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Foreword by HE the Governor

كلمة سعادة احملافظ

Qatar Central Bank (QCB) is pleased to issue its thirty eight
annual report which discusses the most important economic
and financial developments witnessed in Qatari economy
during 2014. The report consists of two parts covering seven
chapters. The first part deals with the latest developments in
the domestic economy, including GDP, price levels and labor
force, and public finances. Part II discusses the developments
in monetary, banking & financial sector, foreign trade and
balance of payments.

يسر مصرف قطر املركزي أن يصدر تقريره السنوي الثامن
والثالثون الذي يناقش أهم التطورات االقتصادية واملالية التي
 ويتألف التقرير.م2014 شهدها االقتصاد القطري خالل عام
 يتناول القسم األول أحدث،من قسمني يتضمنان سبعة فصول
التطورات في االقتصاد احمللي مبا في ذلك الناجت احمللي اإلجمالي
،ومستويات األسعار والقوى العاملة باإلضافة إلى املالية العامة
بينما يتناول القسم الثاني تطورات القطاع النقدي واملصرفي
.واملالي والتجارة اخلارجية وميزان املدفوعات

Despite a self-imposed moratorium on gas production, a drop
in world oil prices in the second half of the year, the continued
political volatility in the Middle East and North Africa, and the
continued instability in the global economy during 2014, the
Qatari economy performance was still strong. Non- oil sector
grew by more than 13%, driven by investment spending,
expanding public finance policies and population growth,
which was reflected on all internal and external balances
during 2014.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اس��ت��م��رار التثبيت ال��ذات��ي إلن��ت��اج ال��غ��از
واالنخفاض في أسعار النفط العاملية مع استمرار أجواء السياسة
 واستمرار،املضطربة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
م في حالة عدم االستقرار؛ إال2014 االقتصاد العاملي خالل عام
أن االقتصاد القطري قد شهد خالل هذا العام أدا ًء قوياً بفضل
 مدفوعا،منو القطاع غير النفطي بأكثر من ثالثة عشرة باملائة
 وموقف املالية العامة التوسعي والنمو،باإلنفاق االستثماري
 وقد انعكس ذلك على كافة املوازين الداخلية واخلارجية،السكاني
.م2014 خالل عام

GDP grew by an estimated 4.2% in 2014, and the state
budget surplus reached to about QR123.5 billion, or 16% of
GDP. On the external front, and despite the decline in oil and
gas prices, the current account of the balance of payments
has achieved substantial surpluses of around QR200 billion.
Despite big surpluses in the internal and external balances,
comfortable liquidity conditions have prevailed reflecting
proactive management of liquidity by QCB as it maintained an
adequate and effective flow of credit to productive sectors of
the economy. Inflation was moderate due to a decline in global
commodity prices and the appreciations of the QR exchange
rates in line with US dollar. Strong growth with moderate
inflation, enabled QCB to continue its stance of monetary
policy. While key interest rates were kept unchanged,
The QCB conducted several initiatives during the year to
strengthen precautionary measures in order to enhance the
resilience of the financial system and the development of the
financial market and strengthen fiscal and monetary stability.

ًم منوا2014  شهد عام،فعلى صعيد الناجت احمللي اإلجمالي
 أما على الصعيد الداخلي؛ فقد حققت املوازنة.%4.2 يقدر بنحو
 مليار ريال قطري أو ما123.5 العامة للدولة فائضاً يصل إلى نحو
 وعلى الصعيد اخلارجي. من الناجت احمللي اإلجمالي%16 نسبته
 فقد واصل،وعلى الرغم من التراجع في صادرات النفط والغاز
احلساب اجل��اري مبيزان املدفوعات القطري حتقيق فوائض
 ورغم. مليار ريال قطري200  حيث حقق فائضاً يبلغ نحو،كبيرة
تلك الفوائض الكبيرة التي شهدتها املوازين الداخلية واخلارجية
فقد ظلت ظروف السيولة عموماً مريحة مبا يعكس إدارة سيولة
 والتي عملت على تدفق،استباقية من قبل مصرف قطر املركزي
كاف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد بطريقة فعالة من
 وكان التضخم معتدالً بتأثير من انخفاض أسعار.حيث التكلفة
 وارتفاع سعر صرف الريال متشياً مع ارتفاع قيمة،السلع العاملية
، وقد مكن النمو القوي مع التضخم املعتدل.ال��دوالر األمريكي
.مصرف قطر املركزي من مواصلة موقفه الداعم للسياسة النقدية
 أجريت،فعلى حني تُركت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
العديد من املبادرات من قبل مصرف قطر املركزي خالل العام
لتقوية اإلجراءات االحترازية من أجل تعزيز مرونة النظام املالي
. وتعزيز االستقرار املالي والنقدي،وتطوير السوق املالي بالدولة

In this occasion, QCB has the honor to raise deepest thanks
and appreciation to His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad
Al Thani, the Emir of Qatar, and to HH Sheikh Abdullah bin
Hamad Al Thani, Deputy Emir, and HE the Prime Minister and
Interior Minister. Thanks and appreciation are also conveyed
to government agencies, banks and financial institutions
operating in the State of Qatar that have provided data in
preparing this report.

ويتشرف مصرف قطر املركزي بهذه املناسبة أن يرفع أسمى
آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ متيم
 وإلى سمو الشيخ عبداهلل بن،بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى
 وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير،حمد آل ثاني نائب األمير
 كما يتوجه املصرف بالشكر والتقدير للجهات احلكومية،الداخلية
والبنوك واملؤسسات املالية العاملة في دولة قطر على توفير البيانات
.الالزمة إلعداد هذا التقرير
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Chapter One

الناتج المحلي اإلجمالي
Gross Domestic Product

Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

GDP

إجمالي الناتج
واص��ل الناجت احمللي اإلجمالي لدولة قطر خ�لال ع��ام ٢٠١٤
مسيرة النمو التي بدأت منذ عقد من الزمان ،وإن كان بوتيرة أهدأ
هذا العام ،حيث تباطأ معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي خالل عام
 ٢٠١٤ليقتصر على نحو  %4.22مقارنة مبعدل منو قدره  %7خالل
العام السابق ()٢٠١٣؛ ليصل بذلك إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي
خالل عام  ٢٠١٤إلى نحو  771مليار ريال مقارنة بنحو  740مليار
ريال خالل عام .٢٠١٣

Gross Domestic Product (GDP) of the State of Qatar has
continued its strong pace of growth during 2014٫ which has
started a decade ago٫ but at a slower pace in 2014. GDP
growth decelerated during 2014 to only 4.22% compared
to 7% during the previous year 2013. Thereby٫ GDP stood
at QR 771 billion during 2014 as compared to around QR
740 billion during 2013.

)Table (1-1
GDP Development

جدول رقم ()1-1
تطور الناتج المحلي اإلجمالي
مليون ريال قطري QR Million

2014

2013

2012

النفط والغاز

389٫438

402٫324

392٫716

Oil and Gas Sector

الأهمية الن�سبية

50.5%

54.4%

56.8%

Relative Share

معدل النمو

-3.20%

2.45%

9.35%

Growth Rate

القطاعات غري النفطية

381٫576

337٫451

298٫682

Non-oil and Gas Sectors

الأهمية الن�سبية

49.5%

45.6%

43.2%

Relative Share

معدل النمو

13.08%

12.98%

15.35%

Growth Rate

املجموع العام

771٫014

739٫775

691٫398

Grand Total

معدل النمو

4.22%

7.00%

11.86%

Growth Rate

الن�شاط االقت�صادي
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Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

)Figure No. (1-1
Gross Domestic Product

شكل رقم ( )1-1
الناتج المحلي اإلجمالي
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القطاعات غري النفطية

Non- Oil Sectors

قطاع النفط والغاز

2011
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النفط والغاز

Oil and Gas

Oil and Gas Sector

شهد قطاع النفط والغاز خالل عام  ٢٠١٤انخفاضاً تبلغ قيمته
 12٫9مليار ريال ونسبته  %3٫2ليصل إجمالي ناجته إلى نحو 389٫4
مليار ريال ،وذلك مقارن ًة بنمو مقداره  9٫6مليار ريال ونسبته %2٫5
خالل العام السابق ٢٠١٣؛ ويعزى هذا االنخفاض بصفة أساسية إلى
انخفاض أسعار النفط في األسواق الدولية.

The oil and gas sector witnessed a decline during 2014
by QR 12.9 billion٫ or 3.2%٫ thereby its total output stood
at QR 389.4 billion٫ as compared to an increase by QR 9.6
billion and 2.5% during the previous year. The decline was
due mainly to the lower international oil prices.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناجت قطاع النفط والغاز خالل
عام  ٢٠١٤إلى انخفاض حصته النسبية في إجمالي الناجت احمللي
باألسعار اجلارية مبقدار  3٫9نقطة مئوية لتتراجع بذلك أهميته
النسبية من نحو  %54٫4في العام السابق  ٢٠١٣لتقتصر على نحو
 %50٫5في عام التقرير .اجلدير بالذكر إن االنخفاض الذي شهده
القطاع النفطي خالل عام  ٢٠١٤بلغت نسبته نحو  %41٫2 -من
إجمالي الزيادة في الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية.

Developments in the oil and gas sector output during
2013 have resulted in decreasing its relative share of the
GDP at current prices by 3.9%. As a result٫ its relative
importance decreased from 54.4% during 2013 to only
50.5% in the report year. The decline in the output of the
oil and gas sector during 2014٫ recorded -41.2% of the total
GDP growth at current prices.
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الناتج المحلي اإلجمالي

)Table (1-2
Relative Contribution in GDP Growth

جدول رقم ()2-1
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
مليون ريال قطري QR Million

التغريات املحققة يف:

2014

2013

2012

قطاع النفط والغاز

-12٫886

9٫608

33٫563

Oil & Gas sector

امل�ساهمة يف الإجمايل

-41.2%

19.9%

45.8%

Contribution in Total

القطاعات غري النفطية وغري الغازية

44٫125

38٫769

39٫746

Non Oil & Non Gas Sectors

امل�ساهمة يف الإجمايل
�إجمايل التغري يف الناجت

141.2%

80.1%

54.2%

Contribution in Total

31٫239

48٫376

73٫309

Total Change in GDP

القطاعات غير النفطية

changes achieved in:

Non-Oil٫ Non-Gas Sectors

منا ناجت القطاعات غير النفطية وغير الغازية في عام 2014
بنحو  44٫1مليار ريال ونسبتها  %13٫08مقارن ًة بزيادة تبلغ نسبتها
 %12٫98خالل العام السابق ليصل رصيده إلى نحو  381٫6مليار
ريال خالل عام  ،2014مقارن ًة بنحو  337٫5مليار ريال خالل العام
السابق  .٢٠١٣وبذلك تكون القطاعات غير النفطية قد ساهمت
بنحو  %141٫2ف��ي إجمالي ال��زي��ادة التي شهدها ال��ن��اجت احمللي
اإلجمالي باألسعار اجلارية خالل عام التقرير .اجلدير بالذكر أن
أداء القطاعات االقتصادية غير النفطية خالل عام  ٢٠١٤جاء جله
موجباً حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية زيادة في الناجت
احمللي االسمي لها دون استثناء.

)The output of the Non-Oil٫ Non-Gas sectors (NONG
grew in 2014 by QR 44.1 billion٫ or 13.08%٫ compared to
an increase of 12.98% during the previous year٫ reaching
to QR 381.6 billion in 2014٫ compared to QR 337.5 billion
in the previous year . Thereby٫ NONG contributed around
141.2% of the total GDP growth at current prices during
2014. The performances of the NONG sectors were mostly
positive during 2014; as all NONG sectors have witnessed
an increase in their nominal GDP٫ without exception.

وبالنظر إلى القطاعات االقتصادية غير النفطية وفقاً لطبيعة
تلك القطاعات ،جند أن قطاعات اإلنتاج السلعي* قد شهدت خالل
عام  ٢٠١٤منواً موجباً ،حيث حقق ناجت قطاعات اإلنتاج السلعي
االسمي خالل عام  ٢٠١٤ارتفاعاً تزيد قيمته على  12مليار ريال
وتبلغ نسبته نحو  %10٫7مقارنة بارتفاع تبلغ نسبته  %7٫6في العام
السابق  ،2013ليرتفع رصيده إلى نحو  125٫6مليار ريال ،مشك ً
ال
بذلك نحو  %32٫9من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي
االسمي ،مقارن ًة بنحو  %33٫6من إجمالي الناجت احمللي غير النفطي
االسمي خ�لال العام السابق  .٢٠١٣ويالحظ أن جميع قطاعات
اإلنتاج السلعي دون استثناء قد حققت منواً موجباً خالل عام .٢٠١٤

Viewing the NONG sectors by the nature of their

*قطاعات الإنتاج ال�سلعي ت�شمل كل من :قطاع الزراعة و�صيد البحر ،قطاع ال�صناعة التحويلية ،قطاع
الكهرباء واملاء ،و�أخري ًا قطاع الت�شييد والبناء.
التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

output٫ the commodity production sectors* witnessed an
increase by more than QR12 billion and 10.7% compared
to an increase of 7.6% in 2013٫ to reach to QR 125.6 billion.
Thus commodity production sectors represented 32.9% of
the NONG nominal GDP٫ compared to 33.6%in the previous
year . All commodity production sectors recorded a positive
growth during 2014.

*Commodity Production sectors include: Agriculture and Fishing٫ Manufacturing٫
Water and Electricity٫ and Building and Construction sector.
Thirty Eight Annual Report 2014
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)Table (1-3
Developments in the (NONG) GDP

جدول رقم ()3-1
تطورات الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
مليون ريال قطري QR Million

البيـ ــان
قطاعات الإنتاج ال�سلعي
احل�صة الن�سبية
معدل النمو
قطاعات اخلدمات
احل�صة الن�سبية
معدل النمو
املجموع
معدل النمو

2014

2013

2012

125٫583

113٫431

105٫458

Commodity Production Sectors

32.9%

33.6%

35.3%

Relative Share

10.7%

7.6%

17.6%

Growth Rate

255٫993

224٫020

193٫224

67.1%

66.4%

64.7%

Relative Share

14.3%

15.9%

14.1%

Growth Rate

381٫576

337٫451

298٫682

13.1%

13.0%

15.3%

وباملثل ,شهد الناجت االسمي لقطاعات اخلدمات* منواً موجباً
وإن أقل من مثيله اخلاص بالعام السابق  ،حيث حقق زيادة قيمتها
 32مليار ريال ونسبتها  %14٫3في عام  ،2014مقارنة بنمو معدله
 %15.9خالل العام  ،٢٠١٣ليصل رصيده إلى نحو  256مليار ريال.
اجلدير بالذكر أن قطاعات اخلدمات قد شهدت جميعها بدون
استثناء معدالت منو موجبة.

Statement

Service Sectors

Total
Growth Rate

*Similarly٫ the nominal output of the services sectors
witnessed a positive growth but lower than a year ago
where it increased by QR 32 billion٫ or 14.3%٫ in 2014
compared to an increase of 15.9% in 2013٫ reaching around
QR 256 billion. All Services sectors٫ without exception٫
have witnessed positive growth rates.

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

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

مليون ريال قطري QR Million

2014

2013

2012

قطاعات الإنتاج ال�سلعي
امل�ساهمة يف الإجمايل
قطاعات اخلدمات
امل�ساهمة يف الإجمايل

12٫152

7٫973

15٫797

Commodity Production Sector

27.5%

20.6%

39.7%

Relative Share

31٫973

30٫796

23٫949

Service Sectors

72.5%

79.4%

60.3%

Relative Share

الناجت املحلي غري النفطي

44٫125

38٫769

39٫746

Non-Oil & Gas GDP

الزيادة املحققة يف:

* قطاعات اخلدمات يتألف من كل من قطاعات اخلدمات اإلنتاجية و قطاعات اخلدمات
االجتماعية ،وبينما تتضمن األولى كل من قطاع التجارة واملطاعم والفنادق ،وقطاع النقل
واالتصاالت ،وقطاع املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال ،فإن قطاعات اخلدمات
االجتماعية تشمل باقي القطاعات اخلدمية واملتمثلة في اخلدمات احلكومية ،واخلدمات
املالية احملتسبة ،واخلدمات االجتماعية واخلدمات املنزلية ،وأخيراً رسوم اإلستيراد.
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Increase achieved in:

* Service Sectors can be sub-devided: into production service sectors
and social service sectors. The former includes: trade, restaurants
and hotel sector, transportation and communication sector; finance,
real estate and business service sector. Social services sector, on
the other hand, comprises of government services, imputed financial
services, social services, household sevices, and import services.
Thirty Eight Annual Report 2014
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التحليل القطاعي للناتج غير النفطي

Sectoral Analysis of (NONG) GDP

تعتبر التطورات التي شهدها الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي
محصلة ملا شهدته القطاعات االقتصادية غير النفطية من تطورات
خالل عام  ،٢٠١٤والتي شهدت جميعها دون استثناء ارتفاعاً في
قيمة الناجت احمللي االسمي لها وإن تباينت معدالت هذا االرتفاع ما
بني قطاع وأخر.

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

الن�شاط االقت�صادي

Developments in the NONG GDP are an outcome of the
developments in the NONG sectors during 2014. All NONG
sectors٫ witnessed an increase in their nominal GDP٫ albeit
growth rates varied from one sector to another.

)Table (1-5
(NONG) GDP

مليون ريال قطري QR Million

2014

2013

2012

761

695

641

ال�صناعة التحويلية

77٫331

73٫527

70٫220

Manufacturing

الكهرباء واملاء

4٫140

3٫770

3٫383

Water & Electricity

الت�شييد والبناء

43٫351

35٫439

31٫214

Building & Construction

التجارة واملطاعم والفنادق

52٫049

45٫317

39٫092

Trade٫ Restaurants & Hotels

النقل واالت�صاالت

27٫575

24٫584

23٫468

Transportation & Communication

املال والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال

109٫205

90٫647

74٫710

Finance٫ Insurance٫ Real Estate٫ and Business Services

اخلدمات

67٫164

63٫472

55٫953

Services

القطاعات غري النفطية

381٫576

337٫451

298٫682

NONG Sectors

الزراعة و�صيد البحر

وفيما يلي نتناول القطاعات االقتصادية الثمانية الرئيسية ،والتي
يشكل مجموعها ناجت إجمالي القطاعات االقتصادية غير النفطية من
حيث تطورها ومساهمتها النسبية في معدالت النمو احملققة في ناجت
القطاعات غير النفطية.

التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

Economic Activity
Agriculture & Fishing

The eight major economic sectors٫ which constitute٫
as a whole٫ the overall NONG GDP are provided below in
terms of their development٫ their relative importance in
nominal NONG GDP٫ and their rates of growth.

Thirty Eight Annual Report 2014
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Table (1-6)
Growth Rates and the Relative Importance
of NONG Sectors

)6-1( جدول رقم
معدالت النمو واألهميات النسبية للناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي وغير الغازي

%
2013
Economic Activity

2014

الن�شاط االقت�صادي

النمو

الأهمية الن�سبية

النمو

الأهمية الن�سبية

Agriculture & Fishing

8.4

0.21

9.6

0.20

Manufacturing

4.7

21.79

5.2

20.27

Electricity & Water

11.4

1.12

9.8

1.08

Building & Construction

13.5

10.50

22.3

11.36

Trade٫ Restaurants & Hotels

15.9

13.43

14.9

13.64

Transportation & Communication

4.8

7.29

12.2

7.23

الزراعة و�صيد البحر
ال�صناعة التحويلية
الكهرباء واملاء
الت�شييد والبناء
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل واالت�صاالت

Finance٫ Insurance ٫Real Estate٫
and Business Services

21.3

26.86

20.5

28.62

املال والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال

Services

13.4

18.81

5.8

17.60

NONG Sectors

13.0

100.00

13.1

100.00

اخلدمات
القطاعات غري النفطية

Growth Relative Share Growth Relative Share

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

)2-1 ( شكل رقم
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

مليون ريال

Services
Finance &
Business
Transportation &
Communications
Trade
Construction
Electricity & Water
Manufacturing

2010

Thirty Eight Annual Report 2014

2011

2012

2013

اخلدمات
املال والأعمال
النقل واالت�صاالت
التجارة
الت�شييد
الكهرباء واملاء
ال�صناعة التحويلية

2014

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون
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Finance٫ Insurance٫ Real Estate٫ and Business
Services Sector

قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات
األعمال

The nominal output of the Finance٫ Insurance٫ Real
Estate and Business Services sector grew by QR 18.6 billion
and 20.5% in 2014٫ compared to QR 15.8 billion or 21.3%
in 2013. Thus٫ its output increased to QR 109.2 billion from٫
QR 90.6 billion in the previous year. However, its relative
share in the overall NONG GDP has increased from 26.9%
in 2013 to 28.6% in 2014٫ Thus it has maintained the
first rank among NONG sectors without change from the
previous year.

منا ناجت قطاع املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال خالل
 مقارن ًة بنمو%20.5  مليار ريال وبنسبة18٫6  بنحو٢٠١٤ عام
؛ ليصل٢٠١٣  خالل العام السابق%21.3  وبنسبة، مليار ريال15٫8
 مقارنة بنحو٢٠١٤  مليار ريال خالل العام109٫2 بذلك إلى نحو
 كما سجلت حصته النسبية. مليار ريال في العام السابق90٫6
%26٫9 ارتفاعا في إجمالي الناجت احمللي غير النفطي من نحو
 وبذلك قد،٢٠١٤  في عام%28٫6  إلى نحو٢٠١٣ في العام السابق
ظل محافظاً على مركز الصدارة بني باقي القطاعات االقتصادية
.غير النفطية

Manufacturing Sector
The nominal output of the Manufacturing sector
increased during 2014 by QR 3.8 billion or 5.2% to reach
QR 77.3 billion٫ compared to QR 73.5 billion in the previous
year. Relative share to the overall NONG nominal GDP
declined from 21.8% in the previous year to 20.3% in
2014. However٫ the decline did not affect its position٫ as it
maintained the second rank as in the previous year.

Services Sector
The nominal output of the services sector increased
during 2014 by 5.8% and QR 3.7 billion٫ to reach around
QR 67.2 billion compared to QR 63.5 billion in the previous
year. Most of the increase or QR 6.1 billion has occurred
in the government services٫ where it represented 64.9%
of the total increase. The imputed financial services were
estimated at QR 21.8 billion٫ and have been deducted from
the output of the service sector to avoid double counting.
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قطاع الصناعة التحويلية
 زي��ادة٢٠١٤ حقق ن��اجت قطاع الصناعة التحويلية خ�لال ع��ام
 ليصل إجمالي ناجته، %5٫2  مليار ريال مبعدل منو3٫8 بلغت نحو
 مليار ريال في73.5  مليار ريال مقارن ًة بنحو77٫3 االسمي إلى نحو
 وقد تراجعت حصته النسبية في إجمالي الناجت احمللي.العام السابق
٢٠١٣  في العام السابق%21٫8 االسمي للقطاعات غير النفطية من
 خالل عام التقرير ؛ ولكنه حافظ على املرتبة الثانية%20٫3 إلى نحو
.بني تلك القطاعات دون تغيير عن العام السابق

قطاع الخدمات
2014 بلغت الزيادة في الناجت األسمي لقطاع اخلدمات عام
67٫2  ليصل إل��ى نحو،%5٫8  مليار ري��ال مبعدل منو3٫7 نحو
 وقد. مليار ريال في العام السابق63.5 مليار ريال مقارن ًة بنحو
جاءت هذه الزيادة بصفة أساسية نتيجة ملا حققه ناجت اخلدمات
%8٫7  مليار ريال أو مبا نسبته6٫1 احلكومية من زيادة بلغت نحو
. من إجمالي الزيادة احملققة في قطاع اخلدمات%64٫9 لتمثل نحو
 مليار ريال ومت21٫8 وقد شكلت اخلدمات املالية احملتسبة نحو
. طرحها لسابق احتسابها ضمن ناجت قطاع املال

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون
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وق��د أدت التطورات التي شهدها ن��اجت قطاع اخلدمات إلى
 لتصل٢٠١٣  خالل عام%18٫8 انخفاض أهميته النسبية من نحو
 وم��ع ذل��ك فقد ظل قطاع، خ�لال ع��ام التقرير%17٫6 إل��ى نحو
ً اخلدمات محت
ال املرتبة الثالثة بني القطاعات االقتصادية غير
.النفطية دون تغيير عما كان عليه الوضع خالل العام السابق

Developments in the output of the services sector
have resulted in a decrease in its relative importance from
18.8% during 2013 to 17.6% during 2014. However٫ the
services sector remained in the third position among the
NONG sectors as in the previous year.

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

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

2014 النمو املحقق عام

Statement

امل�ساهمة يف النمو

Achieved Growth 2014

القيمة باملليون ريال

Value in QR million

%

Contribution in
Growth

البيان

Government Services

6٫099

8.7

165.2

اخلدمات احلكومية

Imputed Financial Services

-3٫618

19.9

-98.0

اخلدمات املالية املحت�سبة

Other Services

1٫211

10.2

32.8

اخلدمات الأخرى

Social Services

573

9.4

15.5

اخلدمات االجتماعية

Household Services

479

17.6

13.0

اخلدمات العائلية

Import Fees

159

5.2

4.3

ر�سوم اال�سترياد

3٫692

5.8

100.0

Total Sector

Trade٫ Restaurants and Hotels Sector
The growth rate of the nominal output of the Trade٫
Restaurants and Hotels sector declined during 2014 to
14.9% compared to 15.9% in the previous year٫ but its
output has increased by QR 6.7 billion to reach to QR 52
billion. As a result٫ its relative share in the overall NONG
nominal GDP has increased from 13.4% in 2013 to 13.6%
during the report year. However٫ the increase did not affect
its rank٫ as it maintained the fourth position as in the
previous year.
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قطاع التجارة والمطاعم والفنادق
انخفض معدل منو الناجت االسمي لقطاع التجارة واملطاعم
 في العام%15٫9  مقارنة بنحو%14٫9  إلى٢٠١٤ والفنادق خالل عام
 مليار ريال6٫7  ارتفع ناجته االسمي بنحو، ومع ذلك.٢٠١٣ السابق
52  إلى نحو٢٠١٤  ليصل في نهاية عام٢٠١٣ عن نظيره اخلاص بعام
 وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حصته النسبية في إجمالي الناجت.مليار ريال
 في العام%13٫4 احمللي االسمي للقطاعات غير النفطية من نحو
 في عام التقرير وإن لم يؤثر ذلك على%13٫6  إلى نحو٢٠١٣ السابق
ً ترتيبه؛ حيث ظل محت
.ال املرتبة الرابعة دون تغيير عن العام السابق

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون
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قطاع التشييد والبناء
استمرت وتيرة النمو في ناجت قطاع التشييد والبناء خالل عام
 ،٢٠١٤حيث ارتفع معدله إلى  %22٫3مقارنة مبا نسبته  %13٫5في
العام السابق  ٢٠١٣بزيادة مقدارها  7٫9مليار ريال عن نظيره اخلاص
بعام  ٢٠١٣ليصل ناجته االسمي في نهاية عام  ٢٠١٤إلى نحو 43٫4
مليار ري��ال .كما سجلت حصته النسبية ارتفاعاً في إجمالي الناجت
احمللي االسمي للقطاعات غير النفطية من نحو  %10٫5في العام
السابق  ٢٠١٣إلى  %11٫4في عام التقرير ،وإن لم يؤثر ذلك على
ترتيبه حيث ظل محت ً
ال املرتبة اخلامسة دون تغيير عن العام السابق.
قطاع النقل واالتصاالت
حقق الناجت االسمي لقطاع النقل واالتصاالت خالل عام ٢٠١٤
زيادة مقدارها ثالثة مليارات ريال ونسبتها  %12٫2مقارنة بزيادة
بنسبة  %4٫8في العام السابق ،ليصل إلى نحو  27٫6مليار ريال
مقارنة بنحو  24٫6مليار ريال في عام  .٢٠١٣إال أن احلصة النسبية
لهذا القطاع تراجعت هامشياً إلى نحو  %7٫23في عام  ،٢٠١٤وظل
القطاع محت ً
ال املرتبة السادسة دون تغيير عن العام السابق.
قطاع الكهرباء والماء
ارتفع الناجت االسمي لقطاع الكهرباء وامل��اء خالل عام ٢٠١٤
بنحو  370مليون ريال وبنسبة  %9٫8مقارنة بنسبة  %11٫4في العام
السابق .ليصل إلى نحو  4٫1مليار ريال مقارنة بنحو  3٫7مليار ريال
في عام  .٢٠١٣وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو احملقق خالل
عام  ٢٠١٤إال أن احلصة النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة عند
مستوى  %1٫1كما هي عليه في العام السابق  ،٢٠١٣وظل قطاع
الكهرباء واملاء كما هو في املرتبة السابعة.
قطاع الزراعة وصيد البحر
شهد الناجت االسمي لقطاع الزراعة وصيد البحر خالل عام
 ٢٠١٤زيادة في معدل النمو ،حيث سجل منواً بنسبة  %9٫5خالل
عام  ٢٠١٤مقارنة بنسبة  %8٫4في العام السابق  .ولم تؤثر هذه
الزيادة في النمو على األهمية النسبية لقطاع الزراعة وصيد البحر،
حيث بقيت ثابتة عند مستوى  %0.2خ�لال ع��ام التقرير والعام
السابق ،ليتذيل بذلك قطاع الزراعة وصيد البحر ترتيب القطاعات
االقتصادية غير النفطية.
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Building and Construction Sector
The nominal output of the Building and Construction
sector continued accelerating in growth rate during 2014 to
22.3% compared to only 13.5% in 2013٫ with an increase of
QR 7.9 billion above its level in 2013. Thereby٫ its nominal
output stood by the end of 2014 at QR 43.4 billion. However٫
its relative share in the overall NONG nominal GDP has
witnessed an increase from 10.5% in 2013 to 11.4% during
2014. However٫ its position remained at the fifth rank as in
the previous year.

Transport and Communication Sector
The nominal output of the Transport and Communication
sector grew during 2014 by QR 3 billion٫ or 12.2%٫ compared
to an increase of 4.8% in the previous year. Thereby its
nominal output stood at QR 27.6 billion compared to QR
24.6 billion in 2013. The relative share of the sector slightly
decreased to 7.23% in 2014٫ and its position remained at
the sixth rank as in the previous year.

Electricity and Water Sector
The nominal output of the Electricity and Water sector
has witnessed a rise by QR 370 million or 9.8% during
2014٫ compared to 11.4% in 2013٫ reaching QR 4.1 billion٫
compared to QR 3.7 billion in 2013. Notwithstanding the
deceleration of growth rate in 2014٫ the relative share of
the Electricity and Water sector remained at 1.1% level as
in 2013٫ and it ranked the seventh position.

Agriculture and Fishing Sector
The nominal output of the Agriculture and Fishing
sector grew by 9.5% in 2014 compared to 8.4% in 2013.
The relative share of the sector remained unchanged
at 0.2% during both 2014 and 2013. Accordingly٫ the
Agriculture and Fishing sector stood last among all
NONG sectors.
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الناتج المحلي اإلجمالي

جدول رقم ()8 -1
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

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

مليون ريال قطري QR Million

الن�شاط االقت�صادي
الزراعة و�صيد البحر
النفط والغاز

2014

2013

2012

2011

2010

761

695

641

590

537

Economic Activity
Agriculture & Fishing

239٫745 359٫153 392٫716 402٫324 389٫438

Oil & Gas

ال�صناعة التحويلية

77٫331

73٫527

70٫220

57٫810

40٫832

Manufacturing

الكهرباء واملاء

4٫140

3٫770

3٫383

2٫932

2٫113

Electricity & Water

الت�شييد والبناء

43٫351

35٫439

31٫214

28٫329

27٫500

Building & Construction

التجارة واملطاعم والفنادق

52٫049

45٫317

39٫0920

35٫601

31٫500

Trade٫ Restaurants & Hotels

النقل واالت�صاالت

27٫575

24٫584

23٫468

21٫2292

18٫069

Transportation & Communication

املال والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال

109٫205

90٫647

74٫710

70٫267

60٫291

& Finance٫ Insurance٫ Real Estate٫
Business Services

اخلدمات

67٫164

63٫472

55٫953

42٫179

34٫858

Services

اخلدمات االجتماعية

6٫6882

6٫115

5٫792

5٫117

4٫522

اخلدمات املالية املحت�سبة

-21٫827

-18٫209

-16٫821

-15٫328

-12٫726

Imputed Bank Services Charges

اخلدمات احلكومية

75٫897

69٫798

60٫059

46٫457

37٫388

Government Services

اخلدمات العائلية

3٫199

2٫720

2٫321

2٫012

1٫881

Household Services

اخلدمات الأخرى

3٫207

3٫048

4٫603

3٫921

3٫793

Other Services

املجموع العام
معدل النمو
النفط والغاز
الن�سبة للإجمايل
معدل النمو
القطاعات غري النفطية

455٫445 618٫089 691٫398 739٫775 771٫014
4.2%

7.0%

11.9%

35.7%

27.9%

239٫745 359٫153 392٫716 402٫324 389٫438

Social Services

Total GDP
Growth Rate
Oil & Gas

50.51%

54.38%

56.80%

58.11%

52.64%

Ratio to Total

-3.2%

2.4%

9.3%

49.8%

50.3%

Growth Rate

215٫700 258٫936 298٫682 337٫451 381٫576

NONG Sector

الن�سبة للإجمايل

49.49%

45.62%

43.20%

41.89%

47.36%

Ratio to Total

معدل النمو

13.1%

13.0%

15.3%

20.0%

9.8%

Growth Rate
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Prices and Labor Force

Prices
I. Consumer Price Index (CPI)

مستويات األسعار والقوى العاملة

مستويات األسعار
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك-  أو ًال.1

Qatar’s inflation moderated slightly in 2014 facilitated
by moderation in global inflation and maintenance of
appropriate policy stance by the QCB. Despite moderation
in average inflation٫ however٫ there was hardening of
inflation during the second and third quarters of the year
reflecting some sectoral price pressures. This was in
contrast to the generally significant easing of inflation
pressures globally.

2014 اجت��ه التضخم في قطر إل��ى االع��ت��دال قليال في ع��ام
كنتيجة العتدال التضخم العاملي وحملافظة مصرف قطر املركزي
 فإن، ورغ��م هذا اإلعتدال.على موقف السياسة النقدية املخفف
معدل التضخم قد مال إلى االرتفاع خالل الربعني الثاني والثالث من
 وكان ذلك.العام بتأثير بعض الضغوط على أسعار بعض القطاعات
. على عكس االجتاه العاملي لالعتدال في التضخم

Global inflation eased during 2014 reflecting a decline
in oil and other commodity prices and weak demand٫
especially in the euro area and Japan. Many advanced
economies witnessed below target inflation٫ especially
the euro area٫ where the outlook is for subdued inflation
to continue. In emerging market and developing economies
(EMDEs)٫ a slowdown in economic activities together with
declining global commodity prices contributed to lower
inflation٫ except in countries whose currencies witnessed
large depreciations. The GCC countries presented a mixed
picture with most of them recording lower inflation in 2014
compared to 2013.

 نتيجة2014 وقد مال التضخم العاملي إلى االنخفاض في عام
 وبخاصة، وضعف الطلب العاملي،انخفاض أسعار النفط وسلع أخرى
 وشهدت دول متقدمة عديدة معدالت.في منطقة اليورو واليابان
 حيث،تضخم أقل من املستهدف لديها وخاصة في منطقة اليورو
 وفي األسواق.تشير التوقعات إلى استمرار هذا الوضع في املستقبل
، أسهم تباطؤ النشاط االقتصادي،الناشئة واالقتصادات النامية
 وذلك،وانخفاض أسعار السلع العاملية في انخفاض معدالت التضخم
 وكانت. باستثناء الدول التي شهدت أسعار عمالتها تدهوراً كبيرا
 مع كون أغلبها،الصورة مختلطة في دول مجلس التعاون اخلليجي
.2013  منها في عام2014 قد سجلت معدالت تضخم أقل في عام

In Qatar٫ on an annual average basis٫ the CPI increased
from 114.4 in 2013 to 117.9 in 2014 – i.e.٫ an increase of
3.0% as compared with an increase of 3.1% a year ago. The
increase in headline CPI was attributed to the increase in
all categories٫ except “Miscellaneous Goods & Services”.

 زاد الرقم القياسي ألسعار املستهلك على أساس،وفي قطر
 في عام117٫9  إلى2013  في عام114٫4 املتوسط السنوي من
 وتُعزى. قبل عام٪3٫1  مقارنة مع زيادة٪3  أي بزيادة نسبتها- 2014
الزيادة في الرقم القياسي ألسعار املستهلكني إلى زيادة في جميع
." باستثناء "سلع وخدمات متفرقة،املجموعات

Among the major groups٫ “Rentals٫ Fuel & Energy”
recorded the largest increase in 2014٫ followed by
“Furniture٫ Textiles & Home Appliances”٫ “Garments &
Footwear” and “Transport & Communications” (Table
2-1). Higher inflation in “Rentals٫ Fuel & Energy” mainly
reflected the increase in rentals of residential buildings
on account of surge in housing demand arising from the
growing population and partly from the direct impact of
increase in diesel prices by about 50% effective May 1٫
2014. The increase in “Transport and Communications”
also partly reflected the indirect impact of diesel price hike
on transport costs٫ although the overall impact was limited
due to the low weight of diesel in the CPI.

