�س  املتعلقة  للم�ضاريع  بالإن�ضاءات  املتعلقة 

زيادة يف �ضايف التدفقات اخلارجية لغري ال�ضلع.

Service Account
Over the period, services exports achieved significant growth, 
largely as a result of increases in transportation and travel 
services (Table 7-12).  Balance of payments data indicate 
that Qatar is the net importer of services and these services 
payments were increasing during the year as a result of 
spending on services related to constructions for the upcoming 
FIFA world cup related projects and thereby the increase in net 
non-merchandise outflow.




Figure No. (7-8)
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Table (7-8)
Services Account

جدول رقم )8-7(

حساب الخدمات

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Services (Credit) 7,288 10,961 26,913 36,117 40,675 اخلدمات )دائن(
Services (Debit) -21,543 -31,961 -61,395 -87,019 -100,022 اخلدمات )مدين(
Services Account Balance -14,255 -21,000 -34,482 -50,902 -59,347 ر�سيد ح�ساب �خلدمات
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ارتفع اإجمايل �ضادرات اخلدمات من 36.1 مليار ريال عام  2012 اإىل 
40.7 مليار ريال عام 2013 فقد ارتفعت قيمة �ضادرات خدمات النقل 
من 17.0 مليار ريال اإىل 20.4 مليار ريال ، وزادت �ضادرات خدمات 
ال�ضفر من 10.4 مليار ريال اإىل 12.6 مليار ريال خالل الفرتة ذاتها 
)اجلدول 7-12 (. عالوة على ذلك، بلغ اإجمايل الواردات من اخلدمات 
100مليار ريال خالل عام 2013، من 87 مليار ريال عام 2012. �ضكلت 
واردات  اإجمايل  من   %62.1 حوايل  والنقل  ال�ضفر  خدمات  تدفقات 

اخلدمات خالل عام 2013. 

حساب الدخل 

ظــل ر�ضيـــد ح�ضــــاب الدخـــل يف حالــــة عجز بلـــغ  41.2مليار ريــــال 
عام 2013، كمح�ضلة ملتح�ضالت بقيمة 23.3 مليار ريال ومدفوعات 
هذا  يف  اخلارج  اإىل  التدفق  �ضايف  ويتولد  ريال.  مليار   64.5 بقيمة 
احل�ضاب عادة نتيجة للدخل من اأرباح الأ�ضهم والفوائد واأرباح ال�ضركات 

الكربى. 

حساب التحويالت الجارية

ارتفع عجز �ضايف التحويالت اجلارية خالل عام 2013 اإىل 55.5 مليار 
التحويالت  باملقارنة مع عجز 51.2 مليار ريال يف 2012. وهذه  ريال 
حتدث من نقل الأ�ضول بني املقيمني وغري املقيمني من دون تعوي�س اأو 
اأجنبية،  حكومة  واإىل  من  والتحويالت  العاملني،  حتويالت  مثل  مقابل 
واملنظمات الدولية واملنظمات غري الهادفة للربح يف �ضكل نقدي، هدية، 

الخ. 

Total exports of services increased from QR 36.1 billion of 

2012 to QR 40.7 billion during 2013 where transportation 

services increased from QR 17.0 billion to QR 20.4 billion, 

travel services increased from QR 10.4 billion to QR 12.6 billion 

during the review period (Table 7-12). Further, total imports of 

services reached QR 100 billion during 2013, increased from 

QR 87.0 billion of 2012. Further, the outflow for travel and 

transportation services head itself accounted about 62.1% of 

the total services imports during 2013.

Income Account

Income account balance remained in deficit and reached QR 

41.2 billion during 2013, resulted from QR 23.3 billion of income 

receipts and QR 64.5 billion of income payments.  Net outflow 

generated in this account is generally the outcome of income 

from the stock dividends interest and profits repatriation of 

major companies.