 الوقود، سجلت مجموعة "اإليجار،وبني املجموعات الرئيسية
 تليها مجموعة "األث��اث،2014 والطاقة" ال��زي��ادة األكبر في ع��ام
 فمجموعة "املالبس واألحذية" فمجموعة،"واألقمشة واألجهزة املنزلية
 ويعكس ارتفاع معدل التضخم.)1-2 "النقل واالتصاالت" (اجلدول
 والوقود والطاقة" بشكل رئيسي الزيادة في إيجارات،في "اإليجار
، بسبب االرتفاع الكبير في الطلب على املساكن،املباني السكنية
 وجزئيا بسبب التأثير املباشر الرتفاع،نتيجة تزايد عدد السكان
.2014  اعتباراً من األول من مايو٪50 أسعار الديزل بنسبة حوالي
وتعكس ال��زي��ادة في مجموعة "النقل واالت��ص��االت" أيضا جزئيا
،تأثير غير مباشر الرت��ف��اع أس��ع��ار ال��دي��زل على تكاليف النقل
رغ���م أن ال��ت��أث��ي��ر ال��ك��ل��ي ك���ان م���ح���دودا ن��ظ��را الن��خ��ف��اض وزن
.وقود الديزل في مؤشر أسعار املستهلك
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Prices of “Furniture٫ Textiles and Home Appliances”
and “Garments and Footwear” increased during the year
reflecting the impact of growing population on demand for
consumer goods and services. On the other hand٫ “Food٫
Beverages and Tobacco” group inflation decelerated
reflecting the easing of import price pressures due to softer
global food prices and the appreciation of the Qatari Riyal
in line with the strengthening of the US dollar. Moreover٫
“Entertainment٫ Recreation and Culture” and “Medical
Care and Medical Services” also witnessed a significant
deceleration in inflation in 2014.

 واألج��ه��زة،وق���د ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار م��ج��م��وع��ة "األث�����اث واألق��م��ش��ة
امل��ن��زل��ي��ة" وم��ج��م��وع��ة "امل�لاب��س واألح���ذي���ة" خ�ل�ال ال��ع��ام بتأثير
 وم��ن جهة.زي���ادة الطلب االستهالكي ال��ن��اجت ع��ن زي���ادة ال��س��ك��ان
"أخ��رى تباطأ ارتفاع أسعار مجموعة "ال��غ��ذاء واملشروبات والتبغ
بتأثير انخفاض األسعار العاملية من ناحية وارت��ف��اع سعر صرف
 ك��م��ا ت��ب��اط��أ ارت��ف��اع.ال��ري��ال نتيجة ت��ق��وي س��ع��ر ص���رف ال�����دوالر
أس��ع��ار مجموعة "التسلية وال��ت��رف��ي��ه وال��ث��ق��اف��ة" بشكل ملحوظ
.2014 في عام

)1-2( جدول رقم
 المتوسط السنوي-الرقم القياسي ألسعار المستهلك

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

Base: 2007 = 100

Item

الوزن
الرتجيحي

معدل الت�ضخم ال�سنوي
2012

2013

2014

Weight

(%)
Annual Inflation
2013

2014

البيان

Food٫ Beverages and Tobacco

13.2

134.2

137.3

137.8

2.3

0.4

الغذاء وامل�شروبات والتبغ

Garments and Footwear

5.8

116.5

116.7

119.9

0.2

2.8

املالب�س والأحذية

Rentals٫ Fuel and Energy

32.2

84.6

89.5

95.7

5.8

7.0

 والوقود والطاقة٫الإيجار

Furniture٫ Textiles and Home
Appliances

8.2

118.6

122.4

127.9

3.1

4.5

الأثاث والأقم�شة والأجهزة املنزلية

Medical Care and Medical
Services

2.0

114.2

116.9

117.9

2.3

0.9

العناية الطبية واخلدمات العالجية

Transport and Communications

20.5

116.7

118.3

120.4

1.4

1.8

النقل واالت�صاالت

Entertainment٫ Recreation and
Culture

10.9

120.7

129.5

131.6

7.3

1.7

الت�سلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous Goods and
Services

7.2

139.8

136.4

135.4

-2.5

-0.7

�سلع وخدمات متفرقة

100.0

111.0

114.4

117.9

3.1

3.0

اال�ستهالك العائلي

Household Consumption (CPI)

Source: Ministry of Development Planning and Statistics.
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While changes in major group indices indicate sectoral
price pressures٫ the weighted contribution of each group
characterize the drivers of the actual inflation outcome. In
2014٫ inflation was driven mainly by “Rentals٫ Fuel & Energy”
reflecting both the sharp increase in the index as well as
its larger weight in the CPI basket (Figure No. 2-1). Besides٫
“Furniture٫ Textiles and Home Appliances” and “Transport
and Communications” groups also contributed significantly
to the overall inflation. In contrast٫ “Miscellaneous Goods
& Services” contributed negatively to inflation٫ although its
impact was muted given its low weight in the CPI basket.

في حني تشير التغييرات في مؤشرات أسعار املجموعة الرئيسية
 فإن األوزان الترجيحية لكل مجموعة تؤثر،إلى ضغوط قطاعية
 وقد تأثر التضخم بشكل رئيسي في.على نتائج التضخم الفعلية
 الوقود والطاقة" للزيادة احلادة، مبجموعة "اإليجار2014 عام
 وكذلك بوزنها األكبر في سلة مؤشر أسعار املستهلك،في مؤشرها
 ساهمت مجموعات "األث��اث، الى جانب ذل��ك.)1-2 (الشكل رقم
واألقمشة واألجهزة املنزلية" و "النقل واالتصاالت" إلى حد كبير في
" فإن مجموعة "سلع وخدمات متفرقة، وفي املقابل.التضخم العام
 على الرغم من أن تأثيرها كان،قد ساهمت سلبياً في التضخم
.ضعيفاَ بسبب وزنها احملدود في سلة مؤشر أسعار املستهلك

Figure No. (2-1)
Inflation Drivers in 2014
Misc. Goods & Serv.
Enter.٫ Rec. & Cul.
Trans. & Comm.
Medical & Health
Furn.٫ Text. & Home App.
Rent٫ Fuel & Energy
Garments & Footwear
Food٫ Bev. & Tob.

)1-2( شكل رقم
2014 العوامل المؤثرة على التضخم خالل

�سلع وخدمات متفرقة
الت�سلية والرتفيه والثقافة
النقل واالت�صاالت
العناية الطبية واخلدمات العالجية
الأثاث والأقم�شة والأجهزة املنزلية
الإيجار والوقود والطاقة
املالب�س والأحذية
الغذاء وامل�شروبات والتبغ
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Based on the quarterly average CPI٫ year-on-year
inflation accelerated from 2.6% in the first quarter to
3.0% in the second quarter and further to 3.5% in the
third quarter of 2014 (Table 2-2). The increase in inflation
during the second and third quarters was largely driven
by significant increase in the index of “Rentals٫ Fuel and
Energy” and “Furniture٫ Textiles & Home Appliances”.
Despite continued pressures from rentals and energy٫
inflation eased during the last quarter of the year to 2.9%
mainly due to decline in food prices as well as easing in
pressures from “Furniture٫ Textiles & Home Appliances”
and “Transport & Communications”. “Miscellaneous Goods
and Services”٫ which had recorded declines during the first
half of the year٫ increased during the third quarter before
moderating again in the last quarter and contributing to
moderation in overall inflation.
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الأوزان الرتجيحية

2014 تسارع التضخم الربع سنوي على أساس سنوى في العام
 في٪3٫5  في الربع الثاني ثم إلى٪3  في الربع األول إلى٪2٫6 من
 وكان الدافع وراء الزيادة.)2-2  (اجلدول2014 الربع الثالث من عام
في معدل التضخم خالل الربعني الثاني والثالث زي��ادة كبيرة في
مؤشر "اإليجار والوقود والطاقة" ومؤشر "األثاث واألقمشة واألجهزة
 فقد تراجع، ورغم الضغوط املستمرة من االيجارات والطاقة."املنزلية
 ويرجع ذلك أساسا، ٪2٫9 التضخم خالل الربع األخير من العام إلى
إلى االنخفاض في أسعار املواد الغذائية وكذلك تخفيف الضغوط
 وقد."من "األثاث واألقمشة واألجهزة املنزلية" و"النقل واالتصاالت
 التي كانت قد سجلت-"عادت أسعار مجموعة "سلع وخدمات متفرقة
 لترتفع خالل الربع الثالث-انخفاضا خالل النصف األول من العام
 لتساهم بذلك في اعتدال،قبل االعتدال مرة أخرى في الربع األخير
التضخم الكلي
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Table (2-2)
Quarterly Averages of CPI

)2-2( جدول رقم
المتوسط ربع السنوي
ّ
– الرقم القياسي ألسعار المستهلك
Base: 2007 = 100

2013

Items
Q1

Q4

136.0 137.4 137.2 138.7 138.0 137.4 137.8 138.2

1.4

0.0

0.4

-0.3

الغذاء وامل�شروبات والتبغ

Garments & Footwear 116.2 116.0 116.9 117.5 119.3 119.5 120.1 120.8

2.6

3.0

2.8

2.8

املالب�س والأحذية

Rentals٫ Fuel &
Energy

98.1

5.5

6.9

7.9

7.7

الإيجار والوقود والطاقة

Furniture٫ Textiles &
121.7 121.4 122.3 124.0 126.5 127.6 128.8 128.5
Home Appliances

4.0

5.1

5.3

3.6

Medical Care &
Medical Services

116.0 116.9 117.1 117.5 117.6 117.6 117.9 118.4

1.4

0.6

0.7

0.8

Transport &
Communications

116.7 118.5 119.2 118.7 118.7 120.6 121.9 120.4

1.7

1.7

2.3

1.5

النقل واالت�صاالت

Entertainment٫
127.5 128.5 130.8 131.1 130.9 131.5 131.8 132.3
Recreation & Culture

2.7

2.3

0.7

0.9

الت�سلية والرتفيه والثقافة

Miscellaneous
Goods & Services

-3.3

-0.7

1.3

0.0

�سلع وخدمات متفرقة

Household
113.5 114.1 114.6 115.5 116.4 117.6 118.6 118.9 2.6
Consumption (CPI)

3.0

3.5

2.9

اال�ستهالك العائلي

89.5

91.1

Q1

93.1

Q2

95.1

Q3

96.6

Q4

البيان

Q3

89.0

Q4

(%)
Year-on-Year Inflation 2014
Q2

88.3

Q3

2014

Q1

Food٫ Beverages &
Tobacco

Q2

الت�ضخم ال�سنوي

139.9 136.6 134.2 134.7 135.3 135.6 136.0 134.7

Source: Ministry of Development Planning & Statistics.

Exclusion-based inflation measures are used to
understand underlying inflation pressures in the economy.
In case of Qatar, three exclusion-based measures are
presented using the criteria of (i) excluding “Rentals, Fuel
& Energy”, which has the largest weight in the CPI basket;
(ii) excluding “Food, Beverages & Tobacco” which is prone
to imported price shocks; and (iii) excluding both items
which cumulatively have a weight of more than 45% in the
CPI basket. CPI inflation excluding ‘rentals, fuel and energy’
and both ‘rentals and food’ were lower in 2014 as compared
to the previous year (Figure No. 2-2). This suggests that the
moderation in food prices only partially offset the increase
in rentals, fuel & energy.
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الأثاث والأقم�شة والأجهزة
املنزلية
العناية الطبية واخلدمات
العالجية

 وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء:امل�صدر

 لفهم،وتستخدم مقاييس التضخم القائمة على اإلستبعاد
 هناك، وفي حالة قطر.الضغوط التضخمية الكامنة في االقتصاد
ثالثة مقاييس استبعاد تستخدم معايير (أ) استبعاد مجموعة "اإليجار
 التي لديها أكبر وزن ف��ي سلة مؤشر أسعار،"وال��وق��ود وال��ط��اق��ة
 (ب) استبعاد مجموعة "الغذاء واملشروبات والتبغ" التي هي.املستهلك
 و (ج) باستبعاد كال املجموعتني.عرضة لصدمات األسعار املستوردة
. من سلة مؤشر أسعار املستهلك٪45 اللتني لديهما معا وزن يزيد عن
ولوحظ أن االستبعاد األول والثالث يؤدي إلى معدل تضخم أقل في
 وهذا يشير إلى.)2-2  مقارنة بالعام السابق (الشكل رقم2014 عام
أن االعتدال في أسعار املواد غذائية يعوض جزئيا فقط الزيادة في
.االيجارات والوقود والطاقة
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Figure No. (2-2)
Exclusion Based Measures of CPI Inflation

)2-2( شكل رقم
مقاييس التضخم المبنية على االستبعاد
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The Monthly Consumer Price Index
The CPI increased steadily from a level of 115.5 in
December 2013 to 117.8 by May 2014. After a slight
decrease in June٫ the index rose again to 119.0 during
October-November٫ but fell to close the year at the level
of 118.6. As a result٫ the year-on-year inflation٫ which
had reached a peak of 3.8% in August٫ eased to 2.7% in
December 2014٫ the same rate was recorded in December
2013. The increase in the overall index in December 2014
was on account of the increase in the index of all groups
in the CPI basket except “Food٫ Beverages and Tobacco”٫
which recorded intermittent price declines during the year.
The maximum monthly decline was in July 2014٫ reflecting
regulation of food prices during Ramadan through
government measures. In addition٫ seasonal factors like
summer sales also influenced the movements of the
CPI during 2014٫ as reflected in decline in the prices of
“Garments & Footwear” by 2.6% during the month of June.
The index of “Rentals٫ Fuel and Energy” recorded monthly
increases throughout the year٫ except in December٫ when
it was static. Movements in major components having
significant weights in the CPI basket are presented in
Figure No. (2-3).
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2013

2014

با�ستبعاد الإيجار والوقود والطاقة
با�ستبعاد الغذاء وامل�شروبات والتبغ
با�ستبعاد جمموعتي الإيجار والغذاء مع ًا

المؤشرالشهري ألسعار المستهلك
ارتفع املؤشر الشهري ألسعار املستهلك باطراد من مستوى
 وبعد.2014  بحلول مايو117٫8  إلى2013  في ديسمبر115٫5
 خالل119  ارتفع املؤشر مرة أخرى إلى،انخفاض طفيف في يونيو
 لكنه انخفض بنهاية العام إل��ى مستوى،شهري أكتوبر ونوفمبر
 الذي، فإن التضخم العام على أساس سنوى، ونتيجة لذلك.118٫6
 في٪2٫7  قد تراجع إلى،) في أغسطس٪3٫8( وصل إلى ذروته
 وهو نفس املعدل الذي مت تسجيله في ديسمبر عام،2014 ديسمبر
 إلى الزيادة2014  وتعزى الزيادة في املؤشر العام في ديسمبر.2013
في الرقم القياسي جلميع الفئات في سلة مؤشر أسعار املستهلك
 والتي سجلت انخفاضاً خالل،"باستثناء "الغذاء واملشروبات والتبغ
 مما يعكس،2014  وكان أقصى انخفاض شهري في يوليو.السنة
تنظيم أسعار املواد الغذائية خالل شهر رمضان من خالل اإلجراءات
 أثرت عوامل موسمية مثل مبيعات، باإلضافة إلى ذلك.احلكومية
الصيف أيضا على حتركات مؤشر أسعار املستهلك خ�لال عام
 حيث انخفضت أسعار مجموعة "املالبس واألحذية" بنسبة،2014
" وسجل مؤشر "اإليجار والوقود والطاقة. خالل شهر يونيو٪2٫6
 م��ا ع��دا ديسمبر عندما كان،زي���ادات شهرية على م��دار السنة
) يعرض للتحركات في املجموعات التي3-2(  والشكل رقم.ًثابتا
.لها أوزان نسبية كبيرة

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون

مستويات األسعار والقوى العاملة

Prices and Labor Force

)3-2( شكل رقم
2014 المؤشرات الرئيسية الفرعية في

Figure No. (2-3)
Major Sub-Indices in 2014
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The dominant impact of rental inflation on overall
inflation was evident during 2014. The index of “Rentals٫
Fuel & Energy” increased from 4.8% in January to 8.1%
during September-October. This along with the increase
in the index of “Furniture٫ Textiles & Home Appliances”
and “Transport & Communications” kept headline
inflation elevated above 3% during May-November 2014.
“Entertainment٫ Recreation & Culture” and “Medical Care
& Medical Services”٫ however٫ eased during this phase.
Food prices generally remained subdued during the year
reflecting soft global food prices. Towards the end of the
year٫ the increase in the rental index moderated somewhat
which together with decline in ‘food’ and easing in
‘entertainment٫ recreation & culture’ prices helped bring
down overall inflation to 2.7% by the year-end (Figure No.2-4).
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80.0

كان تأثيرتضخم اإليجارات مهيمناً على التضخم الكلي بوضوح
 وقد ارتفع مؤشر "اإليجار و الوقود والطاقة" من.2014 خالل عام
 هذا إلى جانب. خالل سبتمبر وأكتوبر٪8٫1  في يناير إلى٪4٫8
الزيادة في مؤشر "األثاث واألقمشة واألجهزة املنزلية" ومؤشر"النقل
 خالل الفترة٪3  فإن التضخم الكلي قد ارتقع فوق،"واالتصاالت
 وم��ع ذل��ك ف��إن أسعار م��ؤش��رات" التسلية.2014  نوفمبر-مايو
 قد،"والترفيه والثقافة" و "العناية الطبية واخلدمات العالجية
 وظلت أسعار املواد الغذائية بشكل عام.تخففت خالل هذه املرحلة
 ومع.مستقرة خالل العام مما يعكس انخفاض أسعار الغذاء العاملية
، فإن الزيادة في مؤشر االيجارات قد اعتدلت نوعا ما،نهاية العام
 وتخفيف في مؤشر،إلى جانب انخفاض في مؤشر أسعار الغذاء
"التسلية والترفيه والثقافة" قد ساعد على خفض التضخم الكلي
)4-2 بحلول نهاية العام (الشكل٪2٫7 إلى
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)4-2( شكل رقم
معدل التضخم الشهري في
) (على معدل سنوي2014 عام

Figure No. (2-4)
Monthly CPI Inflation in
2014 (Year-on-Year)
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 الرقم القياسي ألسعار المنتجين-2

PPI measures the change in the selling prices received
by domestic producers for their goods and services as
against CPI which measures price changes at the retail
level from the perspective of the buyer. A producer price 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.

 التغير في أسعار البيع من،يقيس الرقم القياسي ألسعار املنتجني
 مقابل الرقم القياسي ألسعار املستهلك الذي،قبل املنتجني احملليني
يقيس تغيرات األسعار على مستوى البيع بالتجزئة من وجهة نظر
 وال سيما، ومؤشر أسعار املنتجني هو مقياس مهم للتضخم.املشتري
في البلدان التي يكون فيها لقطاع الصناعات التحويلية مساهمة
 ونظرا لهدف قطر املعلن لتنويع القاعدة.كبيرة في الناجت احمللي
 فإن الرقم القياسي ألسعار املنتجني سيكون مؤشرا هاما،االقتصادية
.في املستقبل

The Ministry of Development Planning and Statistics
started releasing the PPI (base 2006 = 100) for the
industrial sector٫ covering Mining٫ Electricity & Water٫ and
Manufacturing sub-sectors٫ on a monthly basis beginning
for the month of January 2013. Based on the monthly
averages٫ the PPI declined٫ on an annual average basis٫ by
5.3% in 2014 as against an increase of 0.2% recorded a
year ago. The year-on-year decline in PPI during 2014 was
attributed to decline in prices of all the three major groups٫
with the mining sub-sector recording the largest fall of
5.9% (Table 2-3). The decline during 2014 mainly reflected
decline in global oil and other commodity prices as well as
the impact of exchange rate appreciation.

 اإلفصاح عن مؤشر،بدأت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
) للقطاع الصناعي والذي100 = 2006 أسعار املنتجني (بأساس
 على، التصنيع، الكهرباء واملاء، التعدين:يغطي قطاعات فرعية هي
 واستنادا إلى املتوسطات.2013 أساس شهري ابتداء من شهر يناير
 على أساس متوسط، فقد انخفض مؤشر أسعار املنتجني،الشهرية
 املسجلة٪0٫2  مقابل زيادة نسبتها2014  في عام٪5٫3  بنسبة،سنوي
 على أساس2014  ويعزى االنخفاض خالل عام.في العام السابق
 مع،سنوى إلى انخفاض أسعار جميع املجموعات الرئيسية الثالث
 (اجلدول٪5٫9 تسجيل القطاع الفرعي للتعدين أكبر تراجع بنسبة
 أساسا انخفاض أسعار النفط2014  ويعكس التراجع خالل.)3-2
.والسلع األساسية األخرى فضال عن تأثير ارتفاع سعر الصرف
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)Table (2-3
Annual PPI Inflation

جدول رقم ()3 -2
تضخّ م الرقم القياسي ألسعار المنتجين على أساس سنوي

)(%

الن�شاط االقت�صادي

2014

2013

الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني

-5.3

0.2

General PPI

التعدين

-5.9

0.1

Mining

النفط اخلام والغاز الطبيعي

-5.9

0.1

Crude Oil and Natural Gas

احلجر والطني واحل�صى

1.2

2.0

Sand and Clay Stone٫

الكهرباء واملاء

-1.1

7.0

Electricity & Water

الطاقة الكهربية

-2.2

5.9

Electrical Energy

املاء

0.9

8.9

Water

ال�صناعات التحويليّة

-3.1

0.2

Manufacturing

منتجات الألبان

0.3

-1.2

Dairy Products

احلبوب واملنتجات الأخرى

0.6

-1.1

Grain Mill and Other Products

املرطبات وامل�شروبات

-2.2

-0.8

Beverages

منتجات تكرير البرتول والوقود

-6.0

0.9

Refined Petroleum Products

املواد الكيميائية الأ�سا�سية

1.2

2.2

Basic Chemicals

اال�سمنت ومنتجات غري معدنية �أخرى

1.2

1.0

Cement and Other Non-metallic Products

املعادن الأ�سا�سية

3.7

-8.8

Basic Metals

امل�صدر :وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء

يواصل قطاع التعدين هيمنته على النتائج الكلية للرقم القياسي
ألسعار املنتجني خالل فترات الزيادة واالنخفاض في معدل التضخم.
وف��ي ع��ام  ،2014يعزى االنخفاض الكبير لتضخم مؤشر أسعار
املنتجني إلى قطاع التعدين مبساهمة نسبتها حوالي  ،٪90تليها
الصناعات التحويلية بنحو ( ٪10اجلدول .)4-2
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Economic Activity

Source: Ministry of Development Planning and Statistics.

Mining sector continue to dominate the overall PPI
outcome during periods of both the increase and fall in
inflation. In 2014٫ the significant easing of PPI inflation
was driven by the mining sector with a contribution
of almost 90%٫ followed by manufacturing by about
another 10% (Table 2-4).
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Table (2-4)
Weighted Contribution to
PPI Inflation
Economic Activity

)4 -2( جدول رقم
المساهمات المرجحة لتضخم الرقم القياسي
ألسعار المنتجين

(%)

الن�شاط االقت�صادي

Weight

2012

2013

2014

Mining

77.1

99.8

44.8

89.5

التعدين

Electricity & Water

1.9

0.4

40.2

0.3

الكهرباء واملاء

Manufacturing

21.0

-0.2

14.9

10.3

ال�صناعات التحويليّة

Source: Ministry of Development Planning and Statistics.

PPI and CPI inflation generally move in the same
direction٫ although the magnitudes differ reflecting the
differences in the basket of the two indices٫ both in terms
of composition of items and their relative importance in
the respective baskets. During 2014٫ this became more
apparent reflecting easing of global commodity price
pressures. For instance٫ while PPI inflation declined by
5.3% in 2014 as against the increase of 0.2% in 2013٫ CPI
inflation eased only marginally from 3.1% to 3.0% over
the same period. In view of such contrasting movements
and because of the lead and lag relationship between
the two٫ it is desirable to analyze alternate measures of
inflation for a proper assessment of inflationary pressures
in the economy.
To sum up٫ notwithstanding some hardening during
the second and third quarters due to upward pressures
from population and housing٫ average CPI inflation in
2014 was broadly stable and was benign by international
standards for EMDEs. PPI inflation declined significantly
during the second half of the year٫ reflecting a fall in input
prices due to sharp fall in global commodity prices and
strengthening of the US dollar and hence the Qatari Riyal.
With global commodity prices expected to fall further
during 2015 on uneven global growth prospects٫ imported
inflation pressures are likely to be subdued٫ which will
help in containing overall inflation. Nonetheless٫ a vigil on
domestic sources of inflation and keeping overall inflation
low and stable to support diversified economic growth
remains a key policy priority.
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 وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء:امل�صدر

يتحرك مؤشرا التضخم لكل من أسعار املنتجني وأسعار املستهلك

 على الرغم من أن األحجام تختلف مبا،عموما في االجت��اه نفسه

 سواء من حيث تكوين العناصر،يعكس االختالفات في سلتي املؤشرين
 أصبح هذا أكثر،2014  وخالل عام.وأهميتها النسبية في كل منها

 وعلى سبيل.وضوحا مبا يعكس تخفيف ضغوط األسعار العاملية للسلع
 في عام٪5٫3  انخفض معدل التضخم ألسعار املنتجني بنسبة،املثال
 وتراجع تضخم أسعار،2013  في عام٪0٫2  مقابل زيادة بنسبة2014

. خالل نفس الفترة٪3٫0  إلى٪3٫1 املستهلك بشكل هامشي من

،في ضوء هذه احلركات املتناقضة ومبا يحدث من تقدم أو تأخر
فمن املستحسن حتليل تدابير بديلة للتضخم لتقييم سليم للضغوط
.التضخمية في االقتصاد

 أنه على الرغم من بعض االرتفاع في التضخم،وخالصة القول
خالل الربعني الثاني والثالث بسبب الضغوط التصاعدية من السكان
2014  فقد ظل متوسط معدل التضخم مستقراً في عام،واملساكن
على نطاق واسع وكان متمشياً مع اجتاهات التضخم احلميدة في
 وانخفض تضخم أسعار.األس��واق الناشئة واالقتصادات النامية
 مبا يعكس،املنتجني بشكل ملحوظ خالل النصف الثاني من العام
انخفاضا حاداً في أسعار السلع العاملية وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي
 ومع توقع حدوث املزيد من االنخفاض في.وبالتالي الريال القطري
 نتيجة التوقعات املتفاوتة آلفاق2015 أسعار السلع العاملية خالل
 فإن من املرجح أن تظل ضغوط التضخم املستورد،النمو العاملي
 فإن، ومع ذلك. مما سيساعد في احتواء التضخم الكلي،ضعيفة
ضبط مصادر التضخم واحلفاظ على مستويات مستقرة لألسعار
.من أجل دعم تنوع النمو االقتصادي يظل أولوية رئيسية للسياسة
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The data collected through the Labor Force Survey٫
indicates that the number of economically active population
in Qatar during the year 2014 amounted to about 1.780 Million
people (1.544 Million males and 236 thousand females)٫
an increase by 243 thousand people or 15.8% above 2013
related figures (14.7% for males and 23.2% for females).

تشير البيانات التي مت جمعها من خالل مسح القوى العاملة
بالعينة إلى أن عدد السكان النشيطني اقتصادياً بدولة قطر خالل
، مليون للذكور1٫544(  مليون شخص1.78  قد بلغ نحو٢٠١٤ عام
ً وهو ما يزيد عن عدد السكان النشيطني اقتصاديا،) ألفاً لإلناث236
%15٫8  ألف شخص أو مبا نسبته243 خالل العام السابق مبقدار
.) لإلناث%23٫2 ، للذكور%14٫7(

The breakdown of the increase in 2014 occurred
among all economic sectors without exception٫ and led to
changes in the order of the sectors in terms of number of
employees٫ especially in the government and household
service sectors. Data in the table below٫ shows that
the private sector dominates the labor market in Qatar٫
employing a total of 1.284 million people (out of them 11.3
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 136 thousand and 11.8% above the 2013
number of 1.148 million has slightly increased its relative
importance to 74.7%. The government sector came second٫
with total employees of 205 thousand (64.2 thousand are
Qataris٫ representing 31.4% of the total employees in
the sector٫ which is the highest ratio recorded ever in all
sectors)٫ compared to 124 thousand in 2013. The total
number of the government employees has grown in 2014
by 65% and its relative importance has increased to about
11.5% from 8.3% in 2013. The household sector came third
in 2013 by employing about 154 thousand people ( all of
them are non-Qataris) compared to about 152 thousand
people in 2013٫ marking an increase of 1.4% compared to
8.7% in the previous year. However٫ its relative importance
declined to about 8.7% in 2014 compared to 9.9% in 2013.
Government institutions and state-owned companies
ranked fourth as its total employees increased by 18.1%
and 11.3 thousand in 2014 to reach 73.5 thousand people٫
with relative importance of 4.1% compared to about 62.2
thousand people and 4% in 2013. The mixed sector came in
fifth place with a total employees of 61.4 thousand people
and a relative importance of 3.4%٫ compared to about 49.3
thousand people and 3.2% of the relative importance in
2013; thereby registering an increase of 24.7% in 2014.

 ع��ل��ى جميع٢٠١٤ وق���د ت��وزع��ت ال���زي���ادة ال��ت��ي ش��ه��ده��ا ع���ام
 وأدت إلى تغييرات في ترتيب،القطاعات االقتصادية دون استثناء
 في،ًتلك القطاعات من حيث عدد العاملني في كل منها وخصوصا
 وتشير بيانات اجلدول. والقطاع املنزلي,قطاعي اإلدارة احلكومية
أن القطاع اخلاص ظل مستأثراً بالعدد األكبر من العاملني خالل
 ألف شخص11٫3(  مليون شخص1٫284  بإجمالي قدره٢٠١٤ عام
 وهي، من إجمالي العاملني بالقطاع%1 منهم قطريون أي ما يعادل
أدن��ى نسبة مسجلة للقطريني بجميع القطاعات باستثناء القطاع
 مليون شخص في العام املاضي بزيادة1٫148  مقارنة بنحو،)املنزلي
؛ لترتفع أهميته النسبية%11٫8  ألفاً أو مبا نسبته136 مقدارها
 في العام%74٫7  مقارن ًة بنحو٢٠١٤  خالل عام%72٫1 إلى نحو
64٫2(  ألف شخص205  وجاء القطاع احلكومي ثانياً بعدد.السابق
 من إجمالي العاملني%31٫4 ألف شخص منهم قطريون أي بنسبة
) وهي أعلى نسبة مسجلة للقطريني بجميع القطاعات،بالقطاع
؛%65  مبعدل منو قدره،2013  ألف شخص في عام124 مقارنة بنحو
 مقارنة٢٠١٤  في عام%11٫5 حيث ارتفعت أهميته النسبية إلى نحو
 وجاء في املرتبة الثالثة القطاع املنزلي.٢٠١٣  في عام%8٫3 مع نحو
) ألف شخص (كلهم من غير القطريني154 بعدد عاملني يبلغ نحو
 مبعدل زي��ادة قدره٢٠١٣  ألف شخص في عام152 مقارنة بنحو
 في العام السابق؛ كما بلغت أهميته%8٫7  مقارنة بنحو%1٫4
.٢٠١٣  في عام%9٫9  مقارنة بنحو٢٠١٤  في عام%8٫7 النسبية
وفي املرتبة الرابعة جاء قطاع املؤسسات والشركات احلكومية بعدد
 مقارنة%4٫1  ألف شخص وأهمية نسبية تبلغ73٫5 عاملني قدره
؛٢٠١٣  في عام%4  ألف شخص وأهمية نسبية تبلغ62٫2 بنحو
 أما القطاع املختلط فقد جاء.٪18٫1 محققاً بذلك معدل منو قدره
 ألف شخص61٫4 في املرتبة اخلامسة بإجمالي عدد عاملني قدره
 ألف شخص وبأهمية49٫3  مقارنة بنحو، %3٫4 وبأهمية نسبية تبلغ
؛ ليسجل بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته٢٠١٣  في عام%3٫2 نسبية تبلغ
.٢٠١٤  خالل عام%24٫7
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مستويات األسعار والقوى العاملة

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 to 11251 people in 2014 (7202 for males٫ 4049 for
females) compared to 11131 people in 2013 (6693 males٫
4438 females). In general٫ number of Qatari employees
increased in 2014 by about 4.8% (9.3% for males٫ 4.1% for
females)٫ to reach 93.4 thousand people (62.1 thousand for
males٫ 31.3 thousands for females) compared to about 89.1
thousand people in 2013 (60.9 thousand for males٫ 28.2
thousand for females).

وعلى صعيد بيانات القوى العاملة حسب اجلنسية؛ فتشير
البيانات إلى استمرار أعداد املواطنني العاملني لدى القطاع اخلاص
بالتزايد للعام الرابع على التوالي حيث ارتفع عدد العاملني بالقطاع
7202( ٢٠١٤  شخص في عام11251 اخلاص من القطريني إلى نحو
6693( ٢٠١٣  شخص في عام11131  إناث) مقارن ًة بنحو4438 ،ذكور
 ارتفاع عدد٢٠١٤  فقد شهد عام، وبصفة عامة.) إناث4049 ،ذكور
 لإلناث) ليصل%4٫1 ، للذكور%9٫3( %4٫8 العاملني القطريني بنسبة
 ألف31٫3 ، ألف للذكور62٫1(  ألف شخص93٫4 عددهم إلى نحو
 ألف60٫9( ٢٠١٣  ألف شخص في عام89٫1 لإلناث) مقارنة بنحو
.) ألف لإلناث28٫2 ،للذكور

The number of non-Qatari employees has increased in
2014٫ but with varying rates in each sector. The total number
increased by 238.6 thousand people to reach 1.687 million
people (1.482 million males٫ 204.5 thousand females)٫
recording an increase of 16.5% (15.4% for males٫ 25.4%
for females)٫ It is noted that household employees came in
third place in terms of its total number among other sectors.
Nevertheless٫ its relative importance declined to 9.1% of
the total number of non-Qatari employees٫ compared to
10.5% in 2013. Meanwhile٫ the private sector remained
in the first rank٫ but its relative importance has declined
to 75.4% of the total number of non-Qataris employees٫
compared to 78.5% in 2013. Table (2-5) gives more details
about the economically active population in the mentioned
sectors during 2013٫ 2014.

 فإن عدد العاملني منهم قد شهد،أما بالنسبة لغير القطريني
ارتفاعاً مع تباين معدالت النمو من قطاع لقطاع أخر؛ حيث ارتفع
 مليون1٫687  ألف شخص ليصل إلى نحو238٫6 عددهم مبقدار
٢٠١٤  ألف لإلناث) في عام204.5 ، مليون للذكور1٫482( شخص
%25٫4 ، للذكور%15٫4( %16٫5 محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته
 ويالحظ أن العمالة املنزلية احتلت املرتبة الثالثة لهذا.)لإلناث
العام من حيث أعدادها بني باقي القطاعات مع انخفاض أهميتها
 من إجمالي عدد العاملني غير القطريني%9٫1 النسبية لتصل إلى
 بينما ظل القطاع،٢٠١٣  في عام%10٫5  مقارنة بنحو٢٠١٤ في عام
%75٫4 اخلاص في املرتبة األولى وإن تراجعت أهميته النسبية إلى
 مقارنة بنحو٢٠١٤ من إجمالي عدد العاملني غير القطريني في عام
) التالي املزيد من5-2(  ويعطي اجلدول رقم.٢٠١٣  في عام%78٫5
التفصيالت عن أعداد السكان الناشطون اقتصادياً في القطاعات
.٢٠١٤ ،٢٠١٣ املشار إليها خالل العامني
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Table (2-5)
The Economically - Active Population
According to Sectors and Nationality

)5 -2( جدول رقم
السكان الناشطون اقتصادي ًا حسب القطاع والجنسية

القطاع م�ؤ�س�سات و�شركات
حكومية
إدارة
�
حكومية
اجلن�سية ال�سنة
املختلط
Government
Year Nationality Government
Mixed
Sector
Institutions and Sector
Companies

�إجمايل

Male

Female

Total

60٫912

28٫202

89٫114

41

0

غري قطري

63٫012

51٫234

43٫405

1٫136٫779

1٫715

152٫012

1٫284٫992 163٫165 1٫448٫157

�إجمايل

124٫086

62٫244

49٫263

1٫147٫910

1٫756

152٫012

1٫345٫904 191٫367 1٫537٫271

قطري

64٫218

11٫483

6٫364

11٫251

91

0

غري قطري

140٫547

62٫051

55٫048

1٫272٫352

2٫681

154٫057

1٫482٫182 204٫554 1٫686٫736

204٫765

73٫534

61٫412

1٫283٫603

2٫772

154٫057

1٫544٫307 235٫836 1٫780٫143

قطري

3٫144

473

506

120

50

0

1٫213

3٫080

4٫293

غري قطري

77٫535

10٫817

11٫643

135٫573

966

2٫045

197٫190

41٫389

238٫579

80٫679

11٫290

12٫149

135٫693

1٫016

2٫045

198٫403

44٫469

242٫872

قطري

5.15

4.30

8.64

1.08

121.95

---

1.99

10.92

4.82

غري قطري

123.05

21.11

26.82

11.93

56.33

1.35

15.35

25.37

16.47

65.02

18.14

24.66

11.82

57.86

1.35

14.74

23.24

15.80

Non-Qatari

Non-Qatari

Qatari

Non-Qatari

�إجمايل
Total

التغري خالل

Qatari

2014

Non-Qatari

(%)

�إجمايل

Change
during

�إناث

11٫131

Total

2014

ذكور

5٫858

�إجمايل

Change
during

Total

11٫010

Qatari

التغري خالل

Diplomatic Domestic
Private
Sector Services
Sector
Sector *

61٫074

Total

2014

املجموع

منزيل

قطري

Qatari

2013

القطاع
دبلوما�سي
* اخلا�ص

Total

* Contains of None Profitable Sector
Source: Ministry of Development Planning and Statistics
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62٫125

31٫282

93٫407

.*يت�ضمن القطاع غري الربحي
 وزارة التخطيط التمنوي والإح�صاء:امل�صدر.

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون

44

الفصل الثالث
Chapter Three

المالية العامة
Public Finance

المــالية العامة

Public Finance

تلعب السياسة املالية الدور الرئيسي واملؤثر بني باقي السياسات
االقتصادية ب��دول��ة قطر ،فاإلنفاق ال��ع��ام ميثل احمل��رك واحلافز
الرئيسي في االقتصاد احمللي ،وهو من أهم الروافد لتيار الدخل
واإلن��ف��اق والسيولة احمللية ف��ي االقتصاد القطري .وعلى م��دار
السنوات املاضية شهد اإلن��ف��اق العام ت��زاي��داً ل�لإس��راع مبعدالت
التنمية االقتصادية ولتحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية  "2030في
التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،مع االستمرار في
تخصيص نسبة مرتفعة من املوازنة للصرف على املشروعات العامة
االستراتيجية والبنية التحتية.

Fiscal policy plays the effective key role among the
economic policies of Qatar state; public expenditure
represents the main stimulus to the domestic economy, as
public expenditure represents the key tributary of income,
spending, and domestic liquidity. Over the previous years,
public expenditure increased, 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.

وفيما يلي نتناول بإيجاز أهم التطورات التي شهدتها بنود املوازنة
العامة خالل العام املالي  ،2015/2014كما نستعرض أهم مالمح
األرقام التقديرية ملوازنة العام .2015

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

الميزانية العامة للعام المالي 2015/2014

)The State Budget for FY (2014/ 2015

تشير البيانات األولية للميزانية العامة للعام املالي 2015/2014
إلى أن كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة قد تراجعت خالل
هذا العام بنحو  %1.8بالنسبة لإليرادات ،وبنحو  %10.3بالنسبة
للنفقات ،وقد أدى ذلك إلى ارتفاع فائض امليزانية العامة إلى 123.5
مليار ري��ال أو ما نسبته  %16من الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة
بفائض ق��دره  105.2مليار ري��ال في ميزانية العام املالي السابق
(2014/2013م).

Preliminary data of the (2014/2015) state budget
indicates that both public revenues and expenditure
declined by 1.8% and 10.3% respectively. Thus the surplus
of the budge increased to QR 123.5 billion, a 16% of the
GDP compared with QR 105.2 billion in the previous FY
(2013/2014).

وفيما يلي نعرض بشكل أكثر تفصي ً
ال للتطورات التي شهدتها
ك��ل م��ن اإلي�����رادات ال��ع��ام��ة وال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة خ�لال ال��ع��ام املالي
2015/2014م.

Details of public expenditures for FY (2014/2015) are
stated hereinafter:

التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014
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1. Public Revenues

المــالية العامة

 اإليرادات العامة.1

Following the significant rise in public revenues over
the past years; it has decreased during the fiscal year
2014/2015 due to the drop in oil price to about $ 50 a
barrel in average, compared with $ 104.44 a barrel during
the previous fiscal year (2013/2014). Public revenue
components have seen marked variation during the year;
where oil and gas revenues, which represent the main
source of public revenue in Qatar, decreased, by about QR
31.6 billion or a rate of 16.2%, to reach to about QR163.8
billion, compared to about QR195.4 billion in the year
(2013/2014). Its relative importance in the total revenues
fell during the fiscal year (2014/2015) to about 48.7%
compared to 57% in the previous year (2013/2014).

بعد االرت��ف��اع امللحوظ ال��ذي حققته االي���رادات العامة خالل
2015/2014  فإنها قد تراجعت خالل العام املالي،السنوات السابقة
ً دوالرا50 وذلك بسبب انخفاض سعر النفط في املتوسط إلى نحو
 دوالراً للبرميل خالل العام السابق104.44 للبرميل مقارنة مع
 وقد شهدت مكونات اإليرادات العامة خالل العام.)م2014/2013(
تبايناً ملحوظاً؛ حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز التي متثل أهم
 مليار ريال أو ما31.6 مصدر لإليرادات العامة بدولة قطر بنحو
 مليار ريال مقارنة بنحو163.8  لتقتصر على نحو%16.2 نسبته
 وتراجعت أهميتها، مليار ريال في ميزانية العام املالي السابق195.4
م إلى نحو2015/2014 النسبية في إجمالي اإليرادات خالل العام
.)م2014/2013(  في العام املالي%57  مقارنة بنحو%48.7

On the other hand, investment income has increased
by QR13.7 billion or a rate of 14% during the fiscal year
(2014/2015), to reach to about QR111.8 billion, compared to
about QR98.1 billion in the fiscal year (2013/2014). Thus, its
relative importance in the total public revenues increased
to 33.2% in the fiscal year (2014/2015), compared to 28.6%
in the previous fiscal year's (2013/2014).

وع��ل��ى عكس إي����رادات النفط وال��غ��از؛ فقد ش��ه��دت إي���رادات
 مليار ريال أو13.7 االستثمار ارتفاعاً خالل العام احلالي مبقدار
98.1  مليار ريال مقارنة بنحو111.8  لتصل إلى نحو%14 ما نسبته
) لترتفع أهميتها النسبية في2014/2013( مليار ريال في العام املالي
 خالل عام التقرير مقارنة بنحو%33.2 إجمالي اإليرادات العامة إلى
. في ميزانية العام املالي السابق%28.6

As for the third source of the public revenues
represented by fees and various taxes, it has witnessed a
rise by QR11.7 billion and 23.8% after a decline of about
QR15.7 billion, and 24.2% in the previous fiscal year. As a
result, its total sum rose to about QR60.9 billion compared
to QR49.2 billion in the previous fiscal year (2013/2014) and
thus, its relative importance increased in total revenue to
about 18.1% compared to about 14.4%in the previous year.

أما بالنسبة للمصدر الثالث لإليرادات احلكومية واملتمثل في
ًإي��رادات الرسوم والضرائب املختلفة؛ فقد شهد هو األخر ارتفاعا
 بعد انخفاض بلغت قيمته%23.8  مليار ريال ونسبته11.7 بنحو
 في العام املالي السابق%24.2  مليار ري��ال ونسبته15.7 نحو
 مليار ري��ال خالل60.9  ليصل بذلك إل��ى نحو،)2014/2013(
 مليار ريال في العام املالي49.2  مقارنة بنحو،العام املالي احلالي
 وبذلك ارتفعت نسبته إل��ى إجمالي اإلي���رادات إل��ى نحو.السابق
 في العام%14.4 ) مقارنة بنحو2015/2014(  في العام املالي%18.1
.املالي السابق

Previous developments in public revenue components
have led to a decline in total revenues of about QR6.2 billion,
or 1.8%, reaching to about QR336.6 billion compared to QR
342.8 billion in the previous fiscal year (2013/2014).

وقد أدت التطورات السابقة في مكونات اإلي��رادات العامة إلى
%1.8  مليار ريال أو مبا نسبته6.2 انخفاض إجمالي اإليرادات بنحو
342.8  مليار ريال مقارنة بنحو336.6 ليقتصر إجماليها على نحو
.)2014/2013( مليار ريال في العام املالي السابق
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جدول رقم ()1 -3
الميزانية العامة لدولة قطر

البيانات

)Table (3-1
Qatar State Public Budget

مليون ريال قطري QR Million

*2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

�إجمايل الإيرادات
النفط والغاز
اال�ستثمار
�أخرى
�إجمايل النفقات
النفقات اجلارية
الرواتب والأجور
الفوائد
�إمدادات وخدمات
�أخرى
نفقات امنائية
الفائ�ض
م�ؤ�شرات )(%
الإيرادات النفطية � /إجمايل الإيرادات
الرواتب والأجور � /إجمايل النفقات
الفائ�ض  /الناجت املحلى الإجمايل

Details

336,557

342,758

284,323

222,626

156,031

Total Revenue

163,788

195,414

177,552

155,274

96,888

Oil & Gas

111,820

98,114

41,815

25,768

36,094

Investment

60,949

49,230

64,956

41,584

23,049

Others

213,102

237,549

205,627

179,900

146,516

Total Expenditure

150,476

167,899

153,994

127,798

102,674

Current Expenditure

44,870

42,001

34,873

29,713

23,102

Wages & Salaries

6,649

7,584

9,891

11,240

6,988

Interest

15,084

15,053

17,288

20,090

15,109

Supplies & Services

83,872

103,261

91,942

66,755

57,475

Others

62,626

69,650

51,663

52,102

43,842

Development Expenditure

123,455

105,209

78,696

42,726

9,515

Surplus
)Indicators (%

48.7

57.0

62.4

69.7

62.1

Oil revenue//Total revenue

21.1

17.7

17.0

16.5

15.8

Wages & Salaries/Total Exp.

16.0

14.2

11.4

6.9

2.1

Surplus/GDP

*�أرقام �أولية.
امل�صدر  :وزارة املالية.

* Preliminary data
Source: Ministry of Finance

شكل رقم ()1-3
الميزانية العامة لدولة قطر

)Figure No. (3-1
Qatar State Public Budget

مليون ريال

QR Million

�إجمايل الإيرادات

Total Revenue
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2. Public Expenditures
Public expenditure grew considerably during the
past years and contributed in accelerating economic
development. However, the drop in oil prices has led to a
reduction of public spending in the fiscal year (2014/2015)
with different rates, as follows:
First: Development expenditures decreased to about
QR62.6 billion, or 29.4% of the total public expenditure for
the fiscal year (2014/2015), compared to QR69.7 billion, or
29.3% of total public expenditure for the previous year.
Second: Recurrent expenditures declined by 10.4% or
QR17.4 billion to reach QR 150.5 billion, compared to QR
167.9 billion in the previous fiscal year (2013/2014). The
mentioned decrease was a result of the following several
factors:

المــالية العامة

 النفقات العامة.2
شهدت النفقات العامة وت��ي��رة من��و ملحوظة خ�لال السنوات
 مما ساهم باإلسراع مبعدالت التنمية االقتصادية؛ إال أن،السابقة
انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى خفض اإلنفاق العام في العام
:) بنسب مختلفة وذلك على النحو التالي2015/2014( املالي
 مليار ريال أو ما62.6  انخفضت النفقات اإلمنائية إلى نحو:ًأوال
)2015/2014(  من إجمالي النفقات العامة للعام املالي%29.4 نسبته
 من إجمالي%29.3  مليار ري��ال أو ما نسبته69.7 مقارنة بنحو
.النفقات العامة للعام املالي السابق
 أو ما%10.4  انخفضت النفقات اجلارية املتكررة بنحو:ًثانيا
 مليار ريال مقارنة150.5  مليار ريال لتقتصر على نحو17.4 قيمته
 وقد.)2014/2013(  مليار ريال في العام املالي السابق167.9 بنحو
:جاء هذا االنخفاض محصلة لعدة عوامل ميكن إيجازها فيما يلي

a. An increase in the secondary capital expenditures
(supply & services) of about QR31 million to reach about
QR15.1 billion, and its relative share in the total public
expenditure rose from about 6.3% in (2013/2014) to 7.1%
in the fiscal year (2014/2015).

31  ارتفاع النفقات الرأسمالية الثانوية (إمداد وخدمات) بنحو.أ
 لترتفع حصتها النسبية، مليار ريال15.1 مليون ريال لتصل إلى نحو
)2014/2013(  في العام%6.3 في إجمالي النفقات العامة من نحو
. في العام املالي احلالي%7.1 لتصل إلى

b. Salaries and wages increased by about QR2.9 billion,
or 6.8%, to reach QR44.9 billion, compared to about QR42
billion in the previous fiscal year. Accordingly, its relative
share rose in total public expenditure to about 21.1%
compared to 17.7% in the previous fiscal year.

 مليار ريال أو مبا نسبته2.9  ارتفاع الرواتب واألجور بنحو.ب
 مليار42  مليار ريال مقارنة بنحو44.9  لتصل قيمتها إلى نحو%6.8
 لترتفع حصتها النسبية في إجمالي.ريال في العام املالي السابق
 في العام%17.7  مقارنة بنحو%21.1 النفقات العامة إلى نحو
.املالي السابق

c. Other current expenditures decreased by about
QR20.3 billion, or 18.3%, to reach to about QR 90.5 billion,
compared to QR 110.8 billion in the FY (2013/2014) and
its relative importance of the total public expenditures
declined from about 46.7% in the previous fiscal year to
about 42.5% in the FY (2014/2015).

 انخفاض املصروفات اجلارية األخرى (بند أخرى مضافاً إليه.ج
 لتقتصر%18.3  مليار ريال أو مبا نسبته20.3 بند الفوائد) بنحو
 مليار ريال في العام110.8  مليار ريال مقارنة بنحو90.5 على نحو
 لتتراجع حصتها النسبية في إجمالي النفقات،)2014/2013( املالي
 في%42.5  في العام املالي السابق إلى نحو%46.7 العامة من نحو
.)2015/2014( العام املالي

As a result of the above mentioned developments,
public expenditures declined by QR24.4 billion or 10.3%
to reach to about QR213.1 billion, compared to QR237.5
billion in the previous fiscal year (2013/2014).

وقد أدت التطورات السابقة في مكونات النفقات العامة إلى
 مليار ريال أو مبا نسبته24.4 انخفاض إجمالي النفقات العامة بنحو
237.5  مليار ريال مقارنة بنحو213.1  لتقتصر على نحو%10.3
.)2014/2013( مليار ريال في العام املالي
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Estimates of the Public budget for
the FY (2015):

المــالية العامة

م2015 تقديرات الموازنة العامة للعام المالي

Law No. (2) for the year 2015 related to the financial
system of Qatar state, has amended the public budget from
a fiscal year (starting at 1st of April and ends at the end
of March in the following year) to a calendar year starting
from the first of January up to the end of December of
each year. Accordingly it was decided to extend the public
budget of the State for the year 2014/2015 for an additional
nine months up to the end of December 2015. Due to
the extension, same basis will be used in 2015 budget
calculations as in the fiscal year's budget of (2014/2015).
Thus, the remaining budget of the nine months of the year
represents 75% of the budget of fiscal year 2014/2015,
where public revenues estimated at QR169.2 billion, lower
by 24.7% below the actual figures for the public budget for
the year (2014/2015). These estimates are an outcome of
oil and gas revenues of about QR74.6 billion, down 29.5%
from the average of the actual figures of the public budget
(2014/2015). The investment income was estimated at
QR43.6 billion lower by 36% than the actual numbers of
the fiscal year budget (2014/2015). On the other hand,
other income has been estimated by about QR51 billion, an
increase of 8.7% from the average of the actual figures for
the fiscal year (2014/2015).

 النظام املالي للدولة بتحويل2015 ) لسنة2( عدل القانون رقم
السنة املالية إلى سنة ميالدية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية
ديسمبر من كل عام بعد أن كانت تبدأ في األول من أبريل وتنتهي
 ووفقاً لذلك فقد تقرر,في نهاية مارس من العام امليالدي التالي
 ملدة تسعة2015/2014 متديد العمل باملوازنة العامة للدولة لعام
 ومن ثم فإن هذا.2015 أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر
التمديد يعني استمرار نفس األس��س التي مت تقدير موازنة العام
 وبذلك فإن موازنة الشهور التسعة.) وفقاً لها2015/2014( املالي
 من موازنة العام املالي%75 م متثل2015 املتبقية من العام امليالدي
مليار169.2 م) حيث قدرت اإلي��رادات العامة بنحو2015/2014(
%75(  عن األرقام الفعلية للميزانية العامة%24.7 ريال وتراجع معدله
 وقد جاءت هذه التقديرات محصلة.)م2015/2014( منها) للعام
%29.5  مليار ريال وبتراجع معدله74.6 إليرادات النفط والغاز بنحو
 أما إيرادات.)2015/2014( عن األرقام الفعلية بامليزانية العامة لعام
%36  مليار ريال وبتراجع معدله43.6 االستثمار؛ فقد قدرت بنحو
 من.)م2015/2014( عن األرقام الفعلية مبيزانية نفس العام املالي
 مليار ريال أي51 ناحية أخرى فقد مت تقدير اإليرادات األخرى بنحو
.)2015/2014(  عن األرقام الفعلية للعام املالي%8.7 بارتفاع معدله

As for public expenditures, budget figures have
reflected the keenness of the State of Qatar to achieve the
pillars of "Qatar National Vision 2030" in the human, social,
economic and environmental development, allocating large
proportions of allocations to cover education and health
strategy, projects and infrastructure expenditure as well
as projects related to hosting the FIFA World Cup 2022.
The estimated development expenditure (major projects),
including nearly QR65.6 billion, representing an increase
of 29.8%. As for the ongoing recurrent expenditure, the
most prominent features is to increase the estimated
expenditure for salaries and wages by about 4.4% from
the actual counterpart (75% of them) in the fiscal year's
budget (2014/2015).

 فقد عكست أرق��ام املوازنة،أم��ا على صعيد النفقات العامة
"2030 ح��رص دول��ة قطر على حتقيق ركائز "رؤي��ة قطر الوطنية
 بتخصيص،في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية
نسب كبيرة من االعتمادات املالية لتغطية نفقات التعليم والصحة
واملشروعات االستراتيجية ومشاريع البنية التحتية وكذلك املشاريع
 حيث قدرت،2022 املرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم
 مليار65.6 النفقات اإلمنائية (املشروعات الرئيسية) مبا يقرب من
 عن مثيلتها الفعلية في ميزانية العام%29.8 ريال بارتفاع معدله
 فإن، أما بالنسبة للنفقات اجلارية املتكررة.)2015/2014( املالي
أب��رز مالمحها يتمثل في زي��ادة النفقات املقدرة للرواتب واألج��ور
 منها) في ميزانية العام%75(  عن مثيلتها الفعلية%4.4 بنحو
.)2015/2014( املالي
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جدول رقم ()2- 3
التقديراتاألوليةللموازنةالعامةلدولةقطرللعامالمالي2015

)Table (3-2
Preliminary estimates for Qatar budget of 2015

مليون ريال قطري QR Million

البيانات

Details

2015
Estimates

تقديرية

Estimates

Actual

169,247

225,662

336,557

Total Revenue

النفط والغاز

74,599

99,465

163,788

Oil & Gas

اال�ستثمار

43,611

58,148

111,820

Investment

�أخرى

51,037

68,049

60,949

Others

163,810

218,413

213,102

الرواتب والأجور

35,625

47,500

44,870

Wages & Salaries

امل�صروفات اجلارية

53,377

71,169

90,521

Current expenditure

امل�صروفات الر�أ�سمالية

9,203

12,271

15,084

Capital expenditure

امل�شروعات الرئي�سية

65,605

87,473

62,626

Major projects

5,437

7,249

123,455

�إجمايل الإيرادات

�إجمايل النفقات

الفائ�ض
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Monetary Developments and Liquidity Conditions

Introduction
During 2014٫ monetary and liquidity conditions evolved
in line with the developments in the real sector and the
external environment. Primary liquidity as represented
by reserve money increased reflecting increase in both
net domestic assets (NDA) and net foreign assets (NFA).
However٫ broad money growth decelerated during
the year reflecting a decrease in the money multiplier.
Proactive liquidity management by the QCB helped ensure
comfortable liquidity conditions in the financial system
during the year. Modulation of structural liquidity through
the auctions of Treasury Bills (T-Bills) and Treasury Bonds
(T-Bonds) continued. While auctions of T-Bills were
liquidity neutral as both issuances and maturity amounts
were the same٫ there was partial release of liquidity in
January 2014 through redemption of maturing government
bonds. Moreover٫ there was an interruption in the auctions
of government bonds during the second half of the year as
part of the liquidity management strategy. Consequently٫
surplus liquidity in the financial system increased٫ which
was reflected in easing of money market rates. Against this
backdrop٫ a detailed analysis of monetary developments
and liquidity conditions is presented in the following
sections. While the discussion begins with the 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
2014. 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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مقدمة
 تطورت األوضاع النقدية والسيولة مبا يتماشى،2014 خالل عام
 فالسيولة األولية.مع التطورات في القطاع احلقيقي والبيئة اخلارجية
 زادت مبا يعكس زيادة،)ممثلة في النقود الحتياطية (القاعدة النقدية
 ومع. وصافي املوجودات األجنبية،في كل من صافي املوجودات احمللية
 تباطأ منو عرض النقد مبعناه الواسع خالل العام مبا يعكس،ذلك
 وساعدت إدارة السيولة االستباقية.انخفاضا في املضاعف النقدي
من قبل مصرف قطر املركزي على ضمان ظروف مريحة للسيولة في
 وقد مت تعديل السيولة الهيكلية من خالل.النظام املالي خالل السنة
 وفي حني كانت.استمرار م��زادات أذون اخلزانة وسندات اخلزينة
م��زادات أذون اخلزانة محايدة األثر على السيولة من حيث تساوي
 فإنه كان هنالك إطالق جزئي للسيولة،الكميات املصدرة واملستحقة
 وعالوة. جراء سداد املستحق من السندات احلكومية٢٠١٤ في يناير
 كان هناك انقطاع في مزادات السندات احلكومية خالل،على ذلك
 ونتيجة.النصف الثاني من العام كجزء من استراتيجية إدارة السيولة
 وهو ما انعكس في، ارتفعت السيولة الفائضة في النظام املالي،لذلك
 يتم تقدمي حتليل مفصل، على هذه اخللفية.تخفيف معدالت سوق املال
 وفي حني أن.للتطورات النقدية وأوضاع السيولة فيما يلي من أقسام
 فإن األجزاء الالحقة،املناقشة تبدأ بالبيان املالي ملصرف قطر املركزي
تتضمن تفاصيل عن العوامل املؤثرة في القاعدة النقدية وعرض
 ويعقب ذلك مناقشة قصيرة عن مبادرات السياسة وتطورات.النقود
 ويناقش اجلزء األخير.2014 السوق الرئيسية التي اتخذت خالل عام
تطورات السيولة وتأثيرها على أسعار الفائدة خالل العام في ضوء ما
.مت اتخاذه من مبادرات السياسة اجلارية
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التطورات النقدية ووضع السيولة

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

Financial Statement of QCB
An analysis of the financial statement of the QCB
provides a summary assessment of the key monetary
developments during 2014. As per the financial statement
of the QCB٫ total assets (liabilities) of the QCB increased
marginally from QR 213.0 billion at the end of 2013 to QR
213.5 billion at the end of 2014 – an increase of around QR
0.5 billion (0.3%) (Table 4-1). As a proportion of nominal
GDP٫ however٫ the size of QCB’s balance sheet decreased
from 28.8% at end-2013 to 27.7% at end-2014٫ reflecting
higher growth in GDP.

يوفر حتليل البيان املالي ملصرف قطر املركزي تقييما موجزا عن
 ووفقا للبيان املالي فإن.2014 التطورات النقدية الرئيسية خالل عام
مجموع املوجودات (املطلوبات) ملصرف قطر املركزي قد ارتفع بشكل
 مليار ريال213٫5  إلى2013  مليار ريال في نهاية213 طفيف من
)٪0٫3(  بزيادة قدرها نحو نصف مليار ريال- 2014 في نهاية عام
 انخفض، وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي.)1-4 (اجلدول
 في نهاية٪28٫8 حجم امليزانية العمومية ملصرف قطر املركزي من
 مما يعكس منواً أعلى،2014  في نهاية عام%27٫7  إلى2013 عام
.في الناجت احمللي اإلجمالي

)1-4( جدول رقم
المركز المالي لمصرف قطر المركزي

Table (4-1)
Financial Statement of Qatar Central Bank
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Item

2013

2014

Change
(2014/2013)

القيمة

%

Value
Balances with Foreign Banks

64٫166.3

47٫699.2

-16٫467.0

-25.7

Foreign Securities

85٫154.3

105٫203.9

20٫049.6

23.5

85.9

62.7

-23.2

-27.0

SDR Holding

1٫524.1

1٫434.4

-89.7

-5.9

Gold

2٫189.0

2٫150.1

-38.9

-1.8

Balances with Local Banks

59٫204.8

55٫863.4

-3٫341.4

-5.6

Unclassified Assets

670.0

1٫134.8

464.8

69.4

Assets = Liabilities

212٫994.4

213٫548.5

554.1

0.3

Currency Issued

12٫340.4

14٫075.8

1٫735.4

14.1

Due to Government

52٫805.0

34٫632.7

-18٫172.3

-34.4

Capital and Reserves

12٫444.5

30٫603.7

18٫159.2

145.9

Exchange Rate Fund

6٫230.3

7٫663.0

1٫432.7

23.0

Revaluation Account

3٫382.0

2٫175.7

-1٫206.3

-35.7

Required Reserves

25٫464.3

28٫541.2

3٫076.9

12.1

Deposits of Local Banks:

6٫234.0

11٫592.2

5٫358.2

86.0

5٫634.9

4٫234.6

-1٫400.3

-24.9

599.1

7٫357.6

6٫758.5

1٫128.1

94٫093.9

84٫264.2

-9٫829.7

-10.4

IMF Reserve Position

Excess Reserves
Others
Unclassified Liabilities
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البيان
�أر�صدة لدى البنوك الأجنبية
�سندات و�أذونات خزينة �أجنبية
ح�صة دولة قطر لدى �صندوق النقد الدويل
ودائع حقوق ال�سحب اخلا�صة
الذهب
�أر�صدة لدى البنوك املحلية
موجودات غري م�صنّفة
املوجودات = املطلوبات
النقد امل�صدر
م�ستحقات احلكومة
ر�أ�س املال واالحتياطيات
احتياطي �سعر ال�صرف
ح�ساب �إعادة التقييم
االحتياطي الإلزامي
:ودائع البنوك املحلية
فائ�ض الأر�صدة االحتياطية
�أخرى
مطلوبات غري م�صنّفة
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On the liability side٫ capital and reserves increased
significantly by QR 18.2 billion٫ which was offset by the
decline in dues to the Government by a similar amount.
Deposits of local banks also increased significantly by QR
5.4 billion (86.0%) in 2014٫ solely due to sharp increase in
“Others” – mainly QMR deposits with the QCB –which is
indicative of comfortable surplus liquidity in the system.
In the absence of any change in the reserve requirement
ratio٫ required reserves of banks maintained with the
QCB recorded a growth of 12.1%٫ in line with the overall
deposit growth. Among other components٫ currency issued
and exchange rate fund recorded robust growth٫ while the
revaluation account recorded a decline.

 زاد رأس امل��ال واالحتياطيات بشكل،على جانب املطلوبات
 وقابل ذلك انخفاض في مستحقات، مليار ريال18٫2ملحوظ مبقدار
 كما زادت ودائ���ع البنوك احمللية بشكل.احلكومة مببلغ مم��اث��ل
 وذلك بسبب،2014 ) في عام٪86(  مليار ريال5٫4 ملحوظ مبقدار
وبوجه أساسي ودائع سوق النقد- زيادة حادة في بند أخرى فقط
القطري لدى مصرف قطر املركزي– وهو ما يعد إشارة على وضع
 وفي غياب أي تغيير في نسبة.مريح لفائض السيولة في النظام
 فإن االحتياطيات املطلوبة من البنوك إليداعها،االحتياطي اإللزامي
 وذلك،٪12٫1 لدى مصرف قطر املركزي قد سجلت منوا بنسبة
 سجل، ومن بني عناصر أخرى.متشيا مع النمو اإلجمالي للودائع
 في حني،ًالنقد املصدر ورصيد احتياطي سعر الصرف منو قويا
.سجل حساب إعادة التقييم انخفاضا

On the asset side٫ the sharp increase in the QCB’s
holding of foreign securities (QR 20 billion) was mostly
offset by the decline in QCB’s balances with foreign banks
(QR 16.5 billion) and local banks (QR 3.3 billion). Apart
from unclassified assets٫ all other items on the asset side٫
including QCB’s holding of gold٫ recorded declines during
the year.

 جند أن ال��زي��ادة احل��ادة في ما لدى،وعلى جانب امل��وج��ودات
 مليار ريال) قد20( مصرف قطر املركزي من أوراق مالية أجنبية
واجه معظمه انخفاضاً في أرصدة مصرف قطر املركزي مع البنوك
.) مليار ري��ال3٫3(  مليار ري��ال) والبنوك احمللية16٫5( األجنبية
 سجلت جميع البنود،وبغض النظر عن امل��وج��ودات غير املصنفة
 مبا في ذلك ما لدى مصرف قطر،األخرى على جانب املوجودات
.املركزي من الذهب تراجعا خالل العام

In a fixed exchange rate system٫ foreign currency
reserves play an important role. In order to preserve
confidence in the system٫ the proportion of foreign currency
reserves to the monetary base needs to be maintained at a
minimum of 100%. Reflecting the increase in QCB’s holding
of foreign securities٫ QCB’s net international reserves
increased moderately during 2014 to QR 155.2 billion.
Notwithstanding some moderation due to relatively higher
growth in currency٫ the official reserves to currency issued
ratio at 1102.5% in 2014 is much above the prescription of
100% (Table 4-2). Moreover٫ the total monetary liabilities
of the 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٫ stood
at 286.3% in 2014 as compared with 344.4% in 2013٫ partly
due to sharp increase in the monetary base during the year.
Given the pegged exchange rate regime٫ the adequacy
of reserves provides comfort to QCB to meet sudden
contingencies as well as usual market requirements.

 تلعب احتياطيات العملة األجنبية،في نظام سعر الصرف الثابت
 ال بد من احلفاظ، فمن أجل احلفاظ على الثقة في النظام.دوراً هاما
على احلد األدنى لنسبة االحتياطيات بالعملة األجنبية إلى القاعدة
 وقد ارتفع صافي احتياطيات مصرف.٪100النقدية عند مستوى
 مليار155٫2  إلى2014 قطر املركزي الدولية باعتدال خالل عام
 مبا يعكس زيادة في ما لدى مصرف قطر املركزي من األوراق،ريال
 وعلى الرغم من بعض االعتدال بسبب النمو العالي.،املالية األجنبية
 فإن نسبة اإلحتياطي بالعملة األجنبية إلى،نسبيا في النقد املصدر
 وهو أعلى2014  في عام٪1102٫5 النقد املصدر قد ارتفعت إلى
 وعالوة.)2-4  (اجلدول٪100 بكثير من احلد األدنى املطلوب عند
 على، فإن مجموع املطلوبات النقدية ملصرف قطر املركزي،على ذلك
 مغطاة بالكامل باالحتياطيات،النحو الذي تعكسه القاعدة النقدية
 كنسبة من القاعدة، وقد بلغت نسبة تغطية االحتياطيات.الرسمية
.2013  في عام٪344٫4  مقارنة مع،2014  في عام٪286٫3 النقدية
.ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة حادة في القاعدة النقدية خالل العام
 الراحة ملصرف، وكفاية االحتياطيات،ويوفر نظام ربط سعر الصرف
قطر املركزي في مواجهة احلاالت الطارئة املفاجئة وكذلك متطلبات
.السوق املعتادة
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Table (4-2)
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

)2-4( جدول رقم
المؤشرات الخاصة بكفايةاالحتياطيات لدى مصرف
قطرالمركزي

QR Million مليون ريال قطري

Item

2010

2011

111٫821.1

59٫349.5

118٫917.0 151٫667.3 155٫192.6

Currency Issued

7٫974.3

9٫092.3

10٫975.7

12٫340.4

14٫075.8

Monetary Base

91٫808.6

31٫185.7

45٫555.1

44٫038.7

54٫209.2

Currency Issued (%)

1٫402.3

652.7

1٫083.5

1٫229.0

1٫102.5

Monetary Base (%)

121.8

190.3

261.0

344.4

286.3

QCB’s International Reserves
(Net)

2012

2013

البيان

2014

�صايف االحتياطيات الدولية لدى م�صرف قطر
املركزي
النقد امل�صدر
القاعدة النقدية
:ن�سبة تغطية االحتياطيات �إىل
)%( النقد امل�صدر
)%( القاعدة النقدية

Reserves Coverage Ratio of:

Monetary Base

القاعدة النقدية

The year-on-year growth of base money or reserve
money (M0) increased significantly during 2014 in contrast
with the decline witnessed in the previous year. During the
year٫ M0 growth fell from a high of almost 35% in January
to around 3% in May. Thereafter٫ it gradually recovered
and reached a peak of over 45% in August 2014 before
closing the year at 23.1% as against the decline of 3.3% in
December 2013 (Figure No. 4-1).

Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in M0

) على0ارتفع منو القاعدة النقدية أو االحتياطي النقدي (م
 في تناقض مع االنخفاض،2014 أساس سنوى بشكل ملحوظ خالل
 من0 انخفض منو م، وخ�لال العام.ال��ذي شهده في العام السابق
، وبعد ذلك. في مايو٪3  في يناير إلى حوالي٪35 ما يقرب من
 قبل،2014  في أغسطس٪45 تعافى تدريجيا وبلغ ذروته ألكثر من
 مقابل تراجع بنسبة٪23٫1 أن يستقر مع نهاية العام عند نسبة منو
.)1-4  (الشكل رقم2013  في ديسمبر٪3٫3

)1-4( شكل رقم
معدل النمو للنقود االحتياطية على أساس سنوي

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
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 أساسا إلى الزيادة2014 يرجع التوسع في القاعدة النقدية في عام
 وهو ما، ودائع السوق النقدي القطري،احلادة في بند أخرى وهي
 مليار ريال من السندات احلكومية في يناير26 نتج جزئيا عن سداد
 جند أنه في حني، ومن بني املكونات األخرى.)3 -4  (اجلدول2014
 فإن النمو في إجمالي،2013 كان منو النقد املصدر أعلى منه في عام
االحتياطيات قد تباطأ مبا يعكس االعتدال في منو االحتياطيات
.)٪24٫9-(  وانخفاض االحتياطيات الفائضة،)٪12٫1( اإللزامية
وتُعزى الزيادة األق��ل في االحتياطيات اإللزامية إلى منو أق��ل في
 لسبب أساسي هو انخفاض ودائع القطاع،2014 الودائع خالل عام
 وعكس االنخفاض في االحتياطيات الفائضة جزئيا.العام لدى البنوك
إدارة البنوك الفاعلة للسيولة في ضوء النمو العالي لالئتمان مقارنة
 كنسبة، انخفضت االحتياطيات الفائضة، ونتيجة لذلك.مع الودائع
 باملقارنة مع2014  في نهاية عام٪14٫8 من االحتياطي اإللزامي إلى
. في العام السابق٪22٫1

The expansion in the monetary base in 2014 was
mainly due to the sharp increase in “Others” viz.٫ QMR
deposits٫ which partly reflected the release of QR 26 billion
through maturing treasury bonds (T-bonds) in January
2014 (Table 4-3). Among the other components٫ while the
growth in currency issued was higher than that of 2013٫
growth in total reserves decelerated reflecting moderation
in growth of required reserves (12.1%) and decline in
excess reserves (-24.9%). The lower increase in required
reserves is attributed to lower deposit growth during 2014٫
mainly on account of decline in public sector deposits with
banks. The decline in excess reserves was partly reflective
of active liquidity management by banks in view of higher
growth in credit relative to deposit. Consequently٫ excess
reserves٫ as a proportion of required reserves٫ fell to 14.8%
at the end of 2014 as compared with 22.1% a year ago.

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

)3-4( جدول رقم
)0البنود المكونة للنقود االحتياطية (م
QR Million مليون ريال قطري

  Item

الر�صيد بنهاية دي�سمرب
2014
Outstanding
as on endDecember 2014

التغري

االختالف

%
Change

Variation

2014/2013 2013/2012 2014/2013 2013/2012

(I) Currency Issued

14٫075.8

1٫735.4

1٫364.7

14.1

12.4

(II) Total Reserves (a + b)

32٫775.8

1٫676.6

5٫389.5

5.4

21.0

a. Required Reserves

28٫541.2

3٫076.9

4٫403.6

12.1

20.9

b. Excess Reserves

4٫234.6

-1٫400.3

985.9

-24.9

21.2

(III) Others

7٫357.6

6٫758.5

-8٫270.6

1٫128.1

-93.2

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

54٫209.2

10٫170.5

-1٫516.4

23.1

-3.3

In terms of sources٫ the increase in M0 in 2014 was
both due to the increase in NDA and NFA of the QCB (Figure
No. 4-2). The increase in NDA was due to the increase in
net claims on the government (by QR 18.2 billion) reflecting
a reduction in dues to government. The accretion to NFA
was٫ however٫ lower mainly due to the decline in balances
with foreign banks (by QR 16.5 billion)٫ which partially
offset the increase in QCB’s holding of foreign securities
(by QR 20.1 billion). As a result٫ NFA٫ as a proportion of M0
(on an outstanding basis) decreased to 286.9% at the end
of 2014 from 345.2% at the end of 2013. The moderation
also reflected partly the sharp increase in M0 during 2014.
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البيان
) النقد امل�صدر1(
) ب+) �إجمايل االحتياطيات (�أ2(
(�أ) االحتياطي الإلزامي
(ب) فائ�ض الأر�صدة االحتياطية
) �أخرى3(
[)3( + )2( + )1(]

النقود االحتياطية

 إلى،) من حيث املصادر.ترجع الزيادة في القاعدة النقدية (م
 وصافي املوجودات،الزيادة في كل من صافي املوجودات احمللية
.)2-4  (الشكل رقم2014 األجنبية ملصرف قطر املركزي في عام
فأما الزيادة في صافي املوجودات احمللية فنتجت عن الزيادة في
 مما يعكس،) مليار ريال18٫2 صافي املطالبات على احلكومة (بنحو
 وأما الزيادة في صافي املوجودات.انخفاضا في مستحقات احلكومة
األجنبية فكانت أقل ويرجع ذلك أساسا إلى االنخفاض في األرصدة
 مما عوض جزئيا الزيادة،) مليار ريال16٫5( لدى البنوك األجنبية
في ما لدى مصرف قطر املركزي من أوراق مالية أجنبية (مبقدار
 وبالنتيجة انخفضت نسبة صافي املوجودات.) مليار ري��ال20٫1
2014  في نهاية عام٪286٫9 ) إلى.األجنبية إلى القاعدة النقدية (م
 ويعكس االعتدال أيضا جزئيا.2013  في نهاية عام٪345٫2 من
.2014 ) خالل.الزيادة احلادة في القاعدة النقدية (م
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Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money

)2-4( شكل رقم
العوامل المؤثرة الخاصة بالنقود االحتياطية

40,000
32,765
30,000
20,000

مليون ريال

QR Million

10,000

6,664

3,507

0
-10,000
-20,000
-30,000
-34,281

-40,000

NFA �صايف املوجودات الأجنبية
2014

NDA �صايف املوجودات املحلية
2013

)2عرض النقد الواسع (م

Broad Money (M2)

 املعبر عنها بعرض النقد،تباطأ النمو في السيولة احمللية
2014  مليار ري��ال) في عام48٫3( ٪10٫6 ) إلى2الواسع (م
.)4-4  (اجلدول2013  مليار ريال) في عام74٫7( ٪19٫6 من
) نتيجة االع���ت���دال ف��ي مضاعف2وك���ان ال��ن��م��و األق���ل ف��ي (م
2014 النقود خالل

Growth in domestic liquidity٫ as captured by broad
money (M2)٫ decelerated to 10.6% (QR 48.3 billion) in 2014
from 19.6% (QR 74.7 billion) in 2013 (Table 4-4). The lower
growth in M2 was the outcome of the moderation in the
money multiplier during 2014.