Current Transfers Account

In the current account head, net current transfers during 2013 

reported a higher deficit of QR 55.5 billion as compared with 

QR 51.2 billion in 2012.These are transfers of assets between 

residents and non-residents without ‘quid-pro-quo’ such as 

worker remittances, transfers by/from foreign government, 

international organizations and non-profit organizations in the 

form of cash, gift, etc

Table (7-9)
Income Account

جدول رقم )9-7(

حساب الدخل

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Income(Credit) 3,594 8,698 22,445 23,726 23,264 الدخل )دائن(
Income(Debit) -37,856 -55,813 -70,752 -67,860 -64,488 الدخل )مدين(
Income Account Balance -34,262 -47,115 -48,306 -44,134 -41,224 ر�سيد ح�ساب �لدخل
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اجلارية  التحويالت  من  مهمة  ح�ضة  على  العاملني  حتويالت  ت�ضتحوذ 
التي يقوم بها ال�ضكان الن�ضيطون اقت�ضاديا من غري القطريني )وعددهم 
حوايل 1.5 مليون ن�ضمة مع نهاية عام 2013(. و�ضكلت هذه التدفقات 
ما ن�ضبته 12% من اإجمايل تدفقات احل�ضاب اجلاري خالل عام 2013.

 وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن حتويالت العاملني قد زادت بن�ضبة 8.3% عن 
يف  زيادة  جزئيا  يعك�س  مما  ريال،  مليار   40.6 وبلغت  ال�ضابق،  العام 
من  اأكرث  حتويل  مت  ذلك،  على  عالوة  العمل.  قوة  يف  الوافدين  اأعداد 
وكما  النهائية،  للوجهات  الوطنية  بالعملة  التحويالت  80.8% من هذه 
�ضوق  على  ال�ضرافة  مراكز  هيمنت  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  يف  احلال  هو 

التحويالت يف قطر مبا يزيد على 77% من الإجمايل. 

الحساب الرأسمالي والمالي 

ريال  مليار  نحو 17.4  املال يف عام 2013  راأ�س  العجز يف ح�ضاب  بلغ 
بن�ضبة  وزيادة  ال�ضابق.  العام  خالل  ريال  مليار   22.4 عجز  مقابل 
21.7% عن عام 2012. وقد ظل ر�ضيد احل�ضاب املايل يف خانة العجز 
خالل عام 2013 مع �ضايف تدفق خارجي بقيمة 181 مليار ريال باملقارنة 

مع 139.4 مليار ريال خالل عام 2012 )اجلدول 11-7(.

اأن العجز يف ميزان احل�ضاب املايل قد ارتفع بن�ضبة %29.8  ويالحظ 

احل�ضاب  يف  العجز  ارتفع  لذلك،  ونتيجة  ال�ضابق،  العام  مع  باملقارنة 

الراأ�ضمايل واملايل بن�ضبة 22.7%، لي�ضل اإىل 198.4 مليار ريال خالل 

عام 2013 مقابل عجز بقيمة 161.6 مليار ريال يف عام 2012. 

The major contributor of the outgoing transfers is from the 

workers’ remittances (WR) made by the economically active 

non-Qatari population of around 1.5 Million(by the end of 2013) 

and such flows as a share of total current account outflow 

represented about 12.0% during 2013.

It is noted that these outgoing WR increased by 8.3% (over)

above  the previous year to reach QR 40.6 billion, partly reflecting 

the increase in expatriates in the workforce. Further, more than 

80.8% of such transfers were remitted in the national currency 

of the final destinations and, as like in previous years, exchange 

houses dominated in the remittance market in Qatar accounted 

in excess of 77% of the total.

Capital and Financial Account

The deficit in Capital account reached QR 17.4 billion in 

2013 as against deficit of QR 22.4 billion observed during the 

previous year, increased by 21.7% over 2012. The Financial 

account balance remained in deficit during 2013 with a net 

outflow of QR 181.0 billion as compared with the outflow of QR 

139.4 billion observed during 2012 (Table 7-11). 

It can be noted that deficit in Financial account balance 

registered a rise in net outflow by 29.8% as compared to the 

previous year and as a result, the deficit in Capital & Financial 

account was higher by 22.7% and placed at QR 198.4 billion 

during 2013 against the deficit of QR 161.6 billion registered 

in 2012.