Table (4-4)
Domestic Liquidity

QR Million مليون ريال قطري

2012 يف نهاية دي�سمرب
Item
(I) Money Supply (M1)
as a proportion of M2 (%)
(II) Quasi Money
as a proportion of M2 (%)
(III) Domestic Liquidity (M2)
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)4-4( جدول رقم
السيولة المحلية

Outstanding
as on endDecember 2014

التغري

االختالف

%
Change

Variation

البيان

2014/2013

2013/2012

2014/2013

2013/2012

124٫256.4

18٫325.1

14٫992.1

17.3

16.5

24.7

37.9

20.1

379٫768.7

29٫985.1

59٫669.6

75.3

62.1

79.9

504٫025.1

48٫310.2

74٫661.7

)1) عر�ض النقد (م1(
)2كن�سبة من عر�ض النقد (م

8.6

20.6

) �شبه النقد2(
)2كن�سبة من عر�ض النقد (م

10.6

19.6

)2ال�سيولة املحلية (م
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 نحو2014 ) بنهاية عام2بلغ عرض النقد مبفهومه الواسع (م
 وكنسبة من.2013  بنهاية عام455٫7  مليار ريال مقارنة مع504
 في عام٪65٫4 ) إلى2 ارتفع (م،الناجت احمللي اإلجمالي االسمي
 بسبب ارتفاع النمو في عرض2013  في عام٪61٫6  من2014
) مقارنة بنمو الناجت احمللي اإلجمالي االسمي خالل2النقد (م
 نسبة الناجت احمللي-  ف��إن معدل دوران الدخل، وبالتالي.ال��ع��ام
1٫6  من2014  في عام1٫5  تراجعت إلى- )2اإلجمالي االسمي (م
.2013 في عام

Broad money (M2) stock was QR 504.0 billion at the
end of 2014 as compared with QR 455.7 billion at the end
of 2013. M2٫ as a proportion of nominal GDP٫ increased to
65.4% in 2014 from 61.6% in 2013 on account of higher
growth in broad money relative to growth in nominal GDP
during the year. Consequently٫ the income velocity of
circulation of money − the ratio of nominal GDP to M2 −
declined to 1.5 in 2014 from 1.6 in 2013.

)1عرض النقد الضيق (م

Narrow Money (M1)

 في عام٪17٫3 ) إلى1ازداد منو عرض النقود مبعناه الضيق (م
 وجاءت الزيادة في.)5-4  (اجلدول2013  في عام٪16٫5  من2014
 على الرغم من،) نتيجة النمو املرتفع في الودائع حتت الطلب1منو (م
 وقد ارتفعت حصة.أن منو النقد التداول كان أقل مقارنة بالعام السابق
 في٪93٫9 ) إلى1زيادة الودائع حتت الطلب نسبة إلىالزيادة في (م
.2013  في عام٪93٫0  من2014 عام

Growth in narrow money (M1) increased to 17.3% in
2014 from 16.5% in 2013 (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 93.9% in 2014 from 93.0% in 2013.

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

)5-4( جدول رقم
)1البنود المكونة لعرض النقد (م

2014 يف نهاية دي�سمرب
Item

Outstanding
as on endDecember 2014

(I) Currency in Circulation
as a proportion of M1 (%)
(II) Demand Deposits
as a proportion of M1 (%)
(III) Money Supply (M1)
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التغري

االختالف

%
Change

Variation

البيان

2014/2013

2013/2012

2014/2013

2013/2012

10٫322.3

1٫117.7

1٫043.2

12.1

12.8

8.3

6.1

7.0

113٫934.1

17٫207.4

13٫948.9

17.8

16.9

91.7

93.9

93.0

124٫256.4

18٫325.1

14٫992.1

17.3

16.5

) النقد يف التداول1(
)1كن�سبة من عر�ض النقد (م
) ودائع حتت الطلب2(
)1كن�سبة من عر�ض النقد (م
)1عر�ض النقد (م
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The stock of M1 increased to QR 124.3 billion at the end
of 2014 from QR 105.9 billion at the end of 2013. This stock
of M1 represented 32.6% of non-hydrocarbon GDP of 2014
as compared with 31.4% in 2013. As a result٫ the velocity
of circulation of M1٫ relative to the non-hydrocarbon sector
GDP٫ decreased to 3.1 in 2014 from 3.2 in 2013.

 مليار ريال124٫3 ارتفع إجمالي عرض النقد الضيق الى مستوى
.2013  مليار ريال بنهاية عام105٫9  مقارنة بنحو2014 بنهاية عام
 من الناجت احمللي اإلجمالي غير٪32٫6 ) ميثل1وهذا املستوى من (م
 ونتيجة.2013  في عام٪31٫4  باملقارنة مع2014 النفطي في عام
) نسبة إلى الناجت احمللي1 فإن سرعة تداول عرض النقد (م،لذلك
2014  في عام3٫1  قد انخفضت إلى،اإلجمالي للقطاع غير النفطي
.2013  في عام3٫2 من

شبه النقد

Quasi Money
Growth in quasi money decelerated significantly to
8.6% in 2014 from 20.6% in 2013 (Table 4-6). The lower
growth in quasi money was attributed to the significant
deceleration in growth of both the Riyal-denominated time
deposits and foreign currency deposits. The deceleration in
growth of foreign currency deposits was due to the public
sector٫ which mainly reflected the decline in government
deposits. As a result٫ on an incremental basis٫ the share
of foreign currency deposits in quasi money declined to
49.3% in 2014 from 53.9% in 2013. The growth in Riyaldenominated time deposits also decelerated٫ but it was
relatively less.

Table (4-6)
Composition of Quasi Money

(I) QR Time Deposits
as a proportion of Quasi Money (%)
(II) Foreign Currency Deposits
as a proportion of Quasi Money (%)
(III) Quasi Money
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)6-4( جدول رقم
البنود المكوّ نة لشبه النقد

QR Million مليون ريال قطري

2014 يف نهاية دي�سمرب
Item

2014  في٪8٫6 تباطأ النمو في شبه النقد بشكل ملحوظ إلى
 ويعزى انخفاض النمو.)6-4  (اجلدول2013  في عام٪20٫6 من
في شبه النقد إلى تباطؤ كبير في منو كل من الودائع ألجل بالريال
 ويُعزى ذلك إلى تباطؤ منو الودائع.وال��ودائ��ع بالعمالت األجنبية
 ال��ذي حدث بشكل رئيسي،بالعمالت األجنبية لدى القطاع العام
 انخفضت حصة، ونتيجة لذلك.نتيجة انخفاض الودائع احلكومية
الزيادة في الودائع بالعمالت األجنبية في زي��ادة شبه النقد إلى
 وتباطأ النمو في.2013  في عام٪53٫9  من2014  في عام٪49٫3
. ولكنه كان أقل نسبيا،الودائع ألجل بالريال أيضا

Outstanding
as on endDecember 2014

التغري

االختالف

%
Change

Variation

البيان

2014/2013 2013/2012 2014/2013 2013/2012

223٫437.4

15٫211.9

27٫531.7

58.8

50.7

46.1

156٫331.3

14٫773.2

32٫137.90

41.2

49.3

53.9

379٫768.7

29٫985.1

59٫669.6

7.3

15.2

10.4

29.4

8.6

20.6

) الودائع لأجل بالريال القطري1(
)٪( كن�سبة من �شبه النقد
) الودائع بالعمالت الأجنبية2(
)٪( كن�سبة من �شبه النقد
�شبه النقد
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In view of the deceleration in growth of both foreign
currency deposits and M2٫ the “dollarization ratio” (i.e.٫ the
proportion of foreign currency deposits in M2) was broadly
stable at the previous year’s level of about 31.0% in 2014.
The dollarization ratio fell during the first half of the year
and reached a low of 28.8% in July 2014٫ before increasing
by the end of the year (Figure No. 4-3).

نظرا للتباطؤ في منو كل من الودائع بالعمالت األجنبية وعرض
 فإن "نسبة الدولرة" (أي نسبة الودائع بالعملة األجنبية إلى، )2النقد (م
عند املستوى الذي2014 ) كانت مستقرة على نطاق واسع في عام2(م
 وقد انخفضت نسبة الدولرة.٪31 كانت عليه في العام السابق وهو
 في يوليو عام٪28٫8  وبلغت أقل من،خالل النصف األول من السنة
.)3-4  قبل أن ترتفع بحلول نهاية العام (الشكل رقم،2014

Figure No. (4-3)
Dollarization Ratio

)3-4( شكل رقم
نسبة الدولرة

36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0

2014

Factors Affecting Domestic Liquidity
Among the drivers of M2٫ NFA of the banking system
increased moderately by QR 18.0 billion (16.9%) during
2014 as compared with the much higher increase of QR
83.5 billion (359.7%) in 2013 (Table 4-7).
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العوامل المؤثرة على السيولة المحلية
 ارتفع صافي،)2بني العوامل املؤثرة على السيولة احمللية أو (م
 مليار18 املوجودات األجنبية للجهاز املصرفي بشكل معتدل مبقدار
 باملقارنة مع زيادة أعلى من ذلك،2014 ) خالل عام٪16٫9( ريال
2013 ) في ع��ام٪359٫7(  مليار ري��ال83٫5 بكثير والتي بلغت
.)7-4 (اجلدول
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Table (4-7)
Factors Affecting Domestic Liquidity

)7-4( جدول رقم
العوامل المؤثرة على السيولة المحليّة
QR Million مليون ريال قطري

2014 يف نهاية دي�سمرب
Item
(I) Net Foreign Assets (a + b)

Outstanding
as on endDecember 2014

التغري

االختالف

Variation

%
Change

2014/2013 2013/2012

2014/2013 2013/2012

البيان

124٫654.7

18٫002.0

83٫450.0

16.9

359.7

a. QCB

155٫537.2

3٫507.0

32٫764.7

2.3

27.5

b. Commercial Banks

-30٫882.5

14٫495.0

50٫685.3

-31.9

-52.8

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

379٫370.4

30٫308.2

-8٫788.3

8.7

-2.5

72٫807.5

12٫121.7

-42٫177.4

20.0

-41.0

a. Claims

166٫692.5

-15٫092.3

17٫493.6

-8.3

10.6

b. Deposits

93٫885.0

-27٫214.0

59٫671.0

-22.5

97.1

537٫180.7

44٫550.6

51٫048.5

9.0

11.6

a. Credit

521٫793.5

45٫267.8

51٫385.9

9.5

12.1

b. Financial Securities

15٫387.2

-717.2

-337.4

-4.5

-2.1

-230٫617.8

-26٫364.1

-17٫659.4

12.9

9.5

504٫025.1

48٫310.2

74٫661.7

10.6

19.6

(i) Net Claims on Government
(a - b)

(ii) Domestic Claims (a + b)

(iii) Other items (net)
M2 [(I)+(II)]

The lower increase in NFA reflected significantly lower
increase in QCB’s NFA as well as smaller improvement in
commercial banks’ net (negative) foreign assets position
to (-) QR 30.9 billion in 2014 from (-) QR 45.4 billion a
year ago٫ as commercial banks’ net foreign inter-bank
liabilities declined only marginally at the end of the year
(Figure No. 4-4).
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)ب+) �صايف املوجودات الأجنبية (�أI(
(�أ) م�صرف قطر املركزي
(ب) البنوك التجارية
) �صايف املوجودات املحليةII(
])3( + )2( + )1([
) �صايف املطالبات على احلكومة1(
) ب-(�أ
 املطالبات.�أ
 الودائع.ب
)ب+) املطالبات املحلية (�أ2(
 ائتمان.�أ
 �أوراق مالية.ب
)) بنود �أخرى (�صايف3(
])II)+(I([ )2عر�ض النقد (م

جاءت الزيادة في صافي املوجودات األجنبية محصلة للزيادة في
 والتحسن احملدود،صافي املوجودات األجنبية ملصرف قطر املركزي
)-( في صافي املوجودات األجنبية (السلبية) للبنوك التجارية إلى
، مليار ريال قبل عام45٫4 )-(  من2014  مليار ريال قطري في30٫9
حيث تراجع صافي املطلوبات األجنبية بني البنوك بشكل هامشي
.)4-4 فقط في نهاية السنة (الشكل رقم

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون

70

Monetary Developments and Liquidity Conditions

التطورات النقدية ووضع السيولة

Figure No. (4-4)
Net Inter-bank Barrowings from Abroad

)4-4( شكل رقم
صافي االقتراض بين البنوك من الخارج

90,000
80,000
70,000

مليون ريال

QR Million

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

2014

On the other hand٫ NDA registered an increase of QR
30.3 billion (8.7%) in contrast to the decline of QR 8.8
billion (-2.5%) in the previous year (Table 4-7). In terms of
the composition of NDA٫ while net claims on government
registered an increase as against the decline in the previous
year٫ growth in domestic claims decelerated due to a lower
increase in credit than in the previous year (Figure No. 4-5).
Other items (net) declined further during the year.
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 سجل صافي املوجودات احمللية زيادة مقدارها،من ناحية أخرى
 مليار8٫8  وذلك على عكس انخفاض قدره،)٪8٫7(  مليار ريال30٫3
ومن حيث مكونات. )7-4 ) في العام السابق (اجل��دول٪2٫5-( ريال
 سجل صافي املطالبات على احلكومة زيادة،صافي املوجودات احمللية
 وتباطأ منو املطالبات احمللية بسبب زيادة،مقابل تراجع في العام السابق
.)5-4 أقل في االئتمان مما كانت عليه في العام السابق (الشكل رقم
.وتراجع بنود أخرى (صافي) مرة أخرى خالل العام
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Figure No. (4-5)
Changes in Composition
of NDA

)5-4( شكل رقم
التغيرات في مكونات صافي
الموجودات المحلية

60,000
40,000

مليون ريال

QR Million

20,000
0
- 20,000
- 40,000
- 60,000

االئتمان

�صايف املطالبات على احلكومة

Net Claims
on Govt.

الأوراق املالية

Credit
2014

Key balance sheet indicators show that unlike 2013٫
credit growth of commercial banks was higher than
deposit growth during 2014. The growth in bank credit
was٫ however٫ broadly similar to that of 2013 as the strong
growth in private sector credit was partially offset by the
decline in public sector credit (Table 4-8).

)�أخرى (�صايف

Financial
Securities

Others (Net)

2013

تظهر مؤشرات امليزانية العمومية الرئيسية أنه على عكس عام
 أعلى2014  كان منو االئتمان لدى البنوك التجارية في عام،2013
 وكان النمو في االئتمان املصرفي على نطاق واسع.من منو الودائع
 حيث مت تعويض النمو القوي في االئتمان2013 مماثل ملثيله في عام
املقدم للقطاع اخلاص جزئيا بانخفاض االئتمان املقدم للقطاع العام
.)8-4 (اجلدول

Table (4-8)
Sector-wise Credit Distribution

)8-4( جدول رقم
التوزيع القطاعي لالئتمان
QR Million مليون ريال قطري

2014 يف نهاية دي�سمرب

Item

Outstanding
as on endDecember 2014

االختالف

التغري

Variation

%
Change

2014/2013 2013/2012

2014/2013 2013/2012

البيان

Public Sector

233٫563.9

-6٫181.0

21٫191.5

-2.6

9.7

Private Sector

352٫966.6

59٫636.4

34٫997.9

20.3

13.5

Outside Qatar

63٫679.1

21٫359.9

10٫576.6

50.5

33.3

Total Credit

650٫209.6

74٫815.3

66٫766.0

13.0

13.1
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خارج قطر
�إجمايل االئتمان
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The strong growth in private sector credit at 20.3%
during 2014 was reflective of the double digit growth
of the non-hydrocarbon sectors. Within the private
sector٫ credit growth to general trade٫ real estate and
consumption was higher than the previous year in line
with the acceleration in economic activities٫ while that
to industry٫ contractors٫ and services was lower٫ partly
reflecting the base effect of sharp growth last year (Figure
No. 4-6). On the other hand٫ credit to ‘others’ sector
witnessed a turnaround from the negative growth of 2013.

٪20٫3 عكس النمو القوي لالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص بنسبة

. منوا أكبر (من رقمني) لدى القطاعات غير الهيدروكربونية2014 خالل

 كان منو االئتمان املمنوح للتجارة العامة والعقارات،ففي القطاع اخلاص

 وذلك متشيا مع تسارع األنشطة،واالستهالك أعلى من العام السابق
 في حني أن منو ائتمان الصناعة واملقاولني واخلدمات كان،االقتصادية
 مما يعكس جزئيا تأثير النمو احلاد في العام املاضي (الشكل رقم،أقل

 شهد االئتمان إلى قطاعات "أخرى" حتوال، ومن ناحية أخرى.)6-4
.2013 عن النمو السلبي الذي شهده في العام

)6-4( شكل رقم
نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص

Figure No. (4-6)
Private Sector Credit Growth
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0

2014

The currency composition of both deposit and credit
witnessed a significant change during 2014 (Table 4-9).
There was a significant deceleration in local currency
credit driven by the public sector٫ while foreign currency
credit witnessed a significant turnaround due to increase
in foreign currency credit outside Qatar. The sharp increase
in foreign currency credit outside Qatar٫ however٫ was
in line with the increase in foreign currency deposits
outside Qatar.
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�أخرى

Others

اخلدمات

Services

اال�ستهالك

Consumption

العقارات

Real State

املقاولون

Contractors

ال�صناعة

Industry

التجارة العامة

-20.0

General Trade

-10.0

2013

شهدت مكونات الودائع واالئتمان من حيث العملة تغيرا كبيرا

 فقد ك��ان هناك تباطؤ كبير في منو.)9-4  (اجل��دول2014 خ�لال
 في حني شهد االئتمان،االئتمان بالعملة احمللية من جانب القطاع العام

بالعملة األجنبية حتوال كبيرا نتيجة لزيادة االئتمان بالعمالت األجنبية
 كانت الزيادة احلادة في االئتمان بالعمالت، ومع ذلك،خارج دولة قطر

األجنبية خ��ارج قطر مبا يتماشى مع الزيادة في الودائع بالعمالت
.األجنبية خارج قطر
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)Table (4-9
Deposit and Credit Growth

جدول رقم ()9-4
نمو الودائع واالئتمان

)(%

الودائع

االئتمان
Credit

ال�سنة

Deposit

Total

FC

QR

Total

FC

QR

13.3

-46.1

74.6

19.7

26.7

15.8

2013

13.1

16.2

12.1

9.6

12.5

7.8

2014

مضاعِ ف النقد

Money Multiplier

انعكس النمو املرتفع في (م )0مقابل (م )2في مضاعف النقود

مبعناه الواسع (م/2م )0والذي انخفض إلى  9٫3في نهاية عام 2014

من  10٫3في نهاية عام  .2013أما من حيث النسب السلوكية ،فإن

اإلنخفاض ميكن أن يُعزى إلى زيادة في نسبة األخرى إلى الودائع،
وبقيت نسب النقد إلى الودائع  ،وإجمالي اإلحتياطي إلى الودائع دون
تغيير على نطاق واسع من عام ( 2013الشكل رقم .)7- 4

The higher growth in M0 vis-à-vis M2 was reflected
in the broad money multiplier (M2/M0)٫ which decreased
to 9.3 at the end of 2014 from 10.3 at the end of 2013.
In terms of the behavioral ratios٫ the decrease could be
attributed to an increase in the others-deposit (O/D) ratio٫
with the currency-deposit (C/D) and the total reservedeposit (TR/D) ratios remaining broadly unchanged
from 2013 (Figure No. 4-7).

شكل رقم ()7-4
مضاعف عرض النقد الواسع
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Year

)Figure No. (4-7
Broad Money Multiplier

النقد/الودائع (املحور الأي�سر)

م/2م( 0املحور الأمين)

�أخرى/الودائع (املحور الأي�سر)

االحتياطي/الودائع (املحور الأي�سر)
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تطورات السياسة

Amidst global financial market uncertainties٫
geopolitical tensions and slump in oil prices in the second
half of the year٫ QCB continued with its main objective
of maintaining the exchange rate peg while ensuring
monetary and financial stability. In view of uneven growth
prospects and continued low inflation٫ accommodative
monetary policy continued in many advanced economies٫
notwithstanding the conclusion of the asset purchase
program (popularly known as QE tapering) by the US Federal
Reserve in October 2014. Proactive liquidity management
by the QCB kept liquidity conditions comfortable facilitating
adequate flow of credit to the productive sectors of the
economy in a cost effective manner. Domestic economic
growth with moderate inflation٫ in turn٫ enabled QCB to
continue with the soft interest rate regime. Consequently٫
key policy rates were kept unchanged during the year.

في الوقت ال��ذي كانت فيه األوض��اع في األس��واق املالية تتسم
 ومع تراجع أسعار، وتواجه حالة من التوترات السياسية،بالغموض
 واصل مصرف قطر املركزي،النفط في النصف الثاني من العام
 مع،هدفه الرئيسي املتمثل في احلفاظ على ربط سعر الصرف
 وفي ضوء آفاق النمو غير املؤكد.ضمان االستقرار النقدي واملالي
 استمرت السياسة النقدية التيسيرية،واستمرار انخفاض التضخم
 رغم انتهاء شراء األصول (املعروف،في كثير من االقتصادات املتقدمة
باسم برنامج التيسير الكمي) من جانب مجلس االحتياطي االحتادي
 وأبقت إدارة السيولة االستباقية من قبل.2014 األمريكي في أكتوبر
مصرف قطر املركزي وضع السيولة مريحاً وساعدت على تسهيل
تدفق ك��اف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد بطريقة
 ومكن النمو االقتصادي احمللي مع التضخم.فعالة من حيث التكلفة
 مصرف قطر املركزي من االستمرار في نظام سعر الفائدة،املعتدل
 مت االحتفاظ بأسعار الفائدة الرئيسية دون، ونتيجة لذلك.املنخفضة
.تغيير خالل العام

The QCB٫ however٫ further enhanced the macro
prudential regulations and implemented the Basel
III framework during the year with the objective of
strengthening balance sheets of banks and promoting
financial stability. QCB issued instructions on Loan-toDeposit (LTD) Ratio in July 2014 at maximum of 100%
and gave banks a three year period to comply with it fully,
during which period, the extant credit ratio is effective.
QCB started implementing the Leverage Ratio requirement
from September 2014 to test a Tier 1 leverage ratio
of 3.0%٫ and national banks have reported above the
minimum requirement. Liquidity Coverage Ratio (LCR) has
been implemented in a phased manner starting from 60%
in 2014 and increasing by 10% every year to reach 100% by
2018 and banks have reported LCR above this requirement
of 60% in 2014. A capital charge for Domestic Systemically
Important Banks (DSIB) is also being implemented in a
phased manner٫ with the charge currently prescribed
in the range of 0.5% to 2.5% in different DSIB buckets.
Further٫ the Financial Stability and Risk Control Committee
established in 2013 have been working to promote
regulatory coordination among the apex regulators and
augment management of systemic risks. The use of various
macro prudential tools has been playing a complementary
role to monetary policy in strengthening financial stability.
The importance of strengthening the macro-prudential
framework has also been highlighted in the Strategic Plan.

 األنظمة االحترازية الكلية وعمل على،عزز مصرف قطر املركزي
 بهدف تعزيز امليزانيات العمومية، خالل العام3تطبيق إطار ب��ازل
 وقد أصدر مصرف قطر املركزي. وتعزيز االستقرار املالي،للبنوك
 بأن ال تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع2014 تعليمات في يوليو عام
 وأعطى البنوك فترة ثالث سنوات لكي متتثل، كحد أقصى٪100
 وب��دأ مصرف قطر املركزي تنفيذ متطلبات.للقرار بشكل كامل
 الختبار نسبة رافعة رأس2014 نسبة الرافعة املالية من سبتمبر
 وأفادت البنوك الوطنية بأن النسبة لديها٪ 3 املال األساسي بنسبة
 وقد مت تنفيذ نسبة تغطية السيولة على.فوق احلد األدنى املطلوب
 سنويا لتصل٪10  وزيادة بنسبة،2014  في عام٪60 مراحل بدءا من
 وخالل هذه الفترة تسري نسبة االئتمان،2018  بحلول عام٪100إلى
 وأفادت البنوك أنها كانت فوق هذه النسبة البالغة.ًاملعمول بها حاليا
 وسيتم فرض عبء رأسمالي إضافي على البنوك.2014  في عام٪60
 إلى٪0٫5  تتراوح ما بني،احمللية ذات األهمية النظامية على مراحل
 فإن، وعالوة على ذلك. حسب املجموعة التي يقع فيها البنك٪2.5
2013 جلنة االستقرار املالي ومراقبة املخاطر التي أنشئت في عام
تعمل على تعزيز التنسيق التنظيمي بني املنظمني وزيادة كفاءة إدارة
 ثم إن استخدام مختلف األدوات اإلحترازية الكلية.املخاطر النظامية
.قد يلعب دورا مكمال للسياسة النقدية في تعزيز االستقرار املالي
كما مت تسليط الضوء على أهمية تعزيز اإلطار الكلي االحترازي في
.اخلطة االستراتيجية
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Liquidity Position

التطورات النقدية ووضع السيولة

وضع السيولة

Domestic liquidity conditions during 2014 were
influenced by three distinct factors٫ namely (i) foreign
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii)
deposit and credit developments٫ all of which were
impacted by the sharp decline in global oil prices during
the second half of the year. Notwithstanding continued
accommodative policy stance by advanced countries٫ the
global financial market uncertainties following the talk of
US Fed policy rate increase since the end of QE tapering
in October 2014 might have also had a role in the evolving
liquidity situation. There was some moderation in export
earnings partly reflecting global oil price fall٫ which also
impacted the revenues of the government٫ leading to
some adjustments in government spending. As a result٫
although fiscal surplus moderated٫ it was still high helping
government pursues its mega infrastructure investment
programs in line with the economic diversification strategy.
As for deposit and credit developments٫ both public sector
deposits and credit fell٫ especially during the second half
of 2014٫ which had a bearing on overall liquidity conditions.

 من قبل ثالثة عوامل2014 تأثرت ظروف السيولة احمللية خالل
. وهي (أ) تدفقات النقد األجنبي؛ (ب) صافي اإلنفاق احلكومي،متميزة
 والتي تأثرت بفعل االنخفاض احلاد، و (ج) تطورات الودائع واالئتمان
 وعلى الرغم.في أسعار النفط العاملية خالل النصف الثاني من العام
 واستمرار،من استمرار موقف السياسة متكيفاً من قبل الدول املتقدمة
حالة عدم اليقني في األسواق املالية العاملية في أعقاب احلديث عن
نية بنك اإلحتياطي الفدرالي األمريكي زي��ادة سعر الفائدة وأنهاء
 قد كان له دور في تطور،2014 برنامج التيسير الكمي في أكتوبر
 وك��ان هناك بعض االعتدال في حصيلة الصادرات.وضع السيولة
 والتي أثرت أيضا على،يعكس جزئيا انخفاض أسعار النفط العاملية
. مبا يؤدي إلى بعض التعديالت في اإلنفاق احلكومي،إيرادات احلكومة
 وعلى الرغم من اعتدال فائض املوازنة العامة إال انها ال،ونتيجة لذلك
تزال مرتفعة مبا يساعد احلكومة على متابعة البرامج الضخمة في
.االستثمار في البنية التحتية متاشيا مع استراتيجية التنويع االقتصادي
 جند أن ودائع وائتمان القطاع،وبالنسبة لتطورات الودائع واالئتمان
 وخاصة خالل النصف الثاني من عام،العام قد انخفضا على حد سواء
. والذي كان لها تأثير على أوضاع السيولة الشاملة،2014

Against this backdrop٫ QCB pro-actively managed
liquidity during the year aimed at ensuring comfortable
liquidity conditions in the financial system. In view of the
earlier issued 3-year bonds of QR 50 billion maturing in
January 2014٫ QCB re-issued only QR 24 billion and released
the remaining QR 26 billion to augment liquidity and help
banks meet strong credit demand and deal with potential
pressures emanating from US Fed tapering that started
in January 2014. Keeping in mind the evolving liquidity
situations٫ QCB interrupted the auctions of T-bonds during
the second half of the year٫ while T-bills auctions continued
(which had a neutral effect on liquidity). Reflecting these
developments٫ net QMR deposits increased during 2014٫
although excess reserves declined٫ partly reflecting higher
growth in bank credit than deposits. As a result٫ surplus
liquidity (excess reserves plus net QMR deposits) increased
to QR 11.6 billion at the end of 2014 from QR 6.2 billion at
end-2013 (Table 4-10). Overall٫ QR 6.8 billion was absorbed
through the QMR facility as against the release of QR
8.3 billion in 2013. While there was no net absorption
of liquidity through T-bills٫ QCB absorbed QR 32.0 billion
through issuance of T-bonds.

 متكن مصرف قطر املركزي من إدارة السيولة،على هذه اخللفية
االستباقية خالل العام بهدف ضمان ظ��روف السيولة املريحة في
 سنوات التي صدرت3  وبالنظر إلى أن السندات بأجل.النظام املالي
 فقد،2014  مليار ريال تستحق في يناير50 في وقت سابق بقيمة
 وليضخ نحو،  مليار ريال فقط24 أعاد مصرف قطر املركزي إصدار
 مليار ريال املتبقية لزيادة السيولة ومساعدة البنوك على تلبية26
 والتعامل مع الضغوط احملتملة املترتبة على،الطلب االئتماني القوي
قرار البنك اإلحتياطي الفدرالي األمريكي تقليص دفعات التيسير
 ومع األخذ في االعتبار تطورات.2014 الكمي اعتباراً من يناير عام
 توقف مصرف قطر املركزي عن تنفيذ مزادات،أوضاع السيولة فقد
 في حني واصل تنفيذ،سندات اخلزانة خالل النصف الثاني من العام
.)م��زادات أذون اخلزانة (التي كان لها تأثير محايد على السيولة
 ارتفع صافي ودائع السوق النقدي القطري،وكنتيجة لهذه التطورات
، على الرغم من أن االحتياطيات الفائضة انخفضت،2014 خالل عام
.مما يعكس جزئيا ارتفاع معدل النمو في االئتمان املصرفي عن الودائع
 ارتفعت السيولة الفائضة (االحتياطيات الفائضة،ونتيجة لذلك
 مليار11٫6 باإلضافة إلى صافي ودائع السوق النقدي القطري) إلى
2013  مليار ريال في نهاية عام6٫2  من2014 ريال في نهاية عام
 مليار ريال في سوق النقد6٫8  مت امتصاص، وعموما.)10-4 (جدول
 ورغم عدم وجود.2013  مليار ريال في عام8٫3 القطري مقابل ضخ
 فإن مصرف قطر املركزي،امتصاص للسيولة من خالل أذون اخلزانة
. مليار ريال من خالل إصدار سندات خزانة32 امتص
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Table (4-10)
Liquidity Indicators

QR Million مليون ريال قطري

�صايف ودائع

فائ�ض
االحتياطي

�أذون اخلزانة
T-Bills

**�سندات اخلزانة
T-Bonds**

8٫870

21٫000

-

4٫649

م2011

2013

599

21٫000

16٫000

5٫635

م2013

2014

7٫358

21٫000

48٫000

4٫235

م2014

Year-end
(Outstanding)

*ال�سوق النقدي

2012

القطري

QMR (Net)*

* QMR Deposit - QMR Lending
** It includes auctions of T-bonds introduced since March 2013.

QMR Transactions
Reflecting comfortable surplus liquidity٫ average QMR
deposit transactions increased during 2014 as compared
to the previous year (Table 4-11). QMR transactions were
higher during the first half of 2014 reflecting partial release
of liquidity from maturing government bonds٫ as discussed
earlier. During the latter half of the year٫ however٫ there
was some moderation largely reflecting the slowdown in
deposit growth mainly on account of decline in public sector
deposits. Banks’ recourse to the QMR lending facility were
generally subdued during 2014٫ with intermittent spikes
reflecting shortage of liquidity by some banks. There were
no repo transactions during 2014.
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Excess
Reserves

الر�صيد القائم �أخر
ال�سنة

* ودائع ال�سوق النقدي القطري – �إقرا�ض ال�سوق النقدي القطري
2013 ** تت�ضمن مزادات �سندات اخلزينة التي �أدخلت منذ مار�س

عمليات السوق النقدي القطري
 فقد ارتفع متوسط،عاكساً حالة مريحة من فائض السيولة
 باملقارنة مع العام2014 عمليات اإليداع لدى السوق النقدي خالل
 وكانت عمليات السوق النقدي القطري.)11-4 السابق (اجل��دول
 مما يعكس اإلفراج اجلزئي2014 أعلى خالل النصف األول من عام
. كما نوقش في وقت سابق،للسيولة من السندات احلكومية املستحقة
 كان هناك بعض االعتدال، ومع ذلك،وخالل النصف الثاني من العام
،الذي يعكس إلى حد كبير التباطؤ في منو الودائع بشكل رئيسي
 ومن ثم فإن جلوء البنوك إلى.بسبب انخفاض ودائع القطاع العام
االقتراض من السوق النقدي القطري كان هادئا عموما خالل عام
 مع ارتفاعات متقطعة مما يعكس نقص السيولة لدى بعض،2014
.2014  لم تكن هناك معامالت إعادة الشراء خالل عام.البنوك
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Table (4-11)
QMR Transactions in 2014

)11-4( جدول رقم
2014 عمليات السوق النقدي القطري خالل
QR Million مليون ريال قطري

Period

Deposits الودائع

القيمة

املتو�سط اليومي

Loans القرو�ض

القيمة

املتو�سط اليومي

Net ال�صايف

القيمة

املتو�سط اليومي

Value

Daily Average

Value

Daily Average

Value

Daily Average

January

192٫551.4

6٫211.3

202.7

6.5

192٫348.7

6٫204.8

February

193٫767.7

6٫920.3

55.0

2.0

193٫712.7

6٫918.3

March

230٫048.2

7٫420.9

657.2

21.2

229٫391.0

7٫399.7

April

187٫010.8

6٫233.7

130.0

4.3

186٫880.8

6٫229.4

May

142٫851.5

4٫608.1

632.1

20.4

142٫219.4

4٫587.7

June

198٫905.0

6٫630.2

1٫469.0

49.0

197٫436.0

6٫581.2

July

149٫193.1

4٫812.7

57.3

1.8

149٫135.8

4٫810.9

August

191٫855.5

6٫188.9

31.8

1.0

191٫823.7

6٫187.9

September

218٫309.9

7٫042.3

190.2

6.3

218٫119.7

7٫036.0

October

137٫236.1

4٫427.0

388.0

12.5

136٫848.1

4٫414.5

November

145٫030.4

4٫678.4

125.6

4.2

144٫904.8

4٫674.2

December

152٫039.6

4٫904.5

766.6

24.7

151٫273.0

4٫879.8

Average 2014

178٫233.3

5٫839.8

392.1

12.8

177٫841.2

5٫827.0

Average 2013

109٫618.0

3٫613.0

1٫482.2

48.9

108٫135.8

3٫564.1

68٫615.3

2٫226.8

-1٫090.1

-36.1

69٫705.4

2٫262.9

62.6

61.6

-73.5

-73.8

64.5

63.5

Change:
Value
%

Note: Loans do not include Repo Transactions.

In addition to the QMR deposit facility٫ short-term
liquidity in the financial system was also managed through
the monthly auctions of T-Bills. During 2014٫ a total of QR
48 billion T-bills of various maturities was issued٫ while
T-bills of the same amount matured (Table 4-12). As a
result٫ the outstanding stock of T-bills amounted to QR 21
billion at the end of 2014٫ same as in the previous year;
there was no net impact on liquidity.
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الفرتة
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
2014 متو�سط
2013 متو�سط
التغري
القيمة

٪

. القرو�ض ال تت�ضمن عمليات الريبو:مالحظة

 فإن،باإلضافة إلى تسهيالت اإليداع لدى السوق النقدي القطري
السيولة قصيرة األجل تدار في النظام املالي أيضا من خالل املزادات
48  مت طرح ما مجموعه،2014  وخالل عام.الشهرية ألذون اخلزانة
 في حني مت،مليار ريال من أذون اخلزانة ملختلف آجال االستحقاق
 فإن، ونتيجة لذلك.)12-4 سحب أذون خزانة بنفس املبلغ (اجلدول
 بدون، مليار ريال21 الرصيد القائم من األذونات بنهاية العام قد بلغ
. وبالتالي بدون تأثير على السيولة،.2013 تغير عن السنة السابقة
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Table (4-12)
Treasury Bills

التطورات النقدية ووضع السيولة

QR Million مليون ريال قطري

2013

2014

44٫000

48٫000

(I) 91-day

22٫000

24٫000

(II) 182-day

11٫000

12٫000

(III) 273-day

11٫000

12٫000

44٫000

48٫000

(I) 91-day

22٫000

24٫000

(II) 182-day

11٫000

12٫000

(III) 273-day

11٫000

12٫000

21٫000

21٫000

Item
T-Bills Issued

T-Bills Matured

T-Bills Outstanding (year-end)

During 2014٫ QCB continued with the auctions of 3-year
and 5-year government bonds introduced since March 2013
and also introduced 7-year T-bonds in April and June 2014
to lengthen the maturity profile and develop a proper yield
curve. During the year٫ a total of QR 32 billion was issued٫
of which QR 17 billion was conventional bonds and the
remaining were Sukuks (Table 4-13). All of these issuances
were during the first half of the year٫ as T-bonds auctions
were interrupted during the second half taking into account
the large stock of government bonds٫ maturing bonds
issued earlier and the evolution in banking system liquidity
in the backdrop of falling oil prices. Despite no fiscal
imperative٫ the issuance of such bonds was to facilitate
the liquidity management framework of the QCB and help
develop the domestic debt market٫ in line with the National
Development Strategy٫ 2011-16
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)12-4( جدول رقم
أذونات الخزانة

ال بن د
�أذونات اخلزانة ال�صادرة
 يوم91
 يوم182
 يوم273

�أذونات اخلزانة املنتهية
 يوم91
 يوم182
 يوم273

�أذونات اخلزانة القائمة

 واص��ل مصرف قطر املركزي إج��راء م��زادات،2014 خالل عام
 سنوات التي بدأت منذ5 سنوات و3 لطرح السندات احلكومية ملدة
 سنوات في أبريل ويونيو7  وطرح أيضا سندات ملدة،2013 مارس
، وخالل العام. إلطالة استحقاق وتطوير منحنى عائد مناسب2014
 مليار ريال من السندات17  منها، مليار ريال32 صدر ما مجموعه
 وكانت جميع هذه.)13-4 التقليدية والباقي من الصكوك (اجلدول
 وتوقفت مزادات السندات،اإلصدارات خالل النصف األول من العام
خالل النصف الثاني مع األخذ بعني االعتبار وجود كميات كبيرة من
، واستحقاق السندات الصادرة في وقت سابق،السندات احلكومية
 وعلى.وتطور سيولة النظام املصرفي في ظل تراجع أسعار النفط
 فإن إصدارها قد،الرغم من عدم وجود حاجة مالية لهذه السندات
مت في إطار تسهيل إدارة مصرف قطر املركزي للسيولة واملساعدة
 وذلك متشيا مع استراتيجية التنمية،في تطوير سوق الدين احمللي
.2016-2011 الوطنية
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Table (4-13)
Treasury Bonds Issued in 2014

)13-4( جدول رقم
2014 سندات الخزينة المصدرة في
QR Million مليون ريال قطري

Category

الفئة

3-year

5-year

7-year

Total

Conventional

10٫100

5٫950

950

17٫000

تقليدي

Sukuk

9٫100

4٫950

950

15٫000

�صكوك

Total

19٫200

10٫900

1٫900

32٫000

�إجمايل

Interest Rates

معدالت الفائدة

Low inflation and generally weak growth prospects
prompted advanced economies to continue with
accommodative monetary policy stance during 2014. Longterm government bond yields generally declined reflecting
easy monetary conditions and lower inflation expectations.
In the emerging market economies (EMEs)٫ policy
responses were mixed – while some countries lowered
rates following disappointing growth٫ some others raised
rates on depreciation pressures and inflation concerns.

إن انخفاض معدل التضخم وتوقعات ضعف النمو بوجه عام قد
دفع االقتصادات املتقدمة على مواصلة السياسة النقدية املتكيفة
 وانخفضت بشكل عام عوائد السندات احلكومية.2014 خالل عام
. وتوقعات أقل للتضخم،طويلة األجل عاكسة األوضاع النقدية املريحة
 كانت استجابات السياسات مختلفة،وفي اقتصادات األسواق الناشئة
 آثر، ففي حني خفضت بعض الدول املعدالت بعد منو مخيب لآلمالالبعض اآلخر رفع أسعار الفائدة في مواجهة ضغوط تدهور سعر
.الصرف واملخاوف من التضخم

The QCB did not change its key policy rates during
2014 in an environment of growth and moderate inflation٫
while continuing with its main objective of maintaining
the exchange rate peg with the US dollar. As a result٫ the
interest rate differential between the QCB deposit rate
(QCBDR) and the targeted Federal Funds Rate also remained
unchanged. Stable inflation along with comfortable liquidity
position helped in maintaining low interest rates in various
segments of the financial market during 2014.

لم يغير مصرف قطر امل��رك��زي أسعار الفائدة الرئيسية في
 في، في بيئة من النمو والتضخم املعتدل2014 السياسة خ�لال
الوقت الذي واصل متسكه بهدفه الرئيسي املتمثل في احلفاظ على
 ظل الفارق، ونتيجة لذلك.ربط سعر الصرف مع الدوالر األمريكي
 وسعر الفائدة،بني سعر الفائدة على ودائع السوق النقدي القطري
 وساعد استقرار التضخم مع.الفيدرالية األمريكية أيضا دون تغيير
وضع سيولة مريح في احلفاظ على معدالت فائدة منخفضة في
.2014 مختلف قطاعات السوق املالي خالل

In the money market٫ increase in liquidity through
partial redemption of maturing government bonds in
January caused the overnight rate to drop to a low of
0.40% in February 2014٫ which recovered somewhat
subsequently. The overnight rate moved in a wider range
of 0.40−0.75% in 2014 as compared with 0.66-0.93% in
2013٫ largely reflecting the sharp fall at the lower end of
the range. The interbank interest rates٫ however٫ declined
at both end of the maturity spectrum in 2014 as compared
with 2013 (Table 4-14).

 تسببت زيادة السيولة من خالل االسترداد اجلزئي،وفي سوق املال
لسندات حكومية بلغت أجل استحقاقها في يناير إلى انخفاض سعر
 والذي،2014  في فبراير٪0٫40 فائدة ليلة واحدة إلى أدنى مستوى
٪0٫75-0٫40  وحترك السعر بني.تعافى في وقت الحق إلى حد ما
 وهو ما،2013  في عام٪0٫93-0٫66  مقارنة مع2014 في عام
.يعكس إلى حد كبير االنخفاض احلاد في الطرف األدنى من الهامش
 قد انخفضت في كل من،ومع ذلك فإن أسعار الفائدة بني البنوك
.)14-4  (جدول2013  باملقارنة مع2014 طرفي الهامش في عام
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Table (4-14)
Inter-Bank Market (Average of the Months)
Indicator

2014

0.77

0.65

0.66-0.93

0.40-0.75

)%( مدى معدل ليلة واحدة

10.5

14.8

*التذبذب يف معدل ليلة واحدة

0.62-1.56

0.40-1.50

)%( مدى معدل بني البنوك

Volatility in Overnight Rate*
Inter-bank Rate Range (%)

امل�ؤ�شر

2013

Average Overnight Rate (%)
Overnight Rate Range (%)

)14-4( جدول رقم
) سوق ما بين البنوك (المتوسط الشهري

)%( متو�سط معدل ليلة واحدة

*معامل االختالف

*Coefficient of Variation.

The overnight interbank interest rate recovered
somewhat from the low of February٫ but remained below
the QMR deposit rate during 2014٫ reflecting generally
comfortable surplus liquidity with commercial banks
(Figure No. 4-8).

تعافى سعر الفائدة بني البنوك لليلة واحدة إلى حد ما من أدنى
 لكنه بقي أقل من سعر الفائدة على ودائع السوق،مستوى في فبراير
 مما يعكس عموما فائض سيولة،2014 النقدي القطري خالل عام
)8-4 مريحة لدى البنوك التجارية (الشكل رقم

)8-4( شكل رقم

Figure No. (4-8)
Policy Rates and the Overnight Rate

�سعر الإيداع
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ليلة واحدة

)�سعر الإقرا�ض (املحور الأمين
QMRL (Right Scale)
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) لعب سعر فائدة ما بني البنوك القطرية (كيبور،في سوق املال
 دوراً ارشاديا هاما في حتديد أسعار2012 الذي مت تدشينه في مايو
 وحترك هذا السعر مالزماً مع أسعار الفائدة بني.الفائدة بني البنوك
. إال في فترات تقلبات السوق التي تسببها العوامل اخلارجية،البنوك
 وإن ظل معدل، أظهر كال املعدلني اجتاها مماثال،2014 وخالل عام
ليلة واحدة باستمرار أقل من سعرالكيبور مما يعكس حالة مريحة
)15-4 من فائض السيولة في النظام (اجلدول

In the money market٫ the Qatar interbank offered rate
(QIBOR) introduced in May 2012 has played an important
guiding role for banks in determining interbank rates. QIBOR
and interbank rates have generally co-moved since then٫
except in periods of market volatility caused by external
factors. During 2014٫ although both rates exhibited similar
trend٫ the overnight rate remained consistently below
the QIBOR٫ reflecting comfortable surplus liquidity in the
system (Table 4-15).

Table (4-15)
Overnight Money Market Rate

)15-4( جدول رقم
سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق المال

(%)

ما بني البنوك

كيبور

Interbank

QIBOR

Jan-2014

0.65

0.82

Feb

0.40

0.80

Mar

0.63

0.80

Apr

0.75

0.80

May

0.58

0.80

Jun

0.58

0.80

Jul

0.66

0.80

Aug

0.68

0.79

Sep

0.66

0.80

Oct

0.70

0.80

Nov

0.72

0.80

Dec

0.73

0.80

Months

While generally remaining higher than the overnight
interbank rate٫ yields on T-bills across maturities eased
during the year in line with the evolving comfortable
liquidity scenario. Implicit yield on 91-day T-bills decreased
from 1.21% in December 2013 to a low of 0.67% in July
2014 before increasing to 0.78% in December 2014٫ i.e.٫ a
decline of 43 basis points from last year. Similarly٫ yields on
182-day and 273-day T-bills also decreased in the range of
37-43 basis points between December 2013 and December
2014 (Figure No. 4-9).
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ال�شهر
2014 - يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

في حني يبقى العائد على أذون اخلزانة عبر آجال االستحقاق
 فإنه قد،عموما أعلى من عائد سعر الفائدة بني البنوك لليلة واحدة
.تراجع خالل العام مبا يتماشى مع التطور املريح لسيناريو السيولة
 يوماً من91 فقد انخفض العائد الضمني على أذون اخلزانة ملدة
 قبل أن،2014  في يوليو٪0٫67  إلى2013  في ديسمبر٪1٫21
 نقطة43  أي بانخفاض قدره،2014  في ديسمبر٪0٫78 يرتفع إلى
 انخفض العائد على أذون اخلزانة، وباملثل.أساس عن العام املاضي
 نقطة أساس بني43-37  يوما أيضا في حدود273  يوما و182 ألجل
)9-4  (الشكل رقم2014  وديسمبر2013 ديسمبر
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)9-4( شكل رقم
العائد الضمني على أذون الخزانة

Figure No. (4-9)
Implicit Yield on Treasury Bills

 يوم ًا91

91-day

In line with the QCB’s policy of maintaining a soft
interest rate regime to support diversified economic
growth٫ interest rates on deposits and credit facilities
also eased during 2014. Barring for 1-year deposits٫ the
weighted average interest rates on customer deposits
for all maturities came down at the end of 2014 from the
levels prevailing at the end of 2013 – the decline ranging
from 2-59 basis points (Table 4-16). Deposit interest rates
declined by a higher magnitude in 2014 than in 2013.
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 يوم ًا182

182-day

 يوم ًا273

273-day

متشيا مع سياسة مصرف قطر املركزي الرامية إلى احملافظة على
 تراجعت،نظام سعر فائدة منخفضة لدعم النمو االقتصادي املتنوع
أيضا أسعار الفائدة على الودائع والتسهيالت االئتمانية خالل عام
 انخفض املتوسط املرجح، وباستثناء الودائع لسنة واحدة.2014
2014 ألسعار الفائدة على ودائع العمالء لكافة اآلجال في نهاية عام
 – بهامش تراوح ما بني2013 من املستويات السائدة في نهاية عام
 وانخفضت أسعار الفائدة.)16-4  نقطة أساس (اجل��دول59-2
.2013  مما حدث في عام2014 على الودائع بدرجة أعلى في عام
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جدول رقم ()16-4
المتوسط المرجّ ح ألسعارالفائدةعلى ودائع العمالء
ّ
والتسهيالت االئتمانيّة

)(%

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

�آجال ا�ستحقاق الودائع لأجل

�آجال ا�ستحقاق القرو�ض
Loan Maturity

الفرتة

Time Deposit Maturities

�أكرث من
من �سنة لأقل
بطاقات ائتمان �سيارات � 3سنوات ف�أكرث من � 3سنوات �أقل من �سنة
�سنة
3 yrs & Up
< 1 yr
Cars
Credit Cards
1 yr to < 3 yrs

دي�سمرب 2012
دي�سمرب 2013
دي�سمرب 2014

> 1 yr

�سنة � 6شهور � 3شهور �شهر

1-yr

6-mon

Period

1-mon 3-mon

9.11

5.44

5.58

6.30

5.27

2.45

1.67

1.58

1.57

1.54

Dec-12

8.13

5.50

5.19

5.86

5.00

2.11

1.20

1.33

1.38

1.27

Dec-13

9.64

4.93

4.72

5.61

4.75

1.52

1.62

1.31

1.28

0.95

Dec-14

التغيرّ
()2013/2012

-0.98

0.06

-0.39

-0.44

-0.27

-0.34

-0.47

-0.25

-0.19

-0.27

Change
)(2013/2012

التغيرّ
()2014/2013

1.51

-0.57

-0.47

-0.25

-0.25

-0.59

0.42

-0.02

-0.10

-0.32

Change
)(2014/2013

وكما هو احلال مع أسعار فائدة الودائع ،انخفض املتوسط املرجح
ألس��ع��ار ال��ف��ائ��دة على التسهيالت االئتمانية أي��ض��ا م��رة أخ��رى
خ�لال ع��ام  .2014وباستثناء أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة على التسهيالت
االئتمانية للبطاقات االئتمانية ،وال��ت��ي زادت بشكل ح��اد ،فإن
معدالت الفائدة على جميع التسهيالت االئتمانية األخ��رى قد
انخفضت في نهاية عام  2014عن مستوياتها املناظرة في نهاية
 2013مبا يتراوح ما بني  57-25نقطة أساس (اجل��دول .)16-4

84

التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

Similar to deposit interest rates٫ the weighted average
interest rates on credit facilities also declined further
during 2014. Barring interest rate on credit facilities for
credit cards٫ which increased sharply٫ interest rates on all
other credit facilities declined at end-2014 from their end2013 level - the decline ranging from 25-57 basis points
(Table 4-16).
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Commercial Banks

Commercial Bank's Balance Sheet

البنوك التجارية

الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

Besides performing the usual commercial banking
functions٫ commercial banks play an effective role in
economic development. Since they are the major financing
sources of the country٫ they support in promoting the
economic growth through accelerating the rate of capital
formation by thrift and mobilizing the savings of the
people٫ financing to trade٫ developing entrepreneurship٫
financing to industry through short-term٫ medium-term and
long-term loans٫ financing consumer activities٫ etc. The
commercial banks support the economic development as
directed by the monetary policy of the central bank. Thus
the commercial banks contribute much to the growth of an
emerging economy. The following will shed lights on the
performance of the banking sector in Qatar during 2014.

 تلعب البنوك،إلى جانب أداء املهام املصرفية التجارية املعتادة

The banking sector evidenced its growth with total
assets of commercial banks touched QR 1٫004.8 billion in
2014 which recorded annual growth of 10.4% compared
to the previous year 2013. Commercial banks continued
their strong growth in past several 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.

 ب��وص��ول إجمالي2014 أك��د القطاع املصرفي من��وه ف��ي ع��ام
 عن السنة%10٫4  مليار ريال بزيادة نسبتها1004٫8 موجوداته إلى
 وواصلت البنوك التجارية بذلك منوها القوي الذي حققته،السابقة
 ويعزى منو املوجودات في العام احلالي.في سنوات سابقة عديدة
في معظمه إل��ى التوسع الثابت في األوراق املالية االئتمانية في
) املوجودات واملطلوبات1-5(  يوضح اجلدول.ميزانياتها العمومية
.للبنوك التجارية
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 وألنها هي مصدر التمويل.التجارية دورا فعاال في التنمية االقتصادية
 فإنها تدعم تعزيز النمو االقتصادي من خالل تسريع،الرئيسي في البالد

 وتطوير، ومتويل التجارة،وتيرة تكوين رأس املال وتعبئة مدخرات الناس
، من خالل القروض القصيرة املدى، ومتويل الصناعة،ريادة األعمال

 وما، ومتويل األنشطة االستهالكية، وطويلة األجل،واملتوسطة األجل

 وتدعم البنوك التجارية التنمية االقتصادية وفقا لتوجيهات.إلى ذلك
 وبالتالي فإن البنوك التجارية تسهم.السياسة النقدية للبنك املركزي

 وفيما يلي تسليط للضوء على أداء القطاع.كثيرا في منو اقتصاد ناشئ
2014 املصرفي في قطر خالل
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)Table (5-1
Commercial Banks Balance Sheet

جدول رقم ()1-5
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية
مليون ريال قطري QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

نقدية و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
حمفظة الأوراق املالية
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
 داخل قطر خارج قطرا�ستثمارات طويلة الأجل
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات = �إجمايل املطلوبات
�أر�صدة م�صرف قطر املركزي
�أر�صدة البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
�سندات و�أوراق مالية �أخرى
خم�ص�صات الديون
حقوق امل�ساهمني
مطلوبات �أخرى
احل�سابات النظامية

القيمة

2014

2013

2012

Items

Value

29.2

10٫461.6

46٫230.0

35٫768.4

38٫218.7

Cash and Balances with QCB

-15.7

-25٫824.6

138٫332.9

164٫157.5

138٫666.0

Financial Securities Portfolio

38.3

32٫641.3

117٫971.8

85٫330.5

96٫248.1

Due From Banks & F. Institutions

13.00

74٫815.3

650٫209.6

575٫394.3

508٫628.3

Total Credit Facilities

10.0

53٫455.4

586٫530.5

533٫075.1

476٫885.7

- Inside Qatar

50.5

21٫359.9

63٫679.1

42٫319.2

31٫742.6

- Abroad

8.3

2٫780.0

36٫432.8

33٫652.8

22٫018.6

Long- Term Investments

-1.1

-175.7

15٫592.4

15٫768.1

12٫853.6

Other Assets

10.4

94٫698.0

1٫004٫769.5

910٫071.5

816٫633.3

Total Assets = Total Liabilities

14.8

910.0

7٫039.2

6٫129.2

4٫006.8

22.3

30٫399.4

166٫571.6

136٫172.2

167٫696.7

Due To Banks & F. Institutions

9.6

52٫690.4

601٫074.2

548٫383.8

458٫065.6

Customers’ Deposits

-9.4

-4٫399.2

42٫494.0

46٫893.2

32٫868.6

Bonds & Other Securities

2.6

324.6

12٫651.3

12٫326.7

10٫390.6

Loans Provisions

6.4

7٫149.8

118٫081.0

110٫931.2

102٫458.1

Shareholders Equity

15.5

7٫623.0

56٫858.2

49٫235.2

41٫146.9

Other Liabilities

21.2

83٫540.5

477٫939.7

394٫399.2

292٫221.4

Contra Accounts

شكل رقم ()1-5
تطور إجمالي موجودات البنوك

Due To QCB

)Figure No. (5-1
Commercial Banks' Total Assets

موجودات �أخرى

Other Assets

ا�ستثمارات طويلة الأجل

Long-Term Investments

مليون ريال

م�ستحقات البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

QR Million

الت�سهيالت االئتمانية

Credit Facilities

Due from Banks & Financial Institutions

حمفظة الأوراق املالية

Financial Securities Portfolio

نقدية و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي

Cash & Balance with QCB
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1. Assets

البنوك التجارية

 الموجودات.1

Assets of Commercial banks are broadly classified
into 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 64.7% of total assets. Overall credit
facilities accounted for QR 650.2 billion as of the end of
2014. Annually٫ overall credit facilities increased by 13.0%
in 2014. In the asset side٫ financial securities portfolios
held by the commercial banks declined to QR 138.3 billion
and its share on the overall assets of commercial banks
shrunk to 13.8% over last year. The financial securities
portfolio has decreased by 15.7% in 2014.

يتم تصنيف موجودات البنوك التجارية وفق البنود الرئيسية
 ومستحقات على، املستحقات على مصرف قطر امل��رك��زي:إل��ى
، والتسهيالت االئتمانية،البنوك التجارية واملؤسسات املالية األخرى
 وفي. واألصول األخرى، واألوراق املالية،واالستثمارات طويلة األجل
٪64.7  شكلت التسهيالت االئتمانية ما نسبته،جانب املوجودات
 مليار ريال بنهاية عام650٫2  وبلغت نحو،من إجمالي املوجودات
، وفي جانب املوجودات.%13  مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة،2014
انخفضت محافظ األوراق املالية التي حتتفظ بها البنوك التجارية
 وتقلصت حصتها في إجمالي موجودات،  مليار ريال138٫3 إلى
 فيما بلغ معدل، خالل العام األخير٪13٫8 البنوك التجارية إلى
.2014  في عام٪15٫7 تراجعها نحو

The third major category in the assets side٫ dues from
banks & financial institutions comprised QR 118.0 billion
with a share of 11.7% to overall assets. These assets class
increased by 38.3% in 2014 compared to the previous
year. The fourth key item in the assets side٫ long-term
investments accounted for QR 36.4 billion with a share
of 3.6% to overall assets. Log-term investments (equity
participations in subsidiaries & associates and real estate
investments) have increased by 8.3% in 2014 as against the
last year. Other items in the assets side٫ cash and balances
with QCB included assets worth QR 46.2 billion and other
assets other than above mentioned assets comprised
QR 15.6 billion as at the end of 2014. In the current year
2014٫ balances with QCB has increased by 29.2% while
other assets class decreased by 1.1% in 2014. Major
classifications of credit facilities are summarized below.

 هي املستحقات،الفئة الثالثة الرئيسية في جانب امل��وج��ودات
 مليار ري��ال بحصة118 من البنوك واملؤسسات املالية التي بلغت
 في٪38.3  وزادت هذه االفئة بنسبة. من إجمالي املوجودات٪11٫7
 والبند الرئيسي الرابع في جانب. مقارنة بالعام السابق2014 عام
املوجودات هو االستثمارات طويلة األجل (ويتكون من مشاركات في
 مليار36٫4 أسهم شركات تابعة وزميلة واستثمارات عقارية) بقيمة
 وهي قد زادت بنسبة، من إجمالي املوجودات٪3٫6 ريال وبحصة
 وتضمنت البنود األخرى في. عن العام السابق2014  في عام٪8٫3
 نقداً وأرصدة لدى مصرف قطر املركزي بقيمة،جانب املوجودات
15٫6  وموجودات أخرى غير املذكورة أعاله بقيمة، مليار ريال46٫2
 وقد زادت أرصدة البنوك لدى.2014  كما في نهاية عام،مليار ريال
 بينما انخفضت٪ 29٫2  بنسبة2014 مصرف قطر املركزي في عام
 ويلخص التالي التصنيفات.٪1٫1 امل��وج��ودات األخ���رى بنسبة
.الرئيسية للتسهيالت االئتمانية
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Commercial Banks

1.1 Credit Facilities
Commercial banks play a significant role in the economic
development of Qatar through allocating credit market with
total outstanding credit facilities of QR 650.2 billion at the
end of 2014. Total outstanding credit includes domestic
credit and cross border credit. Domestic credit includes
both public sector and private sector credits٫ whereas
cross border credit consists mainly of private sector credit
abroad. As a ratio to total credit٫ domestic credit comprised
90.2% where cross border credit included 9.8% share as of
end of 2014.

1.1.1 Credit Facilities (Inside Qatar)
In the consolidated balance sheet of commercial
banks٫ domestic credit is the largest components with
QR 586.5 billion as at the end of 2014. Domestic credit
represents about 58.4% of total assets by the end of the
year; it increased by 10.0% in 2014. A detailed analysis
of domestic credit facilities including the currency wise
classification are provided below.

a. Domestic Credit in Qatari Riyal
Domestic credit in Qatari Riyal was reported as QR
485.3 billion at the end of 2014٫ which recorded a growth
of 12.5% as compared to previous year. A large increase in
Qatari Riyal denominated credit to Government institutions
is the major reason behind the increase in local currency
denominated domestic credit. Overall local currency credit
was 82.7% of overall domestic credit in 2014.

b. Domestic Credit in Foreign Currency
The amount of domestic credit in foreign currency
denominations reached QR 101.3 billion as of the end of
2014. Domestic credit in foreign currency has dropped
negligibly by 0.4% in 2014 as against previous year. The
relative share of domestic credit in foreign currencies has
reduced to just 17.3%. Currency wise classification of
domestic credit is provided in table (5-2).
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 التسهيالت االئتمانية1-1
تلعب البنوك التجارية دوراً جوهرياً في التنمية االقتصادية في
 نحو2014 قطر من خالل تخصيص متويالت بلغت قيمتها بنهاية
 االئتمان املمنوح، ويشمل هذا املبلغ اإلجمالي. مليار ريال650٫2
 ويتضمن االئتمان احمللي ما هو ممنوح. واالئتمان خارج قطر،ًمحليا
 في حني يقتصر االئتمان اخلارجي، وللقطاع العام،للقطاع اخلاص
 ويشكل االئتمان احمللي ما نسبته.على القطاع اخلاص خارج البالد
 بينما تصل نسبة االئتمان اخلارجي إلى، من إجمالي االئتمان%90٫2
.2014  فقط في عام%9٫8

) التسهيالت االئتمانية (داخل قطر1-1-1
يشكل االئتمان احمللي اجلانب األكبر من امليزانية املجمعة للبنوك
 وبلغت نسبته،2014  مليار ري��ال بنهاية عام586٫5 بقيمة بلغت
 وهي قد.%58٫4  نحو2014 إلى إجمالي املوجودات بنهاية عام
 وفيما يلي أدناه حتليل تفصيلي. عن العام السابق%10 زادت بنسبة
.لالئتمان احمللي حسب نوع العملة

 االئتمان المحلي بالريال القطري.أ
 نحو2014 بلغ حجم االئتمان احمللي بالريال القطري بنهاية عام
 وتُعزى. عن السنة السابقة%12٫5  بزيادة بنسبة، مليار ريال485٫3
هذه الزيادة إلى ارتفاع كبير في االئتمان املقدم للمؤسسات احلكومية
%82٫7  وشكل االئتمان بالريال القطري ما نسبته.بالريال القطري
.2014 من إجمالي االئتمان احمللي بنهاية عام

 االئتمان المحلي بالعملة األجنبية.ب
2014 بلغ حجم االئتمان احمللي املقوم بالعملة األجنبية بنهاية عام
 وقد انخفض هذا النوع من االئتمان في عام. مليار ريال101٫3 نحو
 مع العلم أن االنخفاض كان،%0٫4  عن السنة السابقة بنسبة2014
 وقد انخفضت حصة االئتمان بالعملة. للقطاع العام%15٫7 بنسبة
 ويلخص اجلدول. من إجمالي االئتمان احمللي%17٫3 األجنبية إلى
.) بيانات االئتمان احمللي حسب نوع العملة2-5(
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)Table (5-2
Domestic Credit by Currency

جدول رقم ()2-5
االئتمان المحلي حسب نوع العملة
مليون ريال قطري QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

االئتمان املحلي بالعملة املحلية
االئتمان املحلي بالعمالت الأجنبية
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية داخل قطر

القيمة

2014

2013

2012

Items

Value

12.5

53٫873.8

-0.4

-418.3

10.0

53٫455.4

485٫188.1

241٫704.6 431٫314.3

Domestic Credit in Qatari Riyal

Domestic Credit in Foreign Currencies 235٫181.1 101٫760.8 101٫342.5
586٫530.5

476٫885.7 533٫075.1

Total Domestic Credit

)Figure No. (5 – 2
Domestic Credit by Currency

شكل رقم ()2-5
االئتمان المحلي حسب نوع العملة

مليون ريال QR Million

بالعمالت الأجنبية
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 االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي.ت

Domestic credit increased by 10% in 2014. Even though
domestic credit was driven by both private sector and
public sector credits in last three years٫ the current year
was mainly driven by the private sector credit. Although the
public sector credit declined by 2.6%٫ Government (with a
relative share of 11.0% on total domestic credit) accounted
the credit growth of 14.5% over the previous year.
Government Institutions and Semi-Government Institutions
recorded a decline of 7.9% and 7.4% respectively in the
current year. When considering the private sector٫ Real
Estate (with a relative share of 16.2% on total domestic
credit)٫ Consumption (with a relative share of 16.9%) and
Service (with a relative share of 10.6%) sectors led the
credit expansion of commercial banks. At the end of 2014٫
public and private sector credits recorded QR 233.6 billion
and QR 353.0 billion as outstanding credits respectively.

 وعلى%10  بنسبة2014 ارتفع االئتمان املصرفي احمللي في عام
الرغم من أن منو االئتمان احمللي في السنوات الثالث السابقة كانت
 فإن النمو في،تقوده االعتمادات املمنوحة للقطاعني العام واخلاص
 قد حتقق من منو ائتمان القطاع اخلاص فقط بنسبة2014 العام
 ورغم أن ائتمان القطاع العام قد انخفض في مجمله بنسبة.%20٫3
 في إجمالي٪ 11٫0  فإن ائتمان احلكومة (وحصتها النسبية،%2٫6
 بينما تراجع، عن العام السابق٪14٫5 االئتمان احمللي) قد منا بنسبة
االئتمان املمنوح للمؤسسات احلكومية واملؤسسات شبه احلكومية
 وعند النظر.2014  على التوالي في العام٪7٫4  و٪7٫9 مبا نسبته
 جند أن العقارات (وحصتها النسبية،في ائتمان القطاع اخل��اص
 واالستهالك (بحصة نسبية،) في إجمالي االئتمان احمللي٪16٫2
) قد ق��ادت قطاعات%10٫6 ) واخلدمات (بحصة نسبية٪16٫9
 كان رصيد،2014  وفي نهاية عام.التوسع االئتماني للبنوك التجارية
 مليار ريال وللقطاع اخلاص233٫6 االئتمان املمنوح للقطاع العام
. مليار ريال353

At the end of 2014٫ the share of private sector credit
to domestic credit increased to 60.2% while share of
public sector credit decreased to 39.8%. This was due to a
23.9% decline in credit to government institutions. Credit
classification by economic sector is provided in table (5-3)
and figure (5-3).

 زادت حصة االئتمان املقدم للقطاع اخلاص،2014 بنهاية عام
 في حني انخفضت حصة، من إجمالي االئتمان احمللي٪60٫2 إلى
 بتأثير انخفاض حصة االئتمان.٪39٫8 االئتمان للقطاع العام إلى
.٪23٫9 املمنوح للمؤسسات احلكومية (ولها أكبر حصة نسبية) إلى
 تصنيف االئتمان حسب.)3-5( ) والشكل3-5( ويعرض اجل��دول
النشاط االقتصادي

Figure No. (5-3)
Domestic Credit by Economic Activity

)3-5( شكل رقم
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي
القطاعات الأخرى

Others Sectors

اخلدمات

QR Million مليون ريال

Services

اال�ستهالك

Consumption

العقارات

Real Estate

املقاولون

Contractors

ال�صناعة

Industry

التجارة العامة

General Trade

القطاع العام

Public Sector
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)Table (5-3
Domestic Credit by Economic Activity

جدول رقم ()3-5
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي
مليون ريال QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

القطاع العام
احلكومة
14.5
امل�ؤ�س�سات احلكومية
-7.9
امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية
-7.4
القطاع اخلا�ص
20.3
التجارة العامة
33.9
ال�صناعة
11.1
املقاولون
30.2
العقارات
11.4
اال�ستهالك
23.5
اخلدمات
19.7
قطاعات �أخرى
6.8
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية داخل قطر
10.0
االئتمان املحلي �إىل الناجت املحلي الإجمايل ()٪
-2.6
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القيمة

2014

2013

2012

Items

Value

-6٫181.0

233٫563.9

218٫553.4 239٫744.9

Public Sector

8٫187.6

64٫737.0

56٫549.4

51٫745.9

Government

-12٫089.6

140٫426.8

139٫585.1 152٫516.4

Government Institutions

-2٫279.0

28٫400.1

30٫679.1

27٫222.4

Semi- Government Institutions

59٫636.4

352٫966.6

258٫332.3 293٫330.2

Private Sector

12٫202.9

48٫154.4

35٫951.5

33٫238.2

General Trade

1٫087.9

10٫856.8

9٫768.9

8٫664.7

Industry

7٫036.0

30٫367.4

23٫331.4

16٫546.4

Contractors

9٫754.1

95٫142.3

85٫388.2

85٫561.5

Real Estate

18٫882.2

99٫121.7

80٫239.5

71٫046.4

Consumption

10٫212.4

62٫082.3

51٫869.9

35٫734.4

Services

460.9

7٫241.7

6٫780.8

7٫540.7

Others Sectors

53٫455.4

586٫530.5
76.1

476٫885.7 533٫075.1
72.3

68.1

Total Domestic Credit
)Domestic Credit /GDP (%
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Comparing with previous year 2013٫ credit to public
sector little declined by 2.6% in 2014. In more details٫ credit
to government increased by 14.5% and reported as QR 64.7
billion, credit to government institutions declined by 7.9%
and reported as QR 140.4 billion. Also semi-government
institutions declined by 7.4% and reached QR 28.4 billion
at the end of 2014.

 انخفض االئتمان املمنوح للقطاع،2013 مقارنة مع العام السابق
 جند أن، وفي التفاصيل.2014  في عام٪2٫6 العام قليال بنسبة
 في، مليار ريال64٫7  إلى٪14٫5 ائتمان احلكومة قد ارتفع بنسبة
 إلى٪7٫9 حني انخفض ائتمان كل من املؤسسات احلكومية بنسبة
 إلى٪7٫4  واملؤسسات شبه احلكومية بنسبة، مليار ري��ال140٫4
.2014  مليار ريال بنهاية عام28٫4

For credit to private sector٫ there found an increase
of 20.3% over previous year 2013. All components of the
private sector lending showed a rapid growth over previous
year segments. There found a growth of 33.9% on credit to
general trade٫ 11.1% on credit to industry٫ 30.2% on credit
to contractors٫ 11.4% on credit to real estate sector٫ 23.5%
on credit to consumption and 19.7% on credit to services
sector. Apart from these٫ still there found a growth of
6.8% in other sectors. At the end of 2014٫ the outstanding
balance were QR 48.2 billion on credit to general trade٫
QR 30.4 billion on credit to contractors٫ QR 95.1 billion
on credit to real estate and QR 99.1 billion on credit to
consumption sector.

٪20.3  تبني أنه قد منا بنسبة،وبالنسبة الئتمان القطاع اخلاص
 وأظهرت جميع القطاعات منوا سريعا عن.2013 عن العام السابق
،٪33٫9  فقد حقق قطاع التجارة العامة منواً بنسبة.السنة السابقة
٪30٫2  وبنسبة،٪11٫1 ف��ي ح�ين من��ا ائتمان الصناعة بنسبة
 لقروض٪23٫5 ، الئتمان القطاع العقاري٪11٫4 و،الئتمان املقاولني
 منا ائتمان، وإلى جانب ذلك. لقطاع اخلدمات٪19٫7  و،االستهالك
 كان الرصيد،2014  ومع نهاية عام.%6٫8 القطاعات األخرى بنسبة
 مليار48٫2 القائم الئتمان قطاع التجارة العامة عند مستوى
، مليار ريال95٫1  وللعقارات، مليار ري��ال30٫4  وللمقاولني،ري��ال
. مليار ريال99٫1 ولالستهالك

Loans to the real estate are one of the major private
sector lending businesses for commercial banks with
outstanding credit of QR 95.1 billion at the end of the year.
There is an increase of 11.4% compared to the previous
year. Similarly, consumption loan which includes personal
loan, vehicle loan, credit card loan etc., was also increased
due to the population growth as a major reason. Credit to
consumption accounted for QR 99.1 billion at the end of
2014 with a relative share of 16.9% on total domestic credit.

يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الرئيسية في االئتمان الذي
 مليار95٫1  برصيد قائم بلغ،تقدمه البنوك التجارية للقطاع اخلاص
،  و باملثل. عن العام السابق٪11٫4  بزيادة نسبتها،ريال بنهاية العام
 قروض،فإن قطاع االستهالك (والذي يتضمن القروض الشخصية
 الخ) شهد زيادة خالل العام بسبب.. بطاقات االئتمان، السيارات
 مليار99٫1  نحو2014  وقد بلغ رصيده في نهاية عام،النمو السكاني
. من إجمالي االئتمان احمللي٪16٫9 ريال مستحوذاً على نحو

Credit to GDP ratio٫ an indicator of economic expansion
signifies a steady economic deepening in Qatar. Domestic
credit was 76.1% of the nominal GDP in 2014. Faster
growth of domestic credit indicated a strong economic
deepening in Qatar.

وهي- وتشير نسبة إجمالي االئتمان إلى الناجت احمللي اإلجمالي
 إلى حالة تعميق مستمر في-مؤشر على مدى التوسع االقتصادي
 من الناجت احمللي%76٫1  وقد بلغت هذه النسبة.االقتصاد القطري
 وهذا االرتفاع السريع لالئتمان.2014 اإلجمالي االسمي في عام
.احمللي يؤشر إلى حالة من التعميق االقتصادي في قطر
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Figure No. (5-4)
Domestic Credit to GDP Ratio

المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

)4-5( شكل رقم
تطور نسبة

%

االئتمان احمللي للناجت احمللي اإلجمالي

1.1.2 Credit Facilities (Outside Qatar)
Cross border credit is another asset of commercial banks
in their overall credit facilities provided. Banks’ outstanding
credit outside Qatar reached QR 63.7 billion at the end of
2014. Compared to previous year٫ cross border credit has
increased by 50.5% in the current year. Amongst 95.6% of
cross border credits were processed in foreign currencies
while 77.2% of foreign credits were distributed to private
sector in 2014.

1.2 Banks’ Security Portfolio
Financial securities are the second major assets class
of balance sheet of commercial banks which reached
QR138.3 billion at the end of 2014 (declined by 15.7% from
the previous year 2013). Financial portfolios of commercial
banks have included both domestic and foreign investments٫
mainly in Government securities٫ equity participation٫ other
bonds and other financial investments. Details of securities
portfolio is discussed as follows.
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ائتمان القطاع اخلاص للناجت احمللي اإلجمالي

)نية (خارج قطر

 التسهيالت اال2-1-1

يعتبر االئتمان خارج قطر أصل أخر من التسهيالت االئتمانية
63٫7  نحو2014  وقد بلغت تلك التسهيالت بنهاية.للبنوك التجارية
 واستحوذ االئتمان. عن العام املاضي%50٫5  بزيادة بنسبة،مليار ريال
 من إجمالي تلك التسهيالت٪95٫6 بالعمالت االجنبية على نحو
. منها للقطاع اخلاص٪77٫2 بينما مت توجية نحو

 محفظة األوراق المالية للبنوك2-1
تأتي األوراق املالية في املرتبة الرئيسية الثانية في موجودات
،2014  مليار ريال بنهاية عام138٫3 امليزانية املجمعة للبنوك بقيمة
 وقد اشتملت احملفظة. عن السنة السابقة%15.7 وبانخفاض نسبته
 بشكل أساسي في األوراق املالية،على استثمارات محلية وأجنبية
 واستثمارات مالية، وسندات أخ��رى، وحصص امللكية،احلكومية
: وفيما يلي تفصيل حملفظة األوراق املالية.أخرى
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 األوراق المالية المحلية1-2-1

Domestic securities of commercial banks reached
QR118.2 billion in 2014٫ which is less than 14.9% of 2013.
Share of domestic securities consisted 85.5% of total
financial securities portfolio held by the banks. Out of total
domestic securities٫ 86.2% 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 reached
QR102.0 billion as of end of the year.

بلغ إجمالي األوراق املالية احمللية للبنوك التجارية بنهاية عام
 عن عام٪14٫9  بانخفاض بنسبة، مليار ريال118٫2  نحو2014
 من إجمالي%85٫5  وشكلت األوراق املالية احمللية ما نسبته.2013
 ومن هذه األخيرة شكلت أذونات،محفظة األوراق املالية لدى البنوك
 وحتى عام. منها٪86٫2 اخلزانة والسندات احلكومية ما نسبته
 كانت معظم األوراق املالية احمللية في صورة شهادت إيداع2011
 وقد مت استبدال أذونات.يصدرها مصرف قطر املركزي في الغالب
، وما بعده2011 اخلزانة بهذ الشهادات بصورة تدريجية في عام
 وقد سجل.كجزء من عملية إدارة السيولة من قبل مصرف قطر املركزي
. مليار ريال102 إجمالي األوراق املالية احلكومية بنهاية العام نحو

Other bonds in the financial securities portfolios
amounted to QR13.0 billion, while that of shares amounted
to QR2.1 billion assets, While, other financial securities
reached QR1.2 billion. Compared to the past year٫ other
bonds increased by 15.9%. While shares notably increased
by 41.6% and other financial securities increased by 10.5%
in 2014.

 مليار13 وتضمنت سندات أخرى في محافظ األوراق املالية
 وتضمنت األوراق. مليار ريال2٫1  في حني بلغت قيمة األسهم،ريال
 ومقارنة مع العام. مليار ريال1٫2 املالية األخرى غير املذكورة أعاله
 وفي حني ارتفعت.٪15٫9  ارتفعت السندات األخرى بنسبة،السابق
 فإن األوراق املالية،٪41٫6 قيمة األسهم بشكل ملحوظ بلغت نسبته
2014  في عام٪10.5 األخرى قد زادت بنسبة

1.2.2 Foreign Securities
At the end of 2014٫ foreign financial securities of
commercial banks reached QR20.1 billion assets٫ while
foreign government securities amounted to QR7.1 billion,
which were equivalent to 35.5% of total foreign financial
securities held by the commercial banks. Compared to
2013٫ foreign government securities held by the commercial
banks declined by 52.3% in the current year. The total
foreign financial securities have declined by 20.1% over
the previous year. With regards to other foreign securities٫
commercial banks held QR9.8 billion of other bonds٫ QR1.8
billion in equities and QR1.4 billion in other financial
securities (mainly mutual funds and others). Overall٫
commercial banks’ financial securities were equivalent to
13.8% of total assets in 2014. Detailed table for securities
are provided in table (5-4).
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 األوراق المالية األجنبية2-2-1
 بلغ رصيد األوراق املالية األجنبية لدى البنوك،2014 بنهاية عام
 حصة األوراق املالية احلكومية منها، مليار ريال20٫1 التجارية نحو
 من إجمالي األوراق املالية%35٫5  مليار ري��ال أو ما نسبته7٫1
 فإن األوراق املالية احلكومية األجنبية،2013  وباملقارنة بعام.األجنبية
. قي السنة احلالية%52٫3 لدى البنوك التجارية قد انخفضت بنسبة
وانخفض إجمالي األوراق املالية األجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة
 وفيما يتعلق ب��األوراق املالية األجنبية. عن السنة السابقة%20٫1
 مليار ريال من السندات9٫8  فإن لدى البنوك التجارية،األخ��رى
 مليار ريال أوراق مالية1٫4  و، مليار ريال أسهم1٫8  و،األخ��رى
 وباإلجمال فإن.)أجنبية أخرى ( صنادبق االستثمار املشترك وأخرى
 كانت في صورة2014  من إجمالي موجودات البنوك في عام%13٫8
.) يتضمن تفصيالت لها4-5(  واجلدول.أوراق مالية
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)Table (5-4
Commercial Banks’ Securities Portfolio

جدول رقم ()4 -5
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية
مليون ريال قطري QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

الأوراق املالية املحلية
�أوراق حكومية
�سندات �أخرى
�أ�سهم
�أخرى
�إجمايل الأوراق املالية املحلية
الأوراق املالية الأجنبية
�أوراق حكومية
�سندات �أخرى
�أ�سهم
�أخرى
�إجمايل الأوراق املالية الأجنبية
�إجمايل حمفظة الأوراق املالية
ن�سبة حمفظة الأوراق املالية للموجودات ()%

القيمة

2014

Value
Domestic Securities

-18.6

-23٫279.9

101٫955.5

112٫545.3 125٫235.4

Government Securities

15.9

1٫784.9

13٫041.0

11٫256.1

10٫409.4

Other Bonds

41.6

604.1

2٫056.5

1٫452.4

1٫498.3

Shares

10.5

111.8

1٫179.8

1٫068.0

922.4

Others

-14.9

-20٫779.2

118٫232.7

125٫375.4 139٫011.9

Total Domestic Securities
Foreign Securities

-52.3

-7٫824.8

7٫141.9

14٫966.7

2٫390.2

Government Securities

42.8

2٫942.0

9٫815.5

6٫873.5

6٫960.1

Other Bonds

-10.5

-206.3

1٫763.2

1٫969.5

1٫950.4

Shares

3.3

43.6

1٫379.5

1٫335.9

1٫989.9

Others

-20.1

-5٫045.5

20٫100.1

25٫145.6

13٫290.6

Total Foreign Securities

-15.7

-25٫824.6

138٫332.9

138٫666.0 164٫157.5

Total Securities Portfolio

 3-1الموجودات النقدية
تشمل املوجودات النقدية للبنوك التجارية (اجلدول  )5-5النقد
في خزائن البنوك ،وأرصدة النقد لدى مصرف قطر املركزي في
صورة احتياطي إلزامي ،وودائع سوق النقد القطري .ومقارنة بالعام
السابق ،فإن املوجودات النقدية للبنوك التجارية قد ارتفعت بنسبة
 ٪29٫2لتصل إلى  46٫2مليار ري��ال في العام  .2014وفي العام
احلالي  ،2014بلغ إجمالي النقد (بالريال القطري وبالعمالت
األجنبية) نحو  6٫4مليار ريال في خزائن البنوك ،و  39٫9مليار ريال
أرصدة مع مصرف قطر املركزي .وباملقارنة مع العام السابق ،فإن
النقدية في اخلزائن قد زادت بنسبة  ٪45٫4بينما زادت األرصدة
لدى مصرف قطر املركزي بنسبة  ٪27٫0في عام  .2014وباملثل ،فإن
االحتياطي اإللزامي للبنوك التجارية لدى مصرف قطر املركزي قد
ارتفع بنسبة  ،٪12٫1إلى  28.5مليار ريال .وقد زادت ودائع السوق
النقدي بنحو  6٫8مليار ريال ليصل إجماليها إلى  7٫4مليار ريال
مع نهاية العام  .2014وبلغ فائض األرصدة االحتياطية نحو أربعة
مليارات ريال  ،بانخفاض بنسبة  ٪25٫6باملقارنة مع السنة املاضية.
التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

2013

2012

Items

13.8

18.0

17.0

)Portfolio / Total Assets (%

1.3 Cash Assets
Commercial banks’ cash asset (table 5-5) includes cash
held in vaults and cash balances with QCB such as required
reserves and QMR deposits. Compared to the previous
year٫ cash assets of commercial banks increased by 29.2%
and reached at QR46.2 billion in 2014. In the current year
)2014٫ the amount of cash (both QR and foreign currencies
in vaults stood at QR6.4 billion and balances with the QCB
amounted to QR39.9 billion. Compared with previous year٫
cash in vaults increased by 45.4% where as balances with
QCB increased by 27.0% in 2014. Similarly٫ required reserve
of commercial banks with QCB increased by 12.1% and
reached QR 28.5 billion at the end of 2014. QMR deposit has
increased by QR6.8 billion in 2014. The total QMR deposits
stood at QR7.4 billion in 2014. At the end of 2014٫ excess
reserve reached QR4.0 billion٫ which was lower by 25.6%
as compared to previous year.
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جدول رقم ()5 – 5
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

)Table (5-5
Cash Assets of Commercial Banks

مليون ريال QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

النقدية
�أر�صدة لدى م�صرف قطر املر كزى
احتياطي �إلزامي
ودائع عمليات ال�سوق النقدي القطري
فائ�ض الأر�صدة االحتياطية
�إجمايل املوجودات النقدية
ن�سبة املوجودات النقدية �إىل �إجمايل
املوجودات ()%

القيمة

2014

2013

2012

Items

Value

45.4

1٫987.6

6٫367.9

4٫380.3

3٫954.7

Cash

27.0

8٫474.0

39٫862.1

31٫388.1

34٫264.0

Balances with QCB

12.1

3٫076.3

28٫539.4

25٫463.1

21٫060.7

Required Reserves

1٫128.1

6٫758.5

7٫357.6

599.1

8٫869.7

QMR Deposits

-25.6

-1٫360.9

3٫965.0

5٫325.9

4٫333.6

Excess Reserves

29.2

10٫461.6

46٫230.0

35٫768.4

38٫218.7

Total Cash Assets

4.6

3.9

4.7

شكل رقم ()5-5
الموجودات النقدية للبنوك التجارية

)Cash Assets / Total Assets (%

)Figure No. (5-5
Cash Assets of Commercial Banks

الإحتياطات الفائ�ضة
Excess Reserves

ودائع �سوق النقد القطري
QMR Deposits

االحتياطي الإلزامي

Required Reserves

النقد

Cash
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2. Liabilities
Commercial banks liability side includes mainly٫
customer deposits٫ due to banks and financial institutions٫
Shareholders’ equities٫ debt securities/Sukuk’s٫ provisions
to loans٫ due to central bank and other liabilities. In 2014٫
customer deposit was the key liability component of
commercial banks with 59.8% of overall liability belongs to
customer deposits. Due to banks and financial institutions
was the second major liability with 16.6% share while
Shareholders’ equity made the third major liability with
11.8%. All other balance sheet items in the liability side
(other than mentioned above) subjugated 11.8% of overall
liability of the commercial banks.

2.1 Customer Deposits
Customer deposits is the major liability component of
commercial banks’ balance sheet which reached QR601.1
billion as of the end of 2014. Compared to 2013٫ customer
deposits were increased by QR52.7 billion in 2014 with an
increase of 9.6%٫ on year on year basis. Detailed report on
customers deposit is listed as follows.

2.1.1 Customers’ Deposits by Type
In 2014 the level of demand deposits (current and call)
was at QR153.0 billion and that of time and savings deposits
at QR448.1. On an annual basis both increased by 9.6%. The
total deposits, QR601.1 billion were distributed to public٫
private and non-residents sectors. Public sector covered
QR228.1 billion, while private sector accounted for QR324.8
billion, and non-resident deposits were at QR48.1 billion.

2.1.2 Customers’ Deposits by Currencies
There are two major sorts of currencies in customer
deposits with commercial banks. They are labeled
either Qatari Riyal denominated deposits or deposits in
foreign currencies.
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 المطلوبات-2
يشتمل جانب املطلوبات لدى البنوك التجارية أساساً على ودائع
، وحقوق املساهمني، واملستحق للبنوك واملؤسسات املالية،العمالء
 واملطلوبات، ومخصصات ال��ق��روض،ال��ص��ك��وك/وس��ن��دات ال��دي��ن
 وقد شكلت ودائع العمالء في. ومطلوبات أخرى،للمصرف املركزي
 البند الرئيسي للمطلوبات من البنوك التجارية مبا نسبته2014 عام
 وجاءت املطلوبات للبنوك واملؤسسات. من إجمالي املطلوبات٪59٫8
 وتبوأت حقوق املساهمني،٪16.6 املالية في املركز الثاني مبا نسبته
 وشكلت بقية بنود املطلوبات.٪11٫8 املكانة الرئيسية الثالثة بحصة
 من إجمالي مطلوبات٪11٫8 األخ��رى امل��ذك��ورة أع�لاه ما نسبته
.البنوك التجارية

 ودائع العمالء1-2
601٫1 شكلت ودائع العمالء أهم املطلوبات الرئيسية مبا قيمته
52٫7  ومقدارها%9٫6  بزيادة نسبتها،2014 مليار ريال بنهاية عام
. وفيما يلي تفاصيل ودائع العمالء.2013 مليار ريال عن عام

 ودائع العمالء حسب النوع1-1-2
 مليار153  وحتت الطلب) نحو،بلغت ودائع حتت الطلب (اجلارية
 مليار ريال448٫1  في حني بلغت ودائع التوفير وألجل نحو،ريال
وقد. لكل منهما%9٫6  وقد زاد النوعان مبا نسبته.2014 في عام
توزعت تلك الودائع بني كل من القطاع العام والقطاع اخلاص وغير
، مليار ريال228٫1  حيث بلغت ودائ��ع القطاع العام نحو،املقيمني
 مليار ريال وودائع غير324٫8 بينما بلغت ودائع القطاع اخلاص نحو
. مليار ريال48٫1 املقيمني نحو

 ودائع العمالء حسب نوع العملة2-1-2
هناك نوعان رئيسيان من ودائع العمالء لدى البنوك التجارية
. وودائع بالعمالت األجنبية،حسب العملة هما الودائع بالريال القطري

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون
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a. Deposit in Qatari Riyal
Customer deposits in Qatari Riyal accounted QR 365.6
billion at the end of 2014. Of which QR 118.7 billion was
demand deposits and QR 246.9 billion was time and savings
deposits. Compared with the preceding year٫ demand
deposits in Qatari Riyal increased by 16.1% and savings &
time deposits increased by 4.3% in 2014

b. Deposit in Foreign Currencies

البنوك التجارية

 الودائع بالريال القطري.أ
365٫6  نحو2014 بلغت الودائع بالريال القطري بنهاية عام
246٫9  و، مليار ريال ودائع حتت الطلب118٫7  منها،مليار ريال
 فقد ارتفعت ودائع، وباملقارنة بالعام السابق.مليار ريال توفير وألجل
 في حني زادت ودائع التوفير،%16٫1 حتت الطلب بالريال مبا نسبته
.2014  في عام%4٫3 وألجل مبا نسبته

 الودائع بالعمالت األجنبية.ب

Foreign currencies dominated deposits accounted QR
235.5 billion in the liability side commercial banks. Though
the demand deposits in foreign currencies witnessed a
decline٫ savings & time deposits increased significantly
in 2014. Compared to 2013٫ demand deposit in foreign
currencies declined by 8.3% where as time & savings
deposits increased by 17% in 2014.

 مليار ريال في235٫5 بلغ رصيد الودائع بالعمالت األجنبية نحو
 وقد شهد هذا النوع من الودائع.جانب مطلوبات البنوك التجارية
 بينما ارتفعت ودائع التوفير،انخفاضاً فيما يتعلق بودائع حتت الطلب
 فإن الودائع،2013  وباملقارنة بعام.2014 وألجل بشكل كبير في عام
 بينما،%8٫3 حتت الطلب بالعمالت األجنبية قد انخفضت بنسبة
.2013  عن عام%17 ارتفعت ودائع التوفير وألجل بنسبة

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.
Finally٫ the share of foreign currency based deposits to the
total deposits increased to 39.2% in 2014 as compared to
the 38.2% of 2013. Detailed table (5-6) and figure (5-6) are
presented below.

 وللمؤسسات،ومعظم الودائع بالعمالت األجنبية عائد للحكومة
 ف��ي ص���ورة ودائ���ع،ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة ول��ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل����اص
 وأخيراً فإن حصة الودائع بالعمالت األجنبية إلى.توفير وألج��ل
 باملقارنة2014  في عام%39٫2 إجمالي الودائع قد زادت بنسبة
) أدناه6-5(  ويعطي اجلدول.2013  في عام%38٫2 بزيادة بنسبة
.مزيد من التفصيالت
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جدول رقم ()6 – 5
تصنيف ودائع العمالء وفق ًا آلجالها
وحسب نوع العملة

مليون ريال قطري

)Table (5-6
Maturity and Currency Classification of
Customer Deposits
QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

�إجمايل الودائع
ودائع حتت الطلب
ودائع ادخارية ولأجل
بالعملة املحلية
حتت الطلب
ودائع ادخارية ولأجل
بالعمالت الأجنبية
حتت الطلب
ودائع ادخارية ولأجل
�إجمايل الودائع �إىل �إجمايل املطلوبات

القيمة

2014

2013

2012

Items

Value

9.6

52٫690.4

601٫074.2

458٫065.6 548٫383.8

Total Deposits

9.6

13٫369.2

152٫961.3

129٫978.6 139٫592.1

Demand Deposits

9.6

39٫321.2

448٫112.9

328٫087.0 408٫791.7

Saving and Time Deposits

7.8

26٫595.0

365٫560.3

292٫834.4 338٫965.3

QR Deposits

16.1

16٫486.5

118٫650.6

102٫164.1

89٫028.0

Demand Deposits

4.3

10٫108.5

246٫909.7

203٫806.4 236٫801.2

Saving and Time Deposits

12.5

26٫095.4

235٫513.9

165٫231.2 209٫418.5

Foreign Currencies Deposits

-8.3

-3٫117.3

34٫310.7

37٫428.0

40٫950.6

Demand Deposits

17.0

29٫212.7

201٫203.2

124٫280.6 171٫990.5

Saving and Time Deposits

شكل رقم ()6-5
تطور الودائع حسب نوع العملة واألجال

59.8

60.3

56.1

Total Deposit / Total Liabilities

)Figure No. (5-6
Customer Deposits per Currency Wise
and Maturity

ودائع التوفري ولأجل بالعمالت الأجنبية

Saving and Time Deposits in FC

ودائع التوفري ولأجل بالعملة املحلية

Saving and Time Deposits in LC

مليون ريال QR Million

ودائع حتت الطلب بالعمالت الأجنبية

Demand Deposits in FC

ودائع حتت الطلب بالعملة املحلية

Demand Deposits in LC
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2.1.3 Deposits by Economic Activity

البنوك التجارية

 الودائع حسب النشاط االقتصادي3-1-2

Similar to the past years, private sector continued to
constitutes major share of deposits of commercial banks in
2014 with 54% of contribution. The share of public sector
and nonresident were 38% and 8% respectively for the
period. Table (5-7) and figure (5-7) explains the contribution
of each sector in commercial banks deposits.

 استمر ال��ق��ط��اع اخل���اص في،على غ���رار ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة
 من ودائع البنوك التجارية%54 االستحواذ على حصة كبيرة بنسبة
٪38  وبلغت حصة كل من القطاع العام وغير املقيمني.2014 في عام
-5( ) والشكل7-5(  ويوضح اجلدول. خالل الفترة، على التوالي٪8 و
) مساهمة كل قطاع في ودائع البنوك التجارية7

In the public sector, total deposits were QR228.1 billion
while total private sector deposits were QR324.9 billion and
non-resident deposits were QR48.1 billion as of the close
of 2014. In public sector deposit, overall annual growth
declined to 9%; however private sector growth was 14.1% in
2014. After three years of flat deposit growth, private sector
deposit witnessed a significant revival of growth in 2014,
owed to a significant addition of QR16.4 billion personal
deposit in Qatari Riyal during 2013 to 2014 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 increased by 43.3% in 2014
as against previous year.

 مليار ريال في228.1 وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام نحو
 مليار ري��ال وبلغ324.9 حني بلغ إجمالي ودائ��ع القطاع اخل��اص
.2014  مليار ريال كما في نهاية48.1 إجمالي ودائع غير املقيمني
،٪9 وانخفض معدل النمو السنوي إلجمالي ودائع القطاع العام إلي
.2014  في عام٪14.1 وكان معدل منو ودائع القطاع اخلاص بنسبة
 فإنها،وبعد ثالث سنوات من النمو الضعيف لودائع القطاع اخلاص
 عودة للنمو القوي نتيجة إلضافة هامة2014 قد شهدت في عام
2013  مليار ري��ال للودائع الشخصية ما بني عامي16.4 بقيمة
 و يُعزى ذل��ك للزيادة السريعة في ع��دد السكان كسبب.2014 و
 وفيما.رئيسي في تنشيط ودائع القطاع اخلاص بالريال القطري
٪43.3  بنسبة2014  فقد ارتفعت في عام،يتعلق بودائع غير املقيمني
.مقابل العام السابق

In the public sector, government deposits consisted of
QR59.3 billion, whereas deposits of government institutions
consisted of QR129.6 billion and semi-government
institutions comprised of QR39.3 billion by the closing
period of 2014. Out of total deposits in the public deposits,
36.6% were denominated in Qatari Riyal while 63.4%
were denominated in foreign currencies. As compared to
the past year, government deposits declined by 13.2%,
deposits by government institutions increased by 4.2%
and deposits by semi-government institutions increased
by 4.9% in 2014. In the private sector, personal deposits
included QR162.3 billion whereas deposits from companies
and institutions included QR162.6 billion in the current year.
Both were increased by 17.1% and 11.3% respectively in
2014 as against the previous year. In terms of currency wise
distribution of private sector deposits, 84.4% deposits were
in Qatari Riyal while 15.6% of private sector deposits were
in foreign currencies.

 في، مليار ريال59.3  بلغت الودائع احلكومية،في القطاع العام
مليار ريال واملؤسسات129.6 حني بلغت ودائع املؤسسات احلكومية
 ومن بني.2014  مليار ريال بنهاية عام39.3 شبه احلكومية نحو
 منها بالريال القطري٪ 36.6  كان،إجمالي ودائ��ع القطاع العام
 وباملقارنة مع.%63.4 بينما بلغت نسبة الودائع بالعمالت األجنبية
 بينما زادت،٪13.2  انخفضت الودائع احلكومية بنسبة،العام املاضي
 وزادت ودائع املؤسسات شبه٪4.2 ودائع املؤسسات احلكومية بنسبة
 بلغ، وفي القطاع اخل��اص.2014  في عام٪4.9 احلكومية بنسبة
 في حني بلغ إجمالي،مليار ريال162.3 إجمالي الودائع الشخصية
 مليار ريال في عام162.6 الودائع من الشركات واملؤسسات نحو
 على٪11.3  و٪17.1  وقد زاد النوعان من الودائع بنسبة.التقرير
 ومن حيث توزيع ودائع. مقارنة بالعام السابق2014 التوالي في عام
 شكلت الودائع بالريال القطري ما،القطاع اخلاص حسب العملة
.٪15.6  بينما بلغت نسبة ودائعه بالعمالت األجنبية،٪84.4 نسبته
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Table (5-7)
Deposits by Economic Activity

)7 -5( جدول رقم
توزيع الودائع وفقا لنوع النشاط االقتصادي
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

Public Sector

180٫729.1 230٫130.9

228٫136.2

-1٫994.7

-0.9

Government

44٫444.7

68٫294.0

59٫252.3

-9٫041.7

-13.2

Government Institutions

104٫378.1 124٫389.7

129٫608.9

5٫219.2

4.2

Semi-Government Institutions

31٫906.3

37٫447.2

39٫275.0

1٫827.8

4.9

Private Sector

236٫607.4 284٫673.4

324٫818.9

40٫145.5

14.1

Enterprises

120٫350.2 138٫832.8

162٫567.5

23٫734.7

17.1

Personal

116٫257.2 145٫840.6

162٫251.4

16٫410.8

11.3

Non Resident

40٫729.1

33٫579.5

48٫119.1

14٫539.6

43.3

Total Deposits

458٫065.6 548٫383.8

601٫074.2

52٫690.4

9.6

Figure No. (5-7)
Customer Deposits by
Economic Activity

القطاع العام
احلكومة
امل�ؤ�س�سات احلكومية
امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية
القطاع اخلا�ص
�شركات القطاع اخلا�ص
الأفراد
ودائع غري املقيمني
�إجمايل الودائع

)7 -5( شكل رقم
تصنيف الودائع حسب النشاط االقتصادي

غري املقيمني

Non Resident

QR Million مليون ريال

�أفراد

Personal

�شركات القطاع اخلا�ص
Enterprises

امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية

Semi-Government Institutions

امل�ؤ�س�سات احلكومية

Government Institutions

احلكومة

Government

105

Thirty Eight Annual Report 2014

2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون

Commercial Banks

2.1.4 Deposit by Economic Activity
(Concentration)
Private sector contributed more than half of the overall
deposits with commercial banks. Public sector contribution
of deposits with the commercial banks has little decrease
by 0.9%٫ still there existed a gradual increase on account
of deposits from government institutions. The government
institutions as third major category of deposits were in line
with the growth seen during the past decade. Moreover٫
overall private sector share of deposits with commercial
banks was 54%٫ while public sector share was 38% and
non-resident sector was 8% in 2014. The breakdown each
sectors’ concentration is provided in figure (5-8).

Figure No. (5-8)
Deposits by Economic Activity

البنوك التجارية

 التوزيع النسبي للودائع حسب النشاط4-1-2
االقتصادي
ساهم القطاع اخل��اص بأكثر من نصف إجمالي الودائع لدى
 وقد انخفضت مساهمة ودائع القطاع العام لدى.البنوك التجارية
 رغ��م أن ودائ��ع املؤسسات،٪0٫9 البنوك التجارية قليال بنسبة
 وكان منو ودائع املؤسسات احلكومية.احلكومية ال تزال تنمو تدريجيا
 مبا يتماشى مع منو الشركات،وهي الفئة الكبرى الثالثة بني الودائع
 كانت حصة، وعالوة على ذلك.اململوكة للحكومة خالل العقد املاضي
،٪54 القطاع اخلاص اإلجمالية للودائع لدى البنوك التجارية بنسبة
 في عام٪8  وغير مقيمني٪38 في حني بلغت حصة القطاع العام
. تفصيال للتركزات القطاعية للودائع،)8-5(  ويعطي الشكل.2014

)8-5( شكل رقم
تصنيف ودائع العمالء حسب النشاط االقتصادي

غري املقيمني

Non Resident

�أفراد

Personal

القطاع اخلا�ص
Enterprises

امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية
Semi-Government

امل�ؤ�س�سات احلكومية

Government Institutions

احلكومة

Government
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 حقوق المساهمين2-2

2.2 Shareholders’ Equity
Shareholders’ equity represents third major category of
liability of commercial banks’ balance sheet. Commercial
banks’ overall shareholders’ equities comprised of QR
118.1 billion as of end of 2014. Compared to previous
year٫ total shareholders’ equity rose by 6.4% in the current
year. At the same period٫ total shareholders’ equity as a
share of total liabilities turned out as 11.8% in 2014. In
the shareholders’ equities٫ the paid up capital consisted
of QR 33.7 billion and statutory or legal reserve included
QR 51.9 billion in 2014. Another major component of
the shareholders’ equity was retained earnings which
comprised of QR 18.8 billion. Simultaneously٫ retained
profit of commercial banks increased by 21.8% above the
past year. Similarly٫ the risk reserves of commercial banks
accounted QR 8.6 billion while other reserves accounted
for QR 5.1 billion as of 2014.

متثل حقوق املساهمني الفئة الرئيسية الثالثة في مطلوبات
 وق���د ب��ل��غ إج��م��ال��ي حقوق.امل��ي��زان��ي��ة املجمعة للبنوك ال��ت��ج��اري��ة
 وباملقارنة. مليار ري��ال118٫1  نحو2014 املساهمني بنهاية عام
 ارتفع إجمالي حقوق املساهمني في العام احلالي،مع العام السابق
 من%11٫8  وبلغ إجمالي حقوق املساهمني ما نسبته.٪6٫4 بنسبة
 من، وتألفت حقوق املساهمني.2014 إجمالي املطلوبات في عام
 واالحتياطي القانوني، مليار ري��ال33٫7 رأس املال املدفوع بقيمة
 وثمة عنصر رئيسي آخر.2014  مليار ريال في عام51٫9 بقيمة
18٫8 ف��ي ح��ق��وق املساهمني ه��و األرب����اح احمل��ت��ج��زة وت��ت��ك��ون م��ن
 عن مستواها في العام٪21٫8 مليار ري��ال والتي ارتفعت بنسبة
 فإن احتياطي املخاطر للبنوك التجارية قد بلغ، وباملثل.السابق
5٫1  ف��ي ح�ين بلغت االح��ت��ي��اط��ي��ات األخ���رى، م��ل��ي��ار ري���ال8٫6
.2014 مليار ريال كما في

Table (5-8)
Banks Shareholders’ Equity

)8 -5( جدول رقم
حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

Paid Up Capital

32٫285.6

32٫802.4

33٫678.5

876.1

2.7

Legal Reserves

50٫180.3

51٫460.3

51٫885.0

424.7

0.8

Risk Reserves

4٫790.5

6٫172.0

8٫629.1

2٫457.1

39.8

Other Reserves

5٫077.6

5٫066.6

5٫093.8

27.2

0.5

Retained Profits

10٫124.1

15٫429.9

18٫794.7

3٫364.8

21.8

Total Shareholders Equity

102٫458.1 110٫931.2

118٫081.0

7٫149.8

6.4

Equity / Total Assets (%)
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12.5

12.2

11.8

ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطي القانوين
احتياطي املخاطر
احتياطيات �أخرى
�أرباح حمتجزة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
)%( ن�سبة حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل املطلوبات
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2.3 Other Liabilities
Dues to banks and other financial institutions except
QCB was the second major category in the liabilities of
commercial banks. This liability accounted for QR 166.6
billion for commercial banks as of 2014. The share of
total dues to overall liabilities of commercial banks was
16.6% in 2014 as against 15% in 2013. As compared to
2013٫ total dues to banks & other financial institutions
increased by 22.3% in 2014. Foreign dues to commercial
banks were reported at QR 131.9 billion in 2014. Out of
this QR 57.3 billion were dues to head offices and branches
outside Qatar while QR 74.6 billion were dues to banks
outside Qatar. Similarly٫ dues to banks and other financial
institutions inside Qatar were reported at QR34.7 billion in
2014. Overall dues to financial institutions excluding QCB
were QR 166.6 billion (almost 80% in foreign currencies).
At the same time dues to QCB were QR 7 billion in 2014.
Debt liability (bonds and other securities) of commercial
banks decreased by 9.4% in 2014. At the end of 2014٫ debt
decreased to QR 42.5 billion in commercial banks’ balance
sheet and 95% of these liabilities were issued in foreign
currencies. Other liabilities reported as QR 56.9 billion with
an increase of 15.5% over previous year.

Thirty Eight Annual Report 2014

البنوك التجارية

 المطلوبات األخرى3-2
املبالغ املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخ��رى باستثناء
مصرف قطر امل��رك��زي هي الفئة الرئيسية الثانية في مطلوبات
 مليار ريال166٫6  وشكلت هذه املطلوبات ما قيمته.البنوك التجارية
 من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية%16٫6  بنسبة2014 في عام
 ارتفع إجمالي املبالغ،2013  وباملقارنة مع.2013  في عام٪15 مقابل
 في عام٪22٫3 املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بنسبة
 وبلغ إجمالي املستحقات األجنبية للبنوك التجارية نحو.2014
 مليار ريال للمراكز57٫3  منها،2014  مليار ريال في عام131٫9
 مليار74٫6  بينما الباقي ومقداره،الرئيسية والفروع خارج قطر
 بلغت املستحقات للبنوك، وباملثل.ريال مستحق لبنوك خارج قطر
 مليار ري��ال في34٫7 واملؤسسات املالية األخ��رى داخ��ل قطر نحو
 وقد بلغ إجمالي املستحقات للمؤسسات املالية باستثناء.2014 عام
٪80  مليار ريال (ما يقرب من166٫6 مصرف قطر املركزي نحو
 وبلغت مستحقات مصرف قطر املركزي.)منها بالعمالت األجنبية
 وقد انخفضت مطلوبات الدين.2014 سبعة مليارات ريال في عام
(السندات واألوراق املالية األخ���رى) من البنوك التجارية بنسبة
 مليار ريال في امليزانية42.5  إلى2014  لتصل في نهاية عام٪9٫4
 وسجلت. منها بالعمالت األجنبية٪95 ،العمومية للبنوك التجارية
 عن٪15٫5  مليار ريال بزيادة نسبتها56٫9 املطلوبات األخرى نحو
.العام املاضي
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2.4 Commercial Banks’ Contra Accounts

 الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية4-2

Commercial banks’ off-balance sheet accounts were
reported at QR 478 billion as of 2014 with an increase
of 83.5 from 2013. Among the contra account٫ Letters of
Guarantees (LGs) included QR 143.5 billion and Letters of
Credit (LCs) accounted QR 30.1 billion. Compared to the
past year letters of guarantees and letters of credits were
increased by 19.1 % and 5.5 % in 2014 respectively.

بلغ إجمالي حسابات البنوك التجارية خارج امليزانية العمومية
 مليار83.5  بزيادة قدرها،2014  مليار ري��ال في ع��ام478 نحو
 خطابات الضمان: ومن بني احلساب النظامية.2013 ريال عن عام
 مليار30٫1  واالعتمادات املستندية بقيمة،  مليار ريال143٫5 بقيمة
 وزاد هذان النوعان مقارنة بالعام السابق على حد سواء بنسبة.ريال
. على التوالي٪5٫5  و٪19٫1

Derivative contracts were another major off-balance
sheet item٫ which were worth QR 174.1 billion as of end
of 2014. In the current year٫ Derivative contracts notably
increased by 28.8%.

وكانت عقود املشتقات بند رئيسي آخر خارج امليزانية العمومية
 وق��د زادت.2014  مليار ري��ال كما في نهاية ع��ام174٫1 بقيمة
 حيث ارتفعت،عقود املشتقات زي���ادة ملحوظة ف��ي ع��ام التقرير
.٪28٫8 بنسبة

Unutilized credit facilities (indirect credit) were also
increased by 19.5% and reached QR 107.8 billion in 2014.
Others in contra accounts reported with an increased of
11.9% and stood at QR 22.6 billion.