Table (7-10)
Current Transfer Account

جدول رقم )10-7(

حساب التحويالت الجارية

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2009 2010 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Current Transfer Balance -21,247 -41,362 -46,048 -51,170 -55,493 ر�سيد ح�ساب �لتحويالت �جلارية
Credit 7,913 14,651 6,498 7,172 4,064 دائن
Debit -29,160 -56,013 -52,546 -58,342 -59,557 مدين
   of which Workers' Remittances -25,827 -29,577 -37,543 -37,430 -40,550       منها: حتويالت العاملني
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 2013 عام  يف  قطر  خارج  اإىل  املبا�ضرة  ال�ضتثمارات  تدفق  �ضايف  بلغ 
نحو  32.3 مليار ريال باملقارنة مع تدفق 5.5 مليار ريال يف عام 2012، 
اخلارج،  يف  القطرية  ال�ضتثمارات  يف  زيادة  اإىل  اأ�ضا�ضا  ذلك  ويرجع 
املبا�ضرة  الأجنبية  لال�ضتثمارات  التدفقات  �ضايف  زيادة  على  عالوة 
للخارج ب�ضبب التحويالت اخلا�ضة با�ضرتجاع التكلفة من قبل �ضركات 

النفط والغاز التي تعمل يف اإطار اتفاقيات ال�ضراكة وتقا�ضم الإنتاج.

وبلغ �ضايف تدفقات املحافظات ال�ضتثمارية اإىل اخلارج نحو52.1 مليار 
ريال مقابل 10.2 مليار ريال يف 2012. و�ضهدت ال�ضتثمارات الأخرى 
التي تتكون  يف معظمها من �ضايف القرو�س اخلارجية والعمالت والودائع 
واملوجودات واملطلوبات الأخرى )مبا يف ذلك امل�ضتقات املالية(، �ضايف 
مليار  بنحو 144.1  مقارنة  ريال  مليار  بقيمة 96.6  خارجية  تدفقات 

ريال  خالل عام 2012 . )ال�ضكل 9-7(

The Net direct investment showed outflow of QR 32.3 billion 

as compared with outflow of QR 5.5 billion in 2012, mainly 

due to an increase in the Qatari investments abroad.  Further, 

net outflows observed for foreign direct investments in Qatar 

was supported by the repatriation of cost oil by the oil and 

gas companies as they work under the Development and 

Production sharing agreement (DPSA).

Net portfolio investment showed an outflow of QR 52.1 billion 

as against an inflow of QR 10.2 billion in 2012. The other 

investments account, mostly made up of net overseas loans, 

currencies and deposits and other assets/liabilities (including 

derivatives) saw net outflows to QR 96.6 billion from QR 144.1 

billion during 2012. (Figure 7-9)

Table (7-11)
Capital & Financial Account by Major Components

جدول رقم )11-7(

الحساب الرأسمالي والمالي حسب مكوناته الرئيسية

QR Million  مليون ريال
ITEMS 2011 2012 2013 �لبنــــــــــــد

Capital Account -13,121 -22,240 -17,403 �حل�ساب �لر�أ�سمايل
Financial Account -214,685 -139,371 -180,967 �حل�ساب �ملايل
Direct Investment -22,256 -5,508 -32,257 �لإ�ستثمار �ملبا�سر

Abroad -21,940 -6,698 -29,198 يف اخلارج
In Qatar -316 1,190 -3,059 يف قطر

Portfolio Investment -68,872 10,190 -52,089 �ملحافظ �لإ�ستثمارية
Assets -62,501 -27,698 -59,828 الأ�ضول
Liabilities -6,371 37,888 7,739 اخل�ضوم

Financial Derivatives. net 5,767 -5,615 2,702 �سايف �مل�ستقات �ملالية
Other Investment -129,323 -138,438 -99,323 �ل�ستثمار�ت �لأخرى

Assets -150,471 -134,414 -63,169 الأ�ضول
Liabilities 21,148 -4,024 -36,154 اخل�ضوم

Capital & Financial Account Balance -227,805 -161,611 -198,370 ر�سيد �حل�ساب �لر�أ�سمايل و�ملايل
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As a result of  above mentioned developments,  the overall 
surplus in the BoP for the state of  Qatar continued in surplus 
during 2013 and reached QR 33.0 billion as compared with 
surplus of QR 58.5 billion in 2012. (Table 7-12)

املدفوعات  ميزان  ا�ضتمر  اأعاله،  الذكر  الآنفة  للتطورات  وكمح�ضلة 
ريال  مليار   33 بقيمة   2013 عام  خالل  فائ�س  حالة  يف  قطر  لدولة 

باملقارنة مع فائ�س 58.5 مليار ريال يف عام 2012.