وبلغت قيمة التسهيالت االئتمانية غير املستغلة (ائتمان غير
مباشر) وهي عنصر رئيسي آخر في احلسابات النظامية ما قيمته
.2014  مليار ريال في عام107٫8

Table (5-9)
Commercial Banks’ Contra Accounts

)9 -5( جدول رقم
الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

Letters of Credits (LCs)

22٫776.0

28٫532.9

30٫102.1

1٫569.2

5.5

Letters of Guarantee (LGs)

104٫379.7 120٫405.2

143٫459.5

23٫054.3

19.1

Forward Contracts & Derivatives

76٫281.4

135٫103.6

174٫054.3

38٫950.7

28.8

Unutilized Credit Facilities

74٫465.4

90٫202.9

107٫770.5

17٫567.6

19.5

Others

14٫318.9

20٫154.6

22٫553.4

2٫398.8

11.9

Total Contra Accounts

292٫221.4 394٫399.2

477٫939.7

83٫540.5

21.2
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خطابات ال�ضمان
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الت�سهيالت االئتمانية
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Banks’ Performance Criteria
Economic stability represents one of the main concerns
of the monetary policy through maintaining financial
stability which in return ensures banking stability. In order
to maintain the banking system stability, QCB periodically
monitors banks’ performance through standard indicators.
These indicators measure the financial soundness of the
banking sector. They are measured using various criteria
viz., capital adequacy, asset quality criteria, profitability
criteria, liquidity criteria and general reserves criteria.
The following section reviews about the major soundness
indicators for the current year in details.

(1) Capital Adequacy Criteria

البنوك التجارية

معايير أداء البنوك
ميثل االستقرار االقتصادي واح��داً من االهتمامات الرئيسية
للسياسة النقدية من خالل احلفاظ على االستقرار املالي والذي في
 ومن أجل احلفاظ على استقرار.املقابل يضمن االستقرار املصرفي
 يراقب مصرف قطر املركزي أداء البنوك بشكل،النظام املصرفي
 هذه املؤشرات تقيس السالمة.دوري من خالل املؤشرات القياسية
 ويتم قياسها باستخدام مختلف املعايير،املالية للقطاع املصرفي
 ومعايير الربحية، ومعايير جودة املوجودات، كفاية رأس املال،وهي
 ويعرض القسم التالي. ومعايير االحتياطيات العامة،ومعايير السيولة
.بالتفصيل ملؤشرات السالمة الرئيسية للعام احلالي

) معايير كفاية رأس المال1(

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 stability. 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. Recent development of capital
adequacy is listed as follows.

يقيس معيار كفاية رأس امل���ال ق���درة البنك على امتصاص
 وبالتالي يساعد على،الصدمات واخلسائر خالل تعامالته اليومية
 وتعمل النسبة القوية لكفاية. وتعزيز االستقرار املالي،حماية املودعني
 ويتم حساب هذه النسبة.رأس املال على زيادة كفاءة النظام املصرفي
كنسبة مئوية من إجمالي رأس املال املؤهل إلى إجمالي املوجودات
 وقد أصدر مصرف قطر املركزي تعليمات محددة.املرجحة باملخاطر
 وفيما يلي بيان بالتطورات األخيرة.للبنوك لبيان كيفية حساب النسبة
:اخلاصة بكفاية رأس املال

• The ratio of regulatory Tier-1 capital to total assets
slightly decreased from 12.5% of 2013 to 11.9 % in 2014.

 إلى1 * انخفضت بشكل طفيف نسبة رأس امل��ال التنظيمي
.2014  في عام٪11.9  إلى2013  في عام٪12.5 إجمالي املوجودات من

• The ratio of regulatory Tier-1 capital to total risk
weighted assets also decreased from 15.3% in 2013 to
14.9 % in 2013. Also, ratio of sum of regulatory capital and
subordinated debts to total risk weighted assets decreased
from 16% in previous year to 15.6% in 2014.

 إلى إجمالي املوجودات1 * انخفضت نسبة رأس املال التنظيمي
 في عام٪14,9  في العام السابق إلى٪15.3 املرجحة باملخاطر من
ً مضافا1  كذلك انخفضت نسبة إجمالي رأس املال التنظيمي.2014
إليها الديون الثانوية إلى إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر من
.2014  في عام%15.6  في السنة السابقة إلى%16

• The ratio of net non-performing loans to regulatory
capital marginally increased from 2013’s 1.9% to 2 % in 2014.

* ارتفعت نسبة صافي القروض املتعثرة إلى رأس املال التنظيمي
2014  في عام٪2  إلى2013  في عام٪1.9 هامشياً من
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3 تطبيق بازل

Basel III Implementation
The Basel III framework is envisaged to raise the
resilience of the banking sector by strengthening the
regulatory capital framework by raising the quality
and consistency of capital components٫ enhancing the
risk coverage٫ supplementing the risk-based capital
requirement with leverage ratio٫ reduction of pro cyclicality
and promoting capital buffers٫ addressing systemic risk
and interconnectedness and introducing a global liquidity
standard. QCB has implemented all these components
of the framework and is in the process of finalizing the
countercyclical capital buffer.

 أن يتم رفع قدرة3يتوخى املصرف املركزي من تطبيق إطار بازل
القطاع املصرفي من خالل تعزيز اإلطار التنظيمي لرأس املال عن
، وتعزيز تغطية املخاطر،طريق رفع جودة واتساق مكونات رأس املال
 مع نسبة،وإكمال متطلبات رأس املال املبنية على أساس املخاطر
، واحلد من التقلبات الدورية وتعزيز حواجز رأس املال،الرافعة املالية
. والترابط وإدخال معيار السيولة العاملية،ومعاجلة املخاطر النظامية
وقد نفذ مصرف قطر املركزي جميع هذه املكونات وهو بصدد وضع
.اللمسات األخيرة على حواجز رأس املال ملواجهة التقلبات الدورية

The Basel III Capital Adequacy implementation
requirements were issued to conventional banks based
on BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) and
Islamic banks based on IFSB Standards٫ separately in
January 2014. Banks have been advised to report on a
quarterly basis٫ both on a solo and consolidated basis.

 بشأن كفاية رأس املال للبنوك3 صدرت متطلبات تنفيذ بازل
التقليدية القائمة على معايير جلنة اإلش���راف املصرفي للبنوك
 وللبنوك اإلسالمية على أساس معايير مجلس اخلدمات،التقليدية
.2014  كل على حدة في يناير كانون الثاني عام،املالية اإلسالمية
وقد نُصحت البنوك بأن تقدم تقاريرها على أس��اس ربع سنوي
.للبنوك منفردة وللبنوك مع فروعها وشركاتها التابعة لها مجتمعة

The minimum requirements for capital adequacy٫
capital conservation buffer and regulatory deductions
were not phased-in as given under Basel III٫ and were
made applicable with effect from 1st January 2014. The
minimum requirements are:

 ح��اج��ز األم���ان،احل���د األدن����ى مل��ت��ط��ل��ب��ات ك��ف��اي��ة رأس امل����ال
 لم تضمن على النحو الوارد، واخلصومات التنظيمية،التحوطي
.2014  يناير1  وق��دم��ت للتطبيق اعتبارا م��ن،3 ف��ي إط��ار ب��ازل
:واحلد األدنى من الشروط كالتالي

Minimum Common Equity Tier 1 (CET1)

6%

%6

احلد األدنى لرأس املال العادي

Minimum Tier 1

8%

%8

احلد األدنى لرأس املال الشريحة األولى

Minimum Total Capital

10%

%10

احلد األدنى إلجمالي رأس املال

Capital Conservation Buffer (CCB)

2.5%

%2٫5

احلد األدنى لنسبة هامش األمان التحوطي

Minimum CET1 + CCB

8.5%

%8٫5

Minimum Tier 1 + CCB

10.5%

%10٫5

Minimum Total Capital + CCB

12.5%

%12٫5
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National Banks are also required to implement the
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and
estimate the capital requirements as per Pillar 2 and submit
a yearly report to QCB for review. QCB is in the process of
formalizing the parameters and minimum requirements for
the ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
process together with an external consultant in enhancing
the Pillar 2 requirement for banks.

ويتعني على البنوك الوطنية أيضا تنفيذ عملية التقييم لكفاية
 وتقدمي،2 رأس املال الداخلي وتقدير متطلبات رأس املال للركيزة
 ويعمل مصرف قطر.تقرير سنوي ملصرف قطر املركزي للمراجعة
املركزي على إضفاء الطابع الرسمي على معايير ومتطلبات احلد
 جنبا إلى جنب،األدنى لإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس املال
. بالنسبة للبنوك2 مع مستشار خارجي في تعزيز متطلبات الركيزة

National Banks have been advised on the framework
for Domestically Systemically Important Banks (DSIBs)
in July 2014 incorporating the assessment methodology.
All banks٫ including branches of foreign banks and Qatar
Development Bank٫ are required to submit DSIB data
templates to QCB twice a year at the end of June and end
of December every year. As of 2014٫ all banks have been
evaluated under the DSIB framework and 6 banks have
been notified as DSIBs. The DSIB framework has high loss
absorption capital requirement ranging from 0.5% to 2.5%.
One top bucket at 3.5% of capital charge has been left
vacant currently for future use. Effective from 2016٫ DSIB
banks will be required to maintain additional capital charge
in a phased manner with full implementation by January
2019. Detailed guidance on capital planning for all banks
for ICAAP and recovery planning for DSIB were issued in
November 2014.

وقد نُصحت البنوك الوطنية ذات األهمية النظامية على الصعيد
 مبا، وجميع البنوك. بتضمني منهجية التقييم2014 احمللي في يوليو
 مطالبون بتقدمي،في ذلك فروع البنوك األجنبية وبنك قطر للتنمية
مناذج بيانات جهاز الرقابة ملصرف قطر املركزي مرتني في السنة
،2014  اعتبارا من عام،في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر من كل عام
 ومت إبالغ ستة،وقد مت تقييم جميع البنوك في إطار جهاز الرقابة
، ووفقاً لهذا اإلطار.بنوك بأنها مقبولة كبنوك ذات أهمية نظامية
على هذه البنوك أن تفي مبتطلبات عالية لرأس املال بشكل تدريجي
2014  وصدرت في نوفمبر.2019 مع الوصول لتطبيق كامل عام
خطة إرش��ادي��ة مفصلة حلواضر امتصاص اخلسائر ت��ت��راوح ما
 لالستخدام في%3٫5  وقد ترك حد أعلى.٪2.5  إلى٪0.5 بني
 سوف تكون هناك حاجة لدى،2016  واعتبارا من عام.املستقبل
البنوك ذات األهمية النظامية للحفاظ على نسب إضافية لرأس املال
.2019 على مراحل مع التنفيذ الكامل بحلول يناير كانون الثاني عام
وقد صدرت توجيهات مفصلة عن خطط لرأس املال جلميع البنوك
.2014 في نوفمبر

As regards٫ Liquidity Coverage Ratio (LCR)٫ the circular
was issued to banks in January 2014 and amended in May
2014 to incorporate the changes effected by BCBS. The
minimum LCR required has been set at 60% starting from
2014 and will be increased by 10% every year to reach
100% in 2018. Banks are required to report LCR both on
solo basis and on a consolidated basis. Banks are also
notified to submit LCR in currencies which are significant
for banks. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is being
implemented only as a supervisory observation. Since
BCBS finalized the NSFR requirements in October 2014٫
final implementation circular was issued in March 2015.
Banks are required to maintain NSFR at a minimum of 70%
starting from 2015 and increased by 10% every year to
reach 100% by 2018. Financial penalties will be imposed
on violation to the ratios.

 صدر التعميم إلى البنوك في،وبالنسبة لنسبة تغطية السيولة
 لدمج التغييرات التي تقوم بها2014  ومت تعديله في مايو2014 يناير
 بدءا٪60  ومت حتديد احلد األدنى للنسبة.جلنة اإلشراف املصرفي
٪100  سنويا لتصل إلى٪10  وسوف تزداد بنسبة،2014 من عام
 وعلى البنوك تقدمي تقارير بشكل منفرد أو على.2018 في عام
 وعليها أيضاً ان تقدم تقارير عن نسبة.أساس مجمع مع فروعها
 ويجري تنفيذ نسبة.تغطية السيولة بالعمالت التي هي مهمة للبنوك
 ومنذ أن وضعت.صافي التمويل املستقر فقط كمالحظة إشرافية
جلنة بازل لإلشراف املصرفي اللمسات األخيرة على متطلبات نسبة
 صدر التعميم للتنفيذ،2014 صافي التمويل املستقرة في أكتوبر عام
 وعلى البنوك احلفاظ على النسبة مبا ال2015 النهائي في مارس
 سنويا لتصل٪10  وتزداد بنسبة،2015  من بداية عام٪70 يقل عن
.2018  بحلول عام٪100 إلى
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The circular on Leverage Ratio was issued in July 2014
and implementation started with effect from September
2014 as per the finalized BCBS document issued in January
2014 to test a Tier 1 leverage ratio of 3%. QCB is in the
process of setting up a framework to comprehensively
measure and compute the countercyclical capital buffer
in consultation with an external expert. Countercyclical
capital buffer will be implemented from 2016.

 وبدأ،2014 وصدر التعميم اخلاص بالرافعة املالية في يوليو
 حيث أن وثيقة جلنة اإلشراف املصرفي،2014 التنفيذ من سبتمبر
 الختبار رافعة رأس املال األساسي بنسبة2014 صدرت في يناير
 ويقوم مصرف قطر املركزي بعملية وضع إطار شامل لقياس.%3
.وحساب هامش التحوط للتقلبات الدورية بالتشاور مع خبير خارجي
.2016 وسيتم تنفيذ هذا الهامش اعتبارا من عام

All the Basel III reporting by banks are required to be
audited or reviewed by the external auditors of the banks
prior to submission to QCB.

 مدققة أو3 ُويطلب من جميع البنوك أن تكون تقارير ب��ازل
مراجعة من قبل مدققي احلسابات اخلارجيني للبنوك قبل عرضها
.على مصرف قطر املركزي

(2) Asset Quality Criteria

) معايير جودة الموجودات2(

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. 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.

يقيس معيار جودة املوجودات الظروف العامة أو أداء املوجودات
املصرفية مبا يتماشى مع التعليمات التوجيهية التنظيمية ملصرف قطر
 والعامل األساسي الذي يؤثر على جودة املوجودات بشكل.املركزي
 وتقيس.عام هو نوعية احملافظ االئتمانية وبرامج إدارة االئتمان
معايير جودة املوجودات التغيرات التي تطرأ على القروض املتعثرة
 وفيما يلي بيان.وقدرة املخصصات في مواجهة هذه القروض السيئة
:مبا طرأ على نسب جودة املوجودات من تغير في عام التقرير

• Total NPLs to total loans decreased to 1.7% in 2014
as compared to 1.9% of 2013.

• انخفض إجمالي ال��ق��روض املتعثرة إل��ى إجمالي القروض
.2013  عام٪1٫9  باملقارنة مع2014  في عام٪1٫7 إلى

• Ratio of provision to NPLs reported at to 99.1% in
2014; this was lesser than 96.8% of previous year.

• ارتفعت نسبة مخصصات القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض
. في العام السابق٪96٫8  مقارنة بأقل من٢٠١٤  في عام٪99٫1 إلى

• Ratio of loan provision to total loans decreased to
1.7 % in 2014 as compared to 1.9 % of 2013.

• انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض
.2013  عام٪1٫9  مقارنة مع2014  في عام٪1٫7 إلى

• Ratio of total provision as a percentage of total
assets changed to 1.2 % as compared to 1.3% in 2013.

• انخفض إجمالي املخصصات كنسبة مئوية من إجمالي
.2013  في عام٪1٫3  باملقارنة مع٪1٫2 املوجودات إلى
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) معايير الربحية3(

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 measures 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.

تعطي نسب الربحية صورة شاملة عن مدى استفادة البنك من
 ومن هذه املعايير.موارده في توليد األرباح وزيادة حقوق املساهمني
 والعائد على حقوق املساهمني، العائد على املوجودات:الرئيسية
ويقيس املعيار األول كفاءة البنك في توليد أقصى قدر من األرباح
 في حني يقيس الثاني مدى ما يحصل عليه،من مجموع املوجودات
 وكلما.املساهمون من عوائد مكتسبة على استثماراتهم في البنك
 كلما كان ذلك أفضل،ارتفع معدل العائد على حقوق املساهمني
 ويوجد معيار آخر للربحية يقيس نسبة صافي العائد.للمساهمني
 وه��و يقاس كنسبة من صافي الفوائد إلى،على دخ��ل امل��وج��ودات
 وفيما يلي بيان بالنسب الرئيسي.متوسط إجمالي دخل املوجودات
:ملعايير الربحية للبنوك

• In 2014٫ ROE and ROA did not change and remain
same at 16.5% and 2.1% respectively like previous year.

، لم يتغير ك ٌل من العائد على حقوق املساهمني2014 • في عام
. على التوالي٪2٫1  و٪16٫5 والعائد على املوجودات وبقيا عند

• The net return on earning asset marginally reduced to
2.3% in 2014٫ compared to the 2.5% of 2013.

٪2٫3 • صافي العائد على املوجودات سجل انخفاضاً طفيفاً إلى
.2013  عام٪2٫5  مقارنة مع،2014 في

• Ratio of net interest to gross income reduced to 72.4%
in 2014 from 74.6% in 2013. That is٫ banks decreased its
interest and eventually its income.

٪72٫4 • نسبة صافي الفائدة إلى إجمالي الدخل انخفضت إلى
 وخالصة ذلك أن البنوك.2013  في عام٪74٫6  من2014 في عام
.خفضت نسب الفائدة فانخفض دخلها

• Another major ratio is the efficiency ratio; which
measures administrative expenses as a share of total
income. In 2014٫ this ratio marginally increased to 26.9%
as compared to 26.5% of previous year.

• ونسبة كبيرة أخرى هي نسبة الكفاءة؛ التي تقيس املصروفات
 زادت هذه النسبة،2014  وفي عام.اإلدارية كنسبة من إجمالي الدخل
. في العام السابق٪26٫5  باملقارنة مع٪26٫9 بشكل طفيف إلى

• Similarly. Ratio of wages and salaries to other
expenses increased from 47.6% in 2013 to 48% in 2014.

 ارتفعت نسبة األجور والرواتب إلى املصاريف األخرى.• باملثل
2014  في٪48  إلى2013  في عام٪47٫6 من
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(4) Liquidity Criteria

تعبر نسبة السيولة ،عن قدرة البنك على سداد االلتزامات قصيرة
األجل من إجمالي موجوداته السائلة .ويتم احتساب نسبة السيولة
عن طريق قسمة إجمالي املبالغ النقدية وما شابهها من املوجودات
عالية السيولة ،على املطلوبات قصيرة األج��ل .وتدل النسبة على
عدد املرات التي يتم تغطية االلتزامات قصيرة األجل مبوجودات
عالية السيولة .فإذا كانت النسبة أكبر من واحد ،فإن ذلك يعني أنها
مغطاة بالكامل .ووفقا ملعايير بازل  3فإن معايير السيولة املعززة
للبنوك تركز على نسبة تغطية السيولة املرنة على املدى القصير،
وصافي نسبة التمويل املستقر .وتعزز نسبة تغطية السيولة على املدى
القصير قدرة القطاع املصرفي على امتصاص الصدمات الناجمة عن
الضغوط املالية واالقتصادية ،أيا كان مصدرها ،وبالتالي تقليل خطر
انتقالها من القطاع املالي إلى االقتصاد احلقيقي .وبالنسبة للبنوك
التجارية في قطر .كانت معايير السيولة القائمة لديها مستقرة جدا
في عام  .2014وفيما يلي أهم النسب الرئيسية:

Liquidity ratio٫ expresses bank’s ability to repay shortterm 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 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. For commercial banks in Qatar. Few major ratios
are highlighted below.

• مجموع األرصدة النقدية لدى مصرف قطر املركزي كنسبة من
إجمالي املوجودات قد تغيرت إلى  ٪4٫7في عام  2014مقارنة بنحو
 ٪4في عام .2013

• Total cash balances with QCB as a share of total
assets were changed to 4.7% in 2014 as compared to 4%
in 2013.

• انخفضت املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات من
 ٪33٫6في  2013إلى  ٪30٫8في عام .2014

• Share of liquid assets to total assets also changed
from 33.6% in 2013 to 30.8% in 2014.

• ظلت نسبة املوجودات السائلة إلى املطلوبات السائلة مستقرة
عند مستوى  ٪50٫9خالل العامني األخيرين.

• Liquid assets to liquid liabilities remained same as
50.9% over last two years.

• انخفضت نسبة محافظ امل���وج���ودات امل��ال��ي��ة إل��ى إجمالي
املوجودات من  ٪18٫4في عام  2013إلى  ٪14٫1في .2014

• Financial assets portfolios to total assets decreased
from 18.4% in 2013 to 14.1% in 2014.

• ارتفعت نسبة القروض إلى ودائ��ع العمالء من  ٪103٫1في
 2013إلى  ٪105٫9في عام 2014

• Loan to customer deposit ratio increased from
103.1% in 2013 to 105.9% in 2014.
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) معايير االستثمار5(

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.

معايير االستثمار تقيس قدرة البنوك على استثمار مواردها
.املالية بهدف تعظيم عوائدها ورصد املخاطر التي قد تتعرض لها
.وفيما يلي رصد للنسب الرئيسية ملعايير االستثمار

• Private sector credit to private sector deposit
increased in 2014. The ratio was 110.6 % as compared to
104.7% of previous year.

• ارتفعت نسبة االئتمان املمنوح للقطاع اخل��اص إل��ى ودائ��ع
٪104٫7  باملقارنة مع٪110٫6  إلى2014 القطاع اخلاص في عام
.من العام السابق

• Similarly٫ private sector credit to total loans increased
to 62.9% as compared to 57.8 % of previous year.

• وباملثل ارتفع ائتمان القطاع اخلاص إلى إجمالي القروض إلى
.في العام السابق٪57٫8  مقارنة بنحو%62٫9

• Ratio of domestic credit to total deposits and
shareholders’ equity was 79.8% in 2014.

• بلغت نسبة االئتمان احمللي إل��ى إجمالي ال��ودائ��ع وحقوق
.2014  في عام٪79٫8 املساهمني

• Ratio of total foreign currency asset to total foreign
currency liability was 79.7 % in 2014.

• نسبة إجمالي املوجودات بالعملة األجنبية إلى إجمالي املطلوبات
.2014  في عام٪79٫7 بالعملة األجنبية كانت
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)Table (5-10
Commercial Banks Performance Indicators

جدول رقم ()10 -5
مؤشرات قياس األداء لدى البنوك التجارية

)(%

البيان
 -1معايري كفاية ر�أ�س املال
ر�أ�س املال الأ�سا�سي � /إجمايل املوجودات
ر�أ�س املال الأ�سا�سي /
�إجمايل املوجودات املرجحة ب�أوزان املخاطر
(ر�أ�س املال الأ�سا�سي  +ر�أ�س املال امل�ساند) /
�إجمايل املوجودات املرجحة ب�أوزان املخاطر
�صافى الديون املتعرثة /
ر�أ�س املال الأ�سا�سي
-2معايري جودة املوجودات
القرو�ض املتعرثة � /إجمايل القرو�ض

2014

2013

2012

Indicators
1 - Capital Adequacy

11.9

12.5

12.8

Regulatory Capital / Total Assets

14.9

15.3

18.2

Regulatory Capital /
Total Risk Weighted Assets

15.6

16.0

18.9

(Regulatory Capital + Subordinated) /
Total Risk Weighted Assets

2.0

1.9

1.7

Net Non-Performing Loans /
Regulatory Capital

1.7

1.9

1.7

Non-Performing Loans / Total Loans

خم�ص�صات القرو�ض  /الديون املتعرثة

99.1

96.8

97.5

Loans Provision /
Non-Performing Loans

خم�ص�صات القرو�ض � /إجمايل القرو�ض
�إجمايل املخ�ص�صات � /إجمايل املوجودات
-3معايري الربحية

1.7

1.9

1.7

Loans Provision / Total Loans

1.2

1.3

1.2

Total Provision / Total Assets

�صافى الربح  /متو�سط حقوق امل�ساهمني

16.5

16.5

17.7

Net Profit /
Average Shareholders' Equity

�صافى الربح  /متو�سط �إجمايل املوجودات

2.1

2.1

2.4

Net Profit / Average Total Assets

�صافى الفوائد  /متو�سط �إجمايل املوجودات

2.3

2.5

2.6

Net Interest /
Average Total Assets

�صافى الفوائد � /إجمايل الإيرادات
الإيرادات الأخرى  /متو�سط �إجمايل املوجودات
الإيرادات الأخرى � /إجمايل الإيرادات
امل�صروفات الأخرى � /إجمايل الإيرادات
الأجور واملرتبات  /امل�صروفات الأخرى
-4معايري ال�سيولة
نقد و�أر�صدة لدى امل�صرف املر كزى /
�إجمايل املوجودات
املوجودات ال�سائلة � /إجمايل املوجودات
املوجودات ال�سائلة  /اخل�صوم ال�سائلة

72.4

74.6

71.4

Net Interest / Total Income

1.0

0.9

1.0

Other Income / Average Total Assets

30.1

27.5

28.6

Other Income / Total Income

26.9

26.5

25.4

Other Expenses / Total Income

48.0

47.6

48.5

Wages and Salaries / Other Expenses

4.7

4.0

4.8

Cash+Balances With QCB/
Total Assets

30.8

33.6

38.1

Liquid Assets / Total Assets

50.9

50.9

58.5

Liquid Assets / Liquid Liabilities

حمفظة الأوراق املالية � /إجمايل املوجودات

14.1

18.4

17.3

Financial Assets' Portfolio /
Total Assets

�إجمايل القرو�ض  /ودائع العمالء
�إجمايل القرو�ض � /إجمايل املوجودات

105.9

103.1

109.0

Total Loans / Customers' Deposits

65.0

63.6

62.6

Total Loans / Total Assets
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Commercial Banks

Indicators

البنوك التجارية

2012

2013

2014

5- Investment Criteria

البيان

Loans to Private Sector / Private
Sector Deposits

104.7

105.2

110.6

Loans to Private Sector / Total Loans

56.6

57.8

62.9

Domestic Credit / (Total Deposits+
Shareholders' Equity)

83.5

79.4

79.8

Total Assets in FC /
Total Liabilities in FC

109.1

76.4

79.7

Growth Rate of Total Assets

17.6

11.4

10.4

معايري التوظيف-5
/ الت�سهيالت االئتمانية للقطاع اخلا�ص
ودائع القطاع اخلا�ص
 �إجمايل القرو�ض/ قرو�ض للقطاع اخلا�ص
/ االئتمان املحلى
) حقوق امل�ساهمني+ (�إجمايل الودائع
/ �إجمايل املوجودات بالعمالت الأجنبية
املطلوبات بالعملة الأجنبية
م�ؤ�شرات عامة-6
معدل النمو يف �إجمايل املوجودات

Growth Rate of Total
Customers' Deposits

26.0

19.7

9.6

معدل النمو يف ودائع العمالء

Growth Rate of Total Credit Facilities

26.0

13.1

13.0

معدل النمو يف الت�سهيالت االئتمانية

Growth Rate of The Portfolio
of Securities

7.8

18.4

-15.7

معدل النمو يف الأوراق املالية

6- General Ratios
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الفصل السادس
Chapter Six

القطاع المالي
Financial Sector

Financial Sector

القطاع المالي

مقدمة

Introduction
This chapter aims at reviewing the most significant
developments in the non-banking financial sector (NBFS)٫
which consists of important balance sheet developments
of non-banking financial institutions (NBFI) and Qatar
Exchange (QE) market performances. Among these NBFIs٫
balance sheet developments of Qatar Development Bank
(QDB)٫ Money Exchange Companies٫ Investment and
Finance Companies and Insurance Companies discussed in
this chapter. The developments in each sector during 2014
is highlighted separately in this chapter.

يهدف هذا الفصل إلى استعراض أهم التطورات في القطاع
 الذي يتألف من تطورات امليزانية العمومية،املالي غير املصرفي
 ومن.الهامة للمؤسسات املالية غير املصرفية وأداء بورصة قطر
 نناقش في هذا الفصل،بني هذه املؤسسات املالية غير املصرفية
 وشركات الصرافة،تطورات امليزانية العمومية لبنك قطر للتنمية
 وسيتم تسليط. وشركات التأمني،واالستثمار وشركات التمويل
.2014 الضوء على التطورات في كل قطاع على حدة خالل

Qatar Development Bank

بنك قطر للتنمية

“Qatar Industrial Development Bank” (QIDB)٫ established
in 1997 by the Government of Qatar in association with
national banks. The objective of the Bank was financing
small and medium scale industrial projects٫ by encouraging
capital-intensive projects. In response to the economic
and financial developments٫ QDIB converted to a State
Bank and its paid-up capital was raised to QR 5 billion. In
2007٫ QDIB renamed to “Qatar Development Bank” (QDB).
Business activities of QDB expanded to include other
sectors that are supportive of the development process
in services٫ industries٫ agriculture products٫ tourism٫
housing and various other sectors. Table (6-1) presents the
developments in its assets and liabilities.

 من قبل1997 تأسس بنك قطر للتنمية الصناعية في ع��ام
 وك��ان الهدف من.حكومة دول��ة قطر بالتعاون مع البنوك الوطنية
 من،البنك متويل املشاريع الصناعية الصغيرة واملتوسطة احلجم
 وعلى ض��وء التطورات.خ�لال تشجيع املشاريع كثيفة رأس امل��ال
 مت حتويل البنك إلى بنك حكومي مع رفع رأس،االقتصادية واملالية
 مت تغيير،2007  وفي عام.املال املدفوع إلى خمسة مليارات ريال
 وتوسعت األنشطة التجارية لبنك. »اسمه إلى “بنك قطر للتنمية
قطر للتنمية لتشمل القطاعات األخرى التي تدعم عملية التنمية في
مجال اخلدمات والصناعات واملنتجات الزراعية والسياحة واإلسكان
) التطورات في1-6(  ويعرض اجلدول.ومختلف القطاعات األخرى
.موجودات ومطلوبات البنك

Table (6-1)
QDB Balance Sheet

)1 -6( جدول رقم
المركز المالي لبنك قطر للتنمية
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

Securities Portfolio
Due From Banks & Financial Institutions

Total Credit Facilities
Other Assets
Total Assets = Total Liabilities
Due to Banks & Financial Institutions
Provisions
Shareholders' Equity
Other Liabilities
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القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

1٫563.6

1٫832.6

2٫083.0

250.4

13.7

650.3

922.3

876.6

-45.7

-5.0

1٫419.5

2٫581.9

3٫208.2

626.3

24.3

245.7

502.3

764.9

262.6

52.3

3٫879.1

5٫839.1

6٫932.8

1٫093.7

18.7

2.7

1٫409.2

1٫039.2

-370.0

-26.3

137.0

197.3

263.8

66.5

33.7

3٫553.1

4٫026.4

5٫429.4

1٫403.0

34.8

186.3

206.2

200.4

-5.8

-2.8

حمفظة الأوراق املالية
امل�ستحق على البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات = �إجمايل املطلوبات
امل�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
املخ�ص�صات
حقوق امل�ساهمني
مطلوبات �أخرى
2014 التقرير السنوي الثامن والثالثون
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 .1الموجودات
تشمل املوجودات الرئيسية لبنك قطر للتنمية تسهيالته االئتمانية،
ومحافظ األوراق املالية ،واملستحقات من البنوك واملؤسسات املالية
األخ��رى وغيرها كاملوجودات الثابتة .ومتاشيا مع دور بنك قطر
للتنمية في متويل مشاريع التنمية املختلفة ،ارتفع رصيد التسهيالت
االئتمانية ملختلف القطاعات من  2٫6مليار ري��ال في عام 2013
إلى  3٫2مليار ريال في عام  ،2014بزيادة سنوية نسبتها .٪24٫3
وبلغت حصة التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي املوجودات ما نسبته
 .٪46٫3وكانت هناك زيادة ضخمة في اإلقراض لقطاع اخلدمات
من  700مليون ري��ال في عام  2013إلى  1٫7مليار ري��ال في عام
 .2014من ناحية أخرى ،لوحظ زيادة االستثمار في محافظ األوراق
املالية املالية بنسبة  .٪13.7لترتفع من  1٫8مليار ريال في عام
 2013إلى  2٫1مليار ريال في عام  .2014وبوجه عام شكلت محافظ
األوراق املالية ما نسبته  ٪30من إجمالي امل��وج��ودات لبنك قطر
للتنمية .وإضافة إلى ذلك تعتبر املستحقات على البنوك واملؤسسات
املالية من املوجودات املهمة لبنك قطر للتنمية ،وقد انخفضت بنسبة
 ،٪5لتقتصر على  876٫6مليون ريال في عام  2014مقابل 922٫3
مليون ريال في عام  .2013وأخيرا ،ارتفعت قيمة املوجودات األخرى
إلى  765مليون في عام  ،2014بزيادة نسبتها  ٪52٫3عن عام .2013
 .2المطلوبات
يشمل جانب املطلوبات في امليزانية العمومية لبنك قطر للتنمية
كال من حقوق املساهمني (املساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية
هو دولة قطر) ،واملستحقات للبنوك واملؤسسات املالية واملخصصات
واملطلوبات األخرى .وشكلت حقوق املساهمني أكبر مطلوبات بنك
قطر للتنمية بنسبة  ٪78٫3من إجمالي املطلوبات وبقيمة 5٫43
مليار ريال في عام  2014مقابل أربعة مليارات ريال في عام ،2013
بزيادة نسبتها  ٪34٫8على أساس سنوي .ويتضمن اجلدول ()2-6
بيان تفصيلي عن حقوق املساهمني لدى بنك قطر للتنمية .وشكلت
املستحقات للبنوك واملؤسسات املالية بنداً رئيسياً آخر في جانب
املطلوبات ،بقيمة  1٫04مليار ريال في عام  ،2014بانخفاض نسبته
 ٪26٫3عن عام  ،2013ويلغت نسبتها إلى إجمالي املطلوبات نحو
 . %15وكانت املخصصات من بني املطلوبات الرئيسية ،بقيمة 264
مليون ريال ،في حني بلغت املطلوبات األخرى نحو  200مليون ريال
في عام .2014
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1. Assets
Major assets of QDB includes its credit facilities٫
securities portfolios٫ due from banks and other financial
institutions and other assets such as fixed assets. In line
with QDB’s role in financing various development projects٫
the outstanding credit facilities to different sectors were
increased from QR 2.6 billion in 2013 to QR 3.2 billion in
2014٫ thus achieved an annual increase of 24.3%. The
share of credit facilities to total assets represents 46.3%.
There was a huge increase of lending to service sector
from QR 700 million in 2013 to QR 1.7 billion in 2014. On
the other hand٫ investment in financial securities portfolios
were increased by 13.7% from QR 1.8 billion in 2013 to
QR 2.1 billion in 2014. Overall٫ securities portfolios were
accounted 30% of total assets. Another major assets٫ due
;from banks and financial institutions were declined by 5%
thus reached QR 876.6 million in 2014 as against QR 922.3
million in 2013. Finally٫ other assets value reported at 765
million in 2014٫ an increase of 52.3% from 2013.

2. Liabilities
Liability side of QDB balance sheet includes
Shareholders’ equity (sole shareholder in QDB is the State
of Qatar)٫ due to banks and financial institutions٫ provisions
and other liabilities. Shareholders’ equity was formed
largest liability for QDB with 78.3% share to total liabilities.
This liability reported at QR 5.43 billion in 2014 as against
QR 4 billion in 2013٫ an annual increase of 34.8%. A detailed
breakdown of Shareholder’ equity provided in table (6-2).
Other major liability٫ due to banks and financial institutions
were reported at QR 1.04 billion in 2014٫ a decline of 26.3%
from 2013. Overall٫ these dues had a share of 15% to total
liabilities in 2014. Other major liabilities٫ provisions were
accounted at QR 264 million٫ while other liabilities were
reported at QR 200 million in 2014.
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Table (6-2)
QDB Shareholders' Equity

)2 -6( جدول رقم
حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

Paid-up Capital

2٫900.0

3٫300.0

4٫500.0

1٫200.0

36.4

Legal Reserve

81.3

93.4

80.9

-12.5

-13.4

Other Reserves

287.1

313.8

419.4

105.6

33.7

Retained Profits

284.7

319.2

429.1

109.9

34.4

3٫553.1

4٫026.4

5٫429.4

1٫403.0

34.8

91.6

69.0

78.3

Total Shareholders' Equity
Shareholders’ Equity to
Total Liabilities (%)

According to the table (6-2)٫ Paid-up capital of QDB
increased significantly in 2014٫ broadly represented by
realization of Basel III related capital requirement. Paidup capital increased by QR 1.2 billion during 2013 to 2014.
Current paid-up capital is QR 4.5 billion whereas other
reserves were QR 419 million and retained profits were QR
429 million. Finally٫ legal reserve reported at QR 81 million
as of the end of 2014.