Figure No. (7-9)
Major Components of Finantial Account
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Table (7-12)
Balance of Payments

جدول رقم )12-7(

ميزان المدفوعات القطري
QR Million  مليون ريال

Particular 2009 2010 2011 2012* 2013** �لبيانات
A. Current Account 23,255 87,184 189,200 225,794 227,818 �أ.  �حل�ساب �جلاري

Goods �ل�سلع 383,882 372,000 318,037 196,661 93,019
Exports  ( F. O. B. ) ال�ضادرات )فوب( 498,450 484,065 416,047 272,871 174,745
Imports ( F. O. B. ) (81,726) (76,210) (98,010) (112,065) (114,568) الواردات )فوب(

Services (14,255) (21,000) (34,482) (50,902) (59,347) �خلدمات
Services (Credit) 7,288 10,961 26,913 36,117 40,675 اخلدمات )دائن(

Travel �ضفر 12,581 10,400 4,257 2,124 650
Transportation نقل 20,401 17,004 14,300 6,378 5,765
Others اأخرى 7,693 8,713 8,356 2,459 873

Services (Debit) (21,543) (31,961) (61,395) (87,019) (100,022) خدمات )مدين(
Travel (1,752) (1,959) (6,579) (20,560) (24,082) �ضفر
Transportation (14,195) (20,960) (35,837) (35,991) (37,294) نقل
Others (5,596) (9,042) (18,979) (30,468) (38,646) اأخرى

Income (34,262) (47,115) (48,306) (44,134) (41,224) �لدخل
Income (Credit) الدخل )دائن( 23,264 23,726 22,445 8,698 3,594

Compensation of employees تعوي�ضات العاملني 0 0 0 0 44
Investment Income دخل ال�ضتثمار 23,264 23,726 22,445 8,698 3,550

Income (Debit) (37,856) (55,813) (70,752) (67,860) (64,488) الدخل )مدين(
Compensation of employees (326) (380) (475) (473) (513) تعوي�ضات العاملني
Investment Income (37,530) (55,433) (70,277) (67,387) (63,975) دخل ال�ضتثمار

Current Transfers (21,247) (41,362) (46,048) (51,170) (55,493) �لتحويالت �جلارية
Credit دائن 4,064 7,172 6,498 14,651 7,913
Debit (29,160) (56,013) (52,546) (58,342) (59,557) مدين

of which Workers' Remittances (25,827) (29,577) (37,543) (37,430) (40,550) منها حتويالت العاملني
B. Capital and Financial Account 2,197 (38,868) (227,805) (161,611) (198,370) ب.  �حل�ساب �لر�أ�سمايل و�ملايل

Capital Account (6,538) (7,489) (13,121) (22,240) (17,403) �حل�ساب �لر�أ�سمايل
Financial Account 8,735 (31,379) (214,685) (139,371) (180,967) �حل�ساب �ملايل
Direct Investment   (22,256) (5,508) (32,257) ال�ضتثمار املبا�ضر

Abroad   (21,940) (6,698) (29,198) يف اخلارج
In Qatar   (316) 1,190 (3,059) يف قطر

Portfolio Investment   (68,872) 10,190 (52,089) حمافظ ال�ضتثمار
Assets   (62,501) (27,698) (59,828) الأ�ضول
Liabilities   (6,371) اخل�ضوم 7,739 37,888

Financial Derivatives. net   5,767 (5,615) امل�ضتقات املالية، �ضايف 2,702
Other Investment   (129,323) (138,438) (99,323) ا�ضتثمارات اأخرى

Assets   (150,471) (134,414) (63,169) الأ�ضول
Liabilities   21,148 (4,024) (36,154) اخل�ضوم

C. Net Errors & Omissions 4,806 (3,923) (13,605) (5,653) 3,546 ج.  �سايف �ل�سهو و�خلطاأ
D. Overall Balance 30,258 44,393 (52,211) د.  وفر �أو عجز ميز�ن �ملدفوعات 32,994 58,529
E. Change in Reserves ( Increase - ) (30,258) (44,393) 52,211 (58,529) (32,994) ه.  �لتغري يف �لحتياطيات )�لزيادة - (
*  Revised data
** Preliminary Estimates

 *بيانات معدلة
 **بيانات اأولية
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