125

Thirty Eight Annual Report 2014

ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطي القانوين
احتياطيات �أخرى
�أرباح حمتجزة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
)%( حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل املطلوبات

 ارتفع رأس املال املدفوع لبنك قطر للتنمية،)2-6( وفقا للجدول
 ذات3  نتيجة تنفيذ متطلبات بازل،2014 بشكل ملحوظ في عام
1٫2  فقد ارتفع رأس املال املدفوع بنحو.الصلة على نطاق واسع
 في، مليار ريال4٫5  ليصل إلى2014  إلى عام2013 مليار ريال من
 واألرباح احملتجزة، مليون ريال419 حني بلغت االحتياطيات األخرى
 مليون81  بلغ االحتياطي القانوني نحو، وأخيرا. مليون ريال429 نحو
.2014 ريال بنهاية عام
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مؤشرات األداء لبنك قطر للتنمية

QDB Performance Indicators

يتضمن اجل���دول ( )3-6التالي م��ؤش��رات األداء لبنك قطر
للتنمية ،وخاصة معايير كفاية رأس املال ،وجودة املوجودات ،ومعايير
التوظيف والربحية .وباملقارنة مبعايير كفاية رأس املال في العام
املاضي ،جند أن نسبة كفاية رأس املال قد زادت في العام 2014
إلى  ،%80٫9وميثل ارتفاع نسبة كفاية رأس املال حصول البنك على
دفعة قوية خالل  2014مبا يتماشى مع متطلبات بازل  . 3وفيما
يتعلق مبعايير الربحية فإن كال من العائد على حقوق املساهمني
والعائد على املوجودات قد انخفض كل منهما ،بشكل طفيف في
عام  .2014فقد انخفض العائد على حقوق املساهمني إلى ٪1٫5
من  ٪1٫7في حني انخفض العائد على ااملوجودات إلى  ٪1.2من
 .٪1.5بالنسبة ملؤشر أداء آخر؛ جند أن مؤشر مستوى التوظيف
ممث ً
ال بنسبة القروض الي إجمالي املوجودات قد ارتفع إلى ٪47٫4
في عام  2014باملقارنة مع  ٪44٫2في العام السابق .وكانت الزيادة
في الطلب على القروض من املشروعات كثيفة رأس املال ،هي السبب
الرئيسي وراء الزيادة في نسبة القروض إلى املوجودات .وفي املعايير
اخلاصة بجودة املوجودات ،انخفضت القروض املتعثرة إلى ٪1٫7
بينما ارتفعت مخصصات القروض املتعثرة إلى .٪361٫8

جدول رقم ()3 -6
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

QDB performance indicators particularly criteria such as
capital adequacy٫ asset quality٫ investment and profitability
standards are provided in table (6-3). In comparison to
the previous year’s capital adequacy standards٫ current
year’s capital adequacy ratio (CAR) increased to 80.9%.
Strong CAR represents bank’s transformed capital push
during 2014 in line with Basel III requirements. Regarding
to the profitability standards٫ both ROE and ROA slightly
decreased in 2014. During 2013 to 2014٫ ROE declined
to 1.5% from 1.7% whereas ROA declined to 1.2% from
1.5%. Another performance indicator; loans to assets
ratio increased to 47.4% in 2014 as compared to 44.2%
in the previous year. Increased loan demand from capital
intensive projects were major reason behind the increase
in loans to assets ratio. In the current year’s asset quality
criteria٫ NPLs decreased to 1.7% while NPL provisions
increased to 361.8%.

)Table (6-3
QDB Performance Indicators

)(%
2014

2013

2012

معدل العائد على متو�سط املوجودات

1.2

1.5

1.6

Return on Average Assets

معدل العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

1.5

1.7

1.7

Return on Average Shareholders’ Equities

معدل كفاية ر�أ�س املال

80.9

72.4

69.1

Capital Adequacy Ratio

ن�سبة القرو�ض �إىل �إجمايل املوجودات

47.4

44.2

36.7

Total Loans/ Total Assets

خم�ص�ص القرو�ض �إىل الديون املتعرثة

361.8

132.4

73.2

Npl Provisions

القرو�ض املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض

1.7

4.7

9.5

Npls/ Total Loans

القرو�ض املتعرثة �إىل حقوق امل�ساهمني

2.6

0.9

1.0

Npls/ Shareholders’ Equity

البيـ ـ ـ ـ ــان

126

التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

Items

Thirty Eight Annual Report 2014

Financial Sector

القطاع المالي

شركات الصرافة

Exchange House

بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في دولة قطر  20شركة في
ع��ام  ،2014جت��اوزت قيمة موجوداتها ما يفوق  1.3مليار ريال.
واستحوذت أكبر عشر شركات منها على أكثر من  %80من إجمالي
م��وج��ودات ش��رك��ات الصرافة مجتمعة .وتشيرالبيانات اخلاصة
بشركات الصرافة ،وكما هو موضح باجلدول رقم ( ،)4-6إلى زيادة
في إجمالي املركز املالي املجمع لهذه الشركات بقيمة  43.8مليون
ريال ،أو مانسبته  ،%3.3ليصل إلى  1.4مليار ريال في نهاية عام
 .2014وجاءت التغيرات في جانبي املوجودات واملطلوبات على النحو
املبني في جدول رقم (.)4-6

The total number of Exchange Houses operating in
Qatar amounted to 20 in 2014٫ with total assets of more
than QR1.3 billion. The 10 top Exchange Houses constitute
more than 80% of the total assets of the group. Table (64) indicates to an increase in total consolidated financial
position of these companies by QR43.8 million٫ or 3.3%٫
to reach to QR1.4 billion in the end of 2014. Changes
in both sides of the assets and liabilities are shown
in table (6-4).

)Table (6-4
Exchange Houses Balance Sheet

جدول رقم ()4 -6
المركز المالي لشركات الصرافة
مليون ريال قطري QR Million

التغري

Change
2014/2013

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

نقد يف ال�صندوق و�سبائك املعادن الثمينة
�أر�صدة لدى البنوك
�أر�صدة لدى ال�صرافني والفروع
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات = �إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ح�سابات للبنوك
ح�سابات للفروع وال�صرافني
مطلوبات �أخرى

التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

القيمة

2014

2013

2012

Items

Value

12.0

38.9

363.0

324.1

251.2

Cash and Precious Metals

23.9

105.5

547.0

441.5

442.4

Due from Banks

-39.2

-114.2

177.0

291.2

73.8

Due from Money Exchangers & Branches

10.8

8.4

86.0

77.6

57.0

Fixed Assets

2.8

5.2

192.0

186.8

201.0

Other Assets

3.3

43.8

1٫365.0

1٫321.2

1٫025.4

12.0

86.0

801.0

715.0

657.1

Shareholders' Equity

68.0

35.2

87.0

51.8

60.6

Due to Banks

-36.5

-102.8

179.0

281.8

73.9

Due to Money Exchangers & Branches

9.3

25.4

298.0

272.6

233.8

Other Liabilities

Total Assets = Total Liabilities
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1. Assets
There was no noticeable change in the form of liquid
assets with the Exchange Houses (cash in hand٫ bank
balances٫ balances with exchangers) compared to the
previous year. It constituted about 79.6% of total assets
in 2014٫ compared to about 80% at the end of the previous
year٫ which indicates a general trend in Exchange houses
to maintain liquid assets in line with the nature of their
work. The total amount of the impairment in the assets in
2014 was about QR 30 million which is due mainly to the
decline in the item balances with exchangers and branches
reaching 39.2%٫ to around QR177 million at the end of
2014. Cash and precious metals decreased by QR38.9
million at the end of 2014 compared to the previous year.
While fixed assets increased by QR8.4 million٫ other assets
have increased by QR5.2 million over the previous year.

2. Liabilities
"Due to banks" accounted for 9.5% of total liabilities
of the Exchange Houses in 2014. “Shareholders equity” is
still representing the major item of the total liabilities٫ and
its relative share to the total increased from of 54.1% in
2013 to 58.7% in 2014. In terms of value “shareholders’
equity” reached to about QR801 million compared to
QR715 million in 2013٫ an increase of QR86 million and
12%٫ as shown in Table (6-4). On the other hand٫ due to the
banks increased by QR35.2 million and 68% to reach QR87
million. Other liabilities amounted to QR 298 million٫ an
increase of QR25.4 million and by 9.3% over the previous
year 2013. Table (6-5) gives more details on Exchange
Houses shareholders equity.
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القطاع المالي

 الموجودات.1
لم يكن هناك من تغير ملحوظ في شكل امل��وج��ودات السائلة
 أرصدة لدى الصرافني) لشركات، أرصدة لدى البنوك،(نقد في الصندوق
 من إجمالي%79٫6 الصرافة عنه في العام السابق حيث شكلت
 في نهاية العام%80  مقارنة بنحو،2014 املوجودات في نهاية عام
 وهو ما يشير إلى اجتاه عام في تلك الشركات نحو االحتفاظ،السابق
 وقد بلغت قيمة.مبوجودات سائلة مبا يتناسب مع متطلبات عملها
2013  مقارنة بعام2014 اإلنخفاض في تلك املوجودات في عام
 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى االنخفاض، مليون ريال30 حوالى
،%39.2  حيث تراجع بنحو،في بند أرصدة لدى الصرافني والفروع
 وقد سجل.2014  مليون ريال في نهاية عام177 ليقتصر على نحو
38٫9 النقد في الصندوق وسبائك املعادن الثمينة ارتفاعاً مقداره
 وفي حني. مقارنة بالعام السابق2014 مليون ريال في نهاية عام
 فإن املوجودات، مليون ري��ال8٫4 زادت املوجودات الثابتة مبقدار
. مليون ريال مقارنة بالعام السابق5٫2 األخرى قد ارتفعت مبقدار
 المطلوبات.2
 من إجمالي املطلوبات على%9٫5 ميثل بند «أرصدة للبنوك» ما نسبته
» أما بالنسبة «حلقوق املساهمني.2014 شركات الصرافة في عام
 وقد ارتفعت،فال تزال متثل اجلانب األكبرمن إجمالي املطلوبات
 إلى2013  في%54٫1 مساهمتها النسبية في إجمالي املطلوبات من
 أما من حيث القيمة فقد بلغت قيمة «حقوق،2014  في%58.7
 مليون715  مليون ريال مقابل801 حوالي2014 املساهمني « في عام
 كما،%12  مليون ريال ونسبتها86  بزيادة قيمتها،2013 ريال في عام
 ومن جهة أخرى ارتفعت حسابات.)4-6( هو موضح باجلدول رقم
 عن العام السابق لتصل%68  مليون ريال وبنسبة35٫2 البنوك بنحو
، مليون ريال298  فيما بلغت املطلوبات األخرى، مليون ريال87 إلى
 ويعطي.2013  عن ع��ام%9٫3  مليون ري��ال وبنسبة25٫4 بزيادة
) تفصيالت أكثر عن تطور مكونات رأس مال شركات5-6( اجلدول
.الصرافة واحتياطياتها
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Table (6-5)
Exchange Houses Shareholders’ Equity

)5 -6( جدول رقم
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

Change
2014/2013

2014

Value

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

القيمة

Paid-up Capital

543.8

569.4

63.2

62.6

11.0

Legal Reserve

57.7

6.2

7.7

1.5

24.2

Fair Value Reserve

24.6

31.6

3.9

7.4

23.4

Other Reserves

1.1

9.6

1.0

0.4

4.2

Retained Profits

29.9

42.4

4.3

0.6

1.4

Total Shareholders' Equity

657.1

71.5

80.1

8.6

12.0

ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة
احتياطيات �أخرى
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
شركات التـمـويل

Finance Companies
The consolidated balance sheet of the Finance
Companies operating in Qatar have slightly declined
by 0.1% in 2014٫ reaching QR3.6 billion٫ compared to

ت��راج��ع امل��رك��ز امل��ال��ي امل��ج��م��ع ل��ش��رك��ات ال��ت��م��وي��ل بشكل هامشي
 ع��ن ال��ع��ام السابق ليصل إلى%0.1  مب��ا نسبته2014 ف��ي ع��ام
.) ه��ذه التطورات6-6(  وي��وض��ح اجل���دول رق��م، مليار ري���ال3.6

the previous year. These developments are reflected
in Table (6 - 6).

)6 -6( جدول رقم
المركز المالي لشركات التمويل

Table (6-6)
Finance Companies Balance Sheet
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

Cash and Balances with Banks

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

367.9

556.8

441.0

-115.8

-20.8

2٫887.0

2,534.0

2٫704.0

170.0

6.7

Financial Investments

465.8

284.3

243.8

-40.5

-14.2

Other Assets

241.3

238.9

221.2

-17.7

-7.4

Total Assets = Total Liabilities

3٫962.0

3٫614.0

3٫610.0

-4.0

-0.1

Shareholders' Equity

2٫148.0

2٫188.0

2٫353.0

165.0

7.5

810.0

565.8

391.5

-174.3

-30.8

1,004.0

860.2

865.5

5.3

0.6

Islamic Financing Activities

Financing from Financial Institutions
Other Liabilities
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نقدية و�أر�صدة لدى البنوك
�أن�شطة التمويل الإ�سالمي
اال�ستثمارات املالية
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات = �إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
متويل من م�ؤ�س�سات مالية
مطلوبات �أخرى
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Financial Sector

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 75% or QR 2.7 billion in 2014 compared
to 70% or QR 2.5 billion in 2013. Total assets decreased
by QR 4.0 million or 0.1% in 2014 compared to 2013. The
mentioned decline is mainly attributed to the drop-off in all
of the assets components٫ the “Islamic Finance activities“,
the “Financial Investments”, and the "Other Assets" by
6.7%٫ 14.2% and 7.4% respectively٫ compared to the
previous year.

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% of the funds sources. The value of the “finance from
financial institutions” item stood at QR 391.5 million
at the end of 2014 compared to QR 565.8 million at the
end of the previous year٫ a decline by QR 174.3 million.
Thus its relative share of total consolidated balance sheet
decreased to 4.2% at the end of 2014٫ compared to 5.1%
at the end of 2013. “Shareholders’ equity” increased
from QR 2.2 billion at the end of 2013٫ to QR 2.4 billion
at the end of 2014٫ an increase by QR 165 million or
7.5% above the previous year. This item represents 65%
of the total liabilities compared to 60٫5% at the end of
the previous year.
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القطاع المالي

 الموجودات.1
الهدف الرئيسي لشركات التمويل يتمثل في منح القروض للعمالء
من أج��ل متويل ش��راء السيارات وال��ره��ون العقارية ومتويل السلع
 وميثل. والذي ميثل جل إجمالي االستخدامات،االستهالكية األخرى
التمويل اإلسالمي معظم قيمة موجودات شركات التمويل حيث بلغت
 مليار ريال2.7  أو ما يعادل2014  في%75 نسبة مساهمته حوالى
 ويالحظ انخفاض.2013  مليار ريال في2.5  ونحو%70 مقارنة بنسبة
 أو، مليون ريال4.0  بحوالي2014 قيمة إجمالي املوجودات في عام
 وذلك بسبب انخفاض مكوناتها،2013  مقارنة بعام%0.1 ما نسبته
والتي تشمل أنشطة التمويل اإلسالمي واالستثمارات املالية واملوجودات
 لكل منها على الترتيب مقارن ًة%7.4 ،%14.2 ،%6.7 األخرى بنحو
.بالعام السابق

 المطلوبات.2
يتضح من حتليل املركز املالي املجمع لشركات التمويل أن “حقوق
املساهمني” و“القروض من البنوك واملؤسسات املالية” يشكالن
 وقد بلغت قيمة بند “التمويل من. من مصادر التمويل%76 حوالي
391.5 مؤسسات مالية” الذي حصلت عليه هذه الشركات مستوى
 مليون ريال في نهاية565٫8  مقابل،2014 مليون ريال في نهاية عام
 لذا انخفضت، مليون ريال174.3  بانخفاض بلغ مقداره2013 عام
 في عام%4.2 نسبة مساهمته في إجمالي املركز املالي املجمع إلى
 أما فيما يتعلق بحقوق.2013  في نهاية عام%5.1  مقابل2014
 مليار ريال في نهاية عام2.2  فقد ارتفعت قيمته من،املساهمني
165  بزيادة قدرها،2014  مليار ريال في عام2.4  لتصل إلى2013
 واجلدير بالذكر أن، عن العام السابق%7.5  أو ما نسبته،مليون ريال
 في%60.5  من إجمالي املطلوبات مقابل%65 هذا البند يشكل حوالي
.نهاية عام العام السابق
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شركات االستثمار

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.

 حيث بلغ عدد،متثل شركات االستثمار أحد مكونات القطاع املالي
 تقدم،الشركات التي تعمل في دولة قطر حالياً ثالث شركات استثمار
 واالستثمارات، تشمل إدارة احملافظ،مجموعة واسعة من اخلدمات
.  وخدمات الوساطة واخلدمات االستثمارية،العقارية

The consolidated balance sheet presented in Table (6-7)
indicates an increase in the value of the balance sheet by
QR112.5 million or 20.3% at the end of 2014 compared to
an increase by QR190.1 million or 52.1% at the end of the
previous year. Assets and liabilities items are detailed in
table (6-7).

 مليون112.5 ارتفعت قيمة املركز املالي لشركات االستثمار بنحو
 مقارنة بارتفاع بلغت قيمته2014  في عام%20.3  أو ما نسبته،ريال
 ويعرض، في العام السابق%52.1  مليون ريال أو ما نسبته190.1
. التغيرات في جانبي املوجودات واملطلوبات،)7-6( جدول رقم

Table (6-7)
Investment Companies Balance Sheet

)7 -6( جدول رقم
المركز المالي لشركات اإلستثمار
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

Cash and Balances with Banks

26.3

72.7

169.3

96.6

132.9

Financial Investments

269.5

440.2

482.1

41.9

9.5

Other Assets

69.0

42.0

16.0

-26.0

-61.9

Total Assets = Total Liabilities

364.8

554.9

667.4

112.5

20.3

Shareholders' Equity

385.7

480.2

504.5

24.3

5.1

-

27.9

27.8

-0.1

-0.4

-20.9

46.8

135.1

88.3

188.7

Short- Term Borrowing
Other Liabilities
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نقدية و�أر�صدة لدى البنوك
اال�ستثمارات املالية
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات = �إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
قرو�ض ق�صرية الأجل
مطلوبات �أخرى
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1. Assets
The value of the total assets rose in 2014 affected by the
rise that has occurred on the items “financial investments”
and “cash and bank balances”٫ where the value of financial
investments amounted to about QR482.1 million in 2014٫
compared to QR440.2 million a year earlier٫ a rise of about
QR41.9 million or 9.5% in 2014. Financial investments
represent the largest proportion of the assets accounting
for 72.2% of total assets in 2014 compared to 79.3% in
the previous year. Similarly٫ the value of cash and bank
balances rose by about QR96.6 million٫ or 132.9% to reach
to QR169.3 million in 2014 compared to QR72.7 million in
2013. Its relative contribution to total assets rose by 25.4%
in 2014 compared to 13.1% in the previous year. “Other
assets” decreased by QR26.0 million٫ or 61.9% in 2014
thus٫ its relative contribution to the total assets declined to
2.4% versus 7.6% in 2013.

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 75.6% of the total
liabilities compared to 86.5% in the previous year. Its value
increased by 5.1% and QR24.3 million to reach QR504.5
million by the end of 2014. Other liabilities increased by
188.7% and QR88.3 million to reach QR135.1 million at the
end of 2014, compared to QR 46.8 Million in 2013.
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الموجودات-1
 متأثرة في ذلك،2014 ارتفعت قيمة إجمالي املوجودات في عام
باالرتفاع الذي طرأ على بندي “ االستثمارات املالية” و “نقدية وأرصدة
 مليون482٫1 لدى البنوك” حيث بلغت قيمة االستثمارات املالية نحو
، مليون ريال في العام السابق440٫2  مقارنة بنحو2014 ريال في عام
 في عام%9٫5  وبنسبة، مليون ريال41٫9 محققة بذلك ارتفاعاً بلغ
 ومتثل االستثمارات املالية النسبة األكبر من جانب املوجودات.2014
 مقارنة2014  من إجمالي املوجودات في عام%72٫2 حيث تشكل
 وباملثل ارتفعت قيمة نقدية وأرصدة. في العام السابق%79.3 بنحو
 لتصل%132٫9  مليون ري��ال أو ما نسبته96٫6 لدى البنوك بنحو
 مليون72٫7  مقارنة بنحو2014  مليون ريال في عام169٫3 إلى
 وارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي املوجودات،2013 ريال في عام
. في العام السابق%13٫1  مقارنة بنحو2014  في عام% 25٫4 إلى
 مليون ريال أو ما26٫0 وقد تراجع بند “املوجودات األخرى” بنحو
 لتنخفض نسبة مساهمتها في إجمالي،2014  في عام%61.9 نسبته
.2013  في عام%7.6  مقابل%2٫4 املوجودات إلى

 المطلوبات.2
أما بالنسبة ملطلوبات شركات االستثمار فهي غير متنوعة ألنها
تعتمد بصورة عامة على استثمار رؤوس األموال اخلاصة بها ويحتل
%75٫6 بند “حقوق املساهمني” النسبة األكبر للمطلوبات حيث متثل
، عن العام السابق%86٫5  مقابل2014 من إجمالي املطلوبات في عام
 مليون ريال وبنسبة24٫3 وقد ارتفعت قيمة حقوق املساهمني بنحو
 وارتفعت قيمة. مليون ريال504٫5  لتصل إلى2014  في عام%5٫1
%188٫7  مليون ريال وبنسبة88٫3 بند “املطلوبات األخرى” بنحو
46.8  مليون ريال بنهاية عام التقرير مقارنة بنحو135٫1 لتصل إلى
.2013 مليون ريال في عام
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شركات التأمين

Insurance companies represent one of the most
important pillars of the financial sector٫ where there are 14
companies operating in Qatar to meet the insurance needs
of the country٫ including five national companies listed
on the Qatar Exchange. These companies offer multiple
classes of insurance coverage such as insurance against
accidents and fires٫ marine & land insurance٫ health
insurance٫ and others.

 حيث توجد،متثل شركات التأمني أحد أهم دعائم القطاع املالي
 منها خمس، شركة تعمل بدولة قطر تلبي احتياجات التأمني بالدولة14
 وتقدم هذه الشركات فئات.شركات وطنية مدرجة في بورصة قطر
،متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمني ضد احلوادث واحلرائق
.  والتأمني الصحي وغيرها،والتأمني البحري والبري

The consolidated balance sheet of the national
insurance companies increased by QR6.3 billion or 28.7%
at the end of 2014٫ compared with an increase of about
QR5.9 billion٫ or 36.7% at the end of the previous year٫ as
shown in the table (6-8).

6٫3 ارتفع املركز املالي املجمع لشركات التأمني الوطنية بنحو
 باملقارنة مع،٢٠١٤  في نهاية عام%28.7  أو ما نسبته،مليار ريال
 في نهاية العام%36.7  أو ما نسبته، مليار ري��ال5٫9 زي��ادة بنحو
.)8-6(  وذلك كما يبينه اجلدول.السابق

1. Assets

 الموجودات.1

National insurance company’s activities achieved
strong growth in 2014٫ where its balance sheet grew by
about 28.7%. In the asset side٫ strong growth was led by
two items: Other receivables & prepaid expenses٫ and
financial investments.

ً منوا2014 حققت أنشطة شركات التأمني الوطنية خالل عام
 وقد قاد هذا،%28٫7  حيث بلغ معدل منو املركز املالي حوالي،ًقويا
 ذمم مدينة:النمو القوي في جانب املوجودات من املركز املالي بندين
.أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً واستثمارات مالية

The value of the item “other receivables & repaid
expenses”٫ increased by QR1.7 billion or 108% in 2014
compared with the previous year٫ representing about
11.4% of the total assets in 2014. “Financial investment”
value also increased by about QR2.4 billion or 40% in 2014٫
constituting about 29% of total assets in 2014.

فقد ارتفعت قيمة بند “ ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة
 في عام%108  مليار ريال ومبعدل منو بلغ حوالي1.7 مقدماً” بنحو
 من%11٫4  ويشكل هذا البند نحو، باملقارنة مع العام السابق2014
 كما زادت قيمة “االستثمارات.2014 إجمالي املوجودات في عام
 ليشكل،2014  في عام%40  مليار ريال وبنسبة2.4 املالية” بحوالي
.2014  من إجمالي املوجودات في عام%29 هذا البند ما نسبته
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Table (6-8)
National Insurance Companies
Balance Sheet

)8 -6( جدول رقم
المركز المالي لشركات التأمين الوطنية
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

Non-Current Assets:

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

8,530.0

5,715.1

7,391.0

1,675.9

29.3

:املوجودات غري املتداولة

224.0

180.5

127.0

-53.5

-29.6

�أثاث ومعدات وعقارات

Financial Investments & Real Estate:

8,306.0

10,820.3

13,899.3

3,079.1

28.5

:اال�ستثمارات املالية والعقارية

Financial Investments

5,234.0

5,961.1

8,343.2

2,382.1

40.0

ا�ستثمارات مالية

Real Estate Investments

3,072.0

4,859.2

5,556.1

697.0

14.3

ا�ستثمارات عقارية

Current Assets:

7,492.0

5,365.0

6,900.7

1,535.7

28.6

:املوجودات املتداولة

Other Receivables &
Prepaid Expenses

4,921.0

1,550.7

3,226.1

1,675.4

108.0

ذمم مدينة �أخرى وم�صروفات مدفوعة مقدم ًا

Cash & Balances with Banks

2,572.0

3,814.3

3,674.6

-139.7

-3.7

نقد و�أر�صدة لدى البنوك

Total Assets = Total Liabilities

16,022.0

21,900.4

28,191.1

6,290.7

28.7

�إجمايل املوجودات = �إجمايل املطلوبات

Shareholders’ Equity

7,687.0

11,625.1

13,644.9

2,019.9

17.4

حقوق امل�ساهمني

Non-Current Liabilities:

110.0

48.3

46.3

-1.9

-4.0

:املطلوبات غري املتداولة

Employees End of Service Benefits

110.0

48.3

46.3

-1.9

-4.0

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

Current Liabilities:

8,225.0

10,227.0

14,499.8

4,272.8

41.8

:املطلوبات املتداولة

Insurance Contract Liabilities

6,477.0

6,158.5

9,820.1

3,661.6

59.5

مطلوبات عقود الت�أمني

Allowances Payable &
Receivables Insurance

1,748.0

4,068.6

4,679.7

611.2

15.0

خم�ص�صات وذمم الت�أمني الدائنة

Furniture, Equipment & Real Estate
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 المطلوبات.2

2. Liabilities
As shown in table (6-9)٫ “shareholders equity”
represents the bulk of the financing sources of the
insurance company’s activities٫ where it accounted 48.4%
of the total consolidated liabilities at the end of 2014٫
compared to 53.1 % at the end of the previous year. The
value of the “shareholders’ equity amounted to about
QR13.6 billion٫ compared to QR11.6 billion at the end of
the previous year٫ thus achieving growth rate of 17.4%.

)9-6(  والذي يوضح اجلدول رقم،”ميثل بند “حقوق املساهمني
، اجلانب األكبر من مصادر متويل أنشطة شركات التأمني،تفاصيله
 من إجمالي املطلوبات املجمعة لهذه%48٫4 حيث شكل ما نسبته
. في نهاية العام السابق%53٫1 الشركات في نهاية عام التقرير مقابل
، مليار ريال13٫6 وقد بلغت قيمة بند “حقوق املساهمني” حوالي
 محق ًقا بذلك معدل، مليار ريال في نهاية العام السابق11٫6 مقابل
. %17٫4 منو بلغت نسبته

The value of the “Insurance accounts liabilities”
has risen to QR9.8 billion (or 51.4% of the total balance
sheet) in 2014 compared to QR 6.2 billion in 2013.
The value of the item “provisions & insurance accounts
payable” increased by QR611 million٫ and a growth rate of
about 15% in 2014 above the previous year value.

9٫8  إل��ى،”وق��د ارتفعت قيمة بند “مطلوبات عقود التأمني
 من إجمالي املركز املالي) في عام%51٫4 مليار ريال (أي ما يوازي
 كما ارتفعت قيمة بند.2013  مليار ريال في عام6٫2  مقابل2014
 ومبعدل، مليون ريال611 “مخصصات وذمم التأمني الدائنة” بنحو
.عن العام السابق2014  في عام%15 منو بلغ حوالي

Table (6-9)
National Insurance Companies
Shareholders Equity

)9 -6( جدول رقم
حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية
QR Million مليون ريال قطري

التغري

Items

2012

2013

2014

Change
2014/2013
Value

القيمة

البيـ ـ ـ ـ ــان
%

Paid-up Capital

1,919.0

2,438.9

3,169.1

730.2

29.9

ر�أ�س املال املدفوع

Legal Reserve

850.0

1,918.9

2,481.5

562.6

29.3

احتياطي قانوين

General Reserve

289.0

337.5

288.6

-48.9

-14.5

احتياطي عام

Fair Value Reserve

791.0

1,581.9

1,568.5

-13.5

-0.9

احتياطي القيمة العادلة

Retained Profit

2,965.0

4,964.9

5,610.6

645.7

13.0

�أرباح مدورة

Other Reserves

873.0

383.0

526.7

143.7

37.5

احتياطيات �أخرى

7,687.0

11,625.1

13,644.9

2,019.9

17.4

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

Total Shareholders' Equity
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بورصة قطر

Qatar Stock Exchange (QE)
Sluggish global growth٫ falling commodity prices٫
geopolitical tensions and European sovereign debt crisis
were the major drivers of poor performance and volatility
through world stock markets in 2014. Over the course of the
year٫ stock markets around the world have all been caught
in a broader sell-off at one time or another٫ although with
huge diversity in performance among the various bourses
(Table 6-10). The MSCI’s emerging market index continued
to underperform and in Britain٫ the FTSE 100 index’s heavy
weighting towards commodities fell by almost 3% in 2014.
Performance was also mixed among the GCC benchmark
indices in 2014. While Qatar٫ Bahrain and Dubai benchmark
indices rose up Kuwait٫ Oman and Saudi Arabia’s stock
markets were further dragged down by falling oil prices.

، وانخفاض أسعار السلع األساسية،ك��ان بُ��طء النمو العاملي
 هي الدوافع، وأزمة الديون السيادية األوروبية،والتوترات السياسية
الرئيسية لضعف وتقلب األداء في أسواق األسهم العاملية في عام
 واجهت أسواق األسهم في جميع أنحاء، وعلى مدار العام.2014
 على الرغم من التنوع الكبير،العالم عمليات بيع واسعة من وقت آلخر
 وقد واصل مؤشر.)10-6  (اجلدول.في األداء بني مختلف البورصات
 وفي بريطانيا انخفض.مورجان ستانلي لألسواق الناشئة االنخفاض
 املرتبط بشدة بالسلع بنسبة تقترب من100 مؤشر فايننشال تاميز
 وكان أداء مؤشرات أسواق األسهم في دول مجلس.2014  في٪3
 فبينما ارتفعت مؤشرات،2014 التعاون اخلليجي مختلطاً في عام
 فإن مؤشرات الكويت وسلطنة عمان واململكة،قطر والبحرين ودبي
.العربية السعودية قد انخفضت بسبب انخفاض أسعار النفط

Table (6-10)
Global Stock Markets

)10 -6( جدول رقم
البورصات العالميّة

التغي

Index Name (Country)

%
Change

التقلبات
)(معامل االختالف
Volatility (CV)

2013 2014 2013

2014

Advanced Economies
DJIA (US)

26.5

7.5

4.8

3.3

Euro Stoxx (Euro Area)

17.9

1.2

5.5

2.8

FTSE 100 (UK)

14.4

-2.7

2.7

2.2

NIKKEI 225 (Japan)

56.7

7.1

10.6

6.5

MSCI Emerging Markets

-5.0

-4.6

4.6

4.6

Dubai Financial Market (UAE)

107.7

12.0

18.5

11.2

Saudi Stock Market (KSA)

25.5

-2.4

6.6

7.8

Muscat Securities Market (Oman)

18.6

-7.2

5.3

5.2

Kuwait Stock Exchange (Kuwait)

27.2

-13.4

9.0

4.8

Bahrain Stock Exchange (Bahrain)

17.2

14.2

4.4

4.4

Qatar Stock Exchange (Qatar)

24.2

18.4

6.8

7.6

GCC Countries

CV: coefficient of variation.
Source: Bloomberg.
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)ا�سم امل� ّؤ�شر (البلد
االقت�صادات املتقدمة
)م�ؤ�شر داو جونز ال�صناعي (الواليات املتحدة
) م�ؤ�شر يورو�ستوك�س(منطقة اليورو
) (اململكة املتحدة100 م�ؤ�شر فوت�سي
) (اليابان225 م�ؤ�شر نيكاي
الأ�سواق النا�شئة
دول جمل�س التعاون
)�سوق دبي املايل (دولة الإمارات
)ال�سوق املالية ال�سعودية (ال�سعودية
)(عمان
ُ �سوق م�سقط للأوراق املالية
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امل�صدر بلومربج
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In 2014٫ Qatar Stock Exchange (QE) was the best
performer in the Gulf region benefiting from a new issuer٫
investors’ confidence and advancing reforms. In February٫
Mesaieed Petrochemical Holding Company was added to
the listing. QE was upgraded to emerging market by Morgan
Stanley Composite Index (MSCI) in June٫ and by Standard
& Poor’s in September. In August٫ an Emiri decree allowed
up to 49% foreign ownership limit in listed companies. In
addition٫ the QSE drew up guidelines for a listing subsidy
for the small and medium enterprises in the junior bourse
or Venture Market.

QE Market Index Performance
The index of the Qatar Exchange gained 1906 points or
18.4% in 2014٫ to close at 12٫286 as compared to a gain
of 2021 points or 24.2% in 2013 (Table 6-11). During 2014٫
the QE index moved in a wider range of 10545-14351 as
against the range of 8333-10527 during 2013٫ exhibiting
also higher volatility (coefficient of variation of 7.6 in 2014
vis-à-vis 6.8 in 2013). Market capitalization of shares rose
by 21.8% to reach QR 676.8 billion by the end of 2014٫ as
compared to QR 555.6 billion at end-2013. As a proportion
of nominal GDP٫ market capitalization also increased from
75.1% in 2013 to 87.8% in 2014. And although the dividend
to yield ratio declined marginally٫ the price-earnings ratio
continued to increase reflecting high investor confidence.

QE index reached an all-time high of 14350.50
points on September 18٫ 2014 boosted by its upgraded
status to emerging market٫ listed companies’ strong
earnings and robust fundamentals (Figure 6-1). In
2014٫ trading value almost tripled to QR 199.3 billion
from QR 74.9 billion in the previous year٫ as trading
volumes and number of transactions more than doubled
to 4.4 billion shares and 2.06 million٫ respectively.
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 ك��ان أداء ب��ورص��ة قطر ه��و األف��ض��ل على مستوى،ف��ي ق��ط��ر
 ومن، مستفيدة في ذلك من اإلص��دارات اجلديدة،منطقة اخلليج
 ففي شهر فبراير مت إدراج. وإص�لاح��ات مهمة،ثقة املستثمرين
 ومت ترفيع بورصة.أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات
قطر إلى مصاف األس��واق الناشئة من جانب مورجان ستانلي في
 وفي شهر أغسطس. ومن جانب ستاندرد آند بورز في سبتمبر،يونيو
صدر مرسوم أميري يقضي برفع األحد األقصى حلصة األجانب
 وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ص��درت.%49 ف��ي ال��ش��رك��ات امل��درج��ة إل��ى
توجيهات إلدراج أسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة في بورصة
.الشركات الصغيرة

أداء مؤشر بورصة قطر
%18٫4  نقطة وبنسبة1906 ارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو
 نقطة باملقارنة مع ارتفاع بنحو12286  ليغلق عند،2014 في عام
 وخالل عام.)11-6  (اجلدول2013  في عام٪24٫2  نقطة أو2021
-10545  تأرجح مؤشر بورصة قطر ضمن هامش واسع من،2014
 وسجل،2013  خالل عام10527-8333 م��ق��ارن��ة بهامش14351
 في6٫8  مقابل2014  في7٫6 تقلبات أعلى (معامل االختالف من
 لتصل٪21٫8  وارتفعت القيمة السوقية لألسهم بنسبة.)2013 عام
 مليار555٫6  مقارنة بنحو،2014  مليار ريال بنهاية عام676٫8 إلى
، وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي.2013 ريال في نهاية
 في%87٫8  إلى2013  في٪75٫1 زادت القيمة السوقية أيضا من
 وعلى الرغم من أن نسبة األرب��اح املوزعة للعائد قد.2014 عام
 فقد واصلت نسبة السعر إلى العائد ارتفاعها مبا،ًانخفضت هامشيا
.يعكس ثقة املستثمرين العالية
بلغ مؤشر بورصة قطر أعلى مستوى له على االط�لاق عند

 بفضل ترقيتها إلى األسواق،2014  سبتمبر18  نقطة يوم14350٫50

 واألرباح القوية للشركات املدرجة واألسس القوية (الشكل،الناشئة
 تضاعفت قيمة التداول ثالث مرات تقريبا،2014  وفي عام.)1-6

 حيث، مليار ري��ال في العام السابق74٫9  مليار ري��ال من199٫3
 وعدد الصفقات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل،أحجام التداول

. مليون صفقة على التوالي2٫06 و، مليار سهم4٫4 إلى
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Table (6-11)
QE - Key Indicators

)11 -6( جدول رقم
بورصة قطر – المؤشرات الرئيسيّة

Indicators

2013

2014

امل�ؤ�شرات

10379.6

12285.8

)�إغالق م�ؤ�شر ال�سوق (نهاية الفرتة

24.2

18.4

8333-10527

10545-14351

Market Index Volatility (CV)

6.8

7.6

)تقلبات م�ؤ�شر ال�سوق (معامل االختالف

Number of Listed Companies

42

43

عدد ال�شركات املدرجة

Market Capitalization (QR billion)

555.6

676.8

)ر�سملة ال�سوق(باملليار ريال

Market Capitalization (% of GDP)

75.1

87.8

ن�سبة الر�سملة �إىل الناجت املحلي الإجمايل

Trading Value of Shares (QR billion)

74.7

199.3

)قيمة تداوالت الأ�سهم (باملليار ريال

Dividend Yield (%) (end-period)

3.9

3.7

)  (نهاية الفرتة% ن�سبة التوزيعات �إىل العائد

Price-Earnings Ratio (times) (end-period)

14.6

15.5

ال�سعر �إىل العائد (مرة) نهاية الفرتة

Market Index Closing (end-period)
Market Index Change (%) (point-to-point)
Market Index Range

% ن�سبة تغري الإقفال
هام�ش حركة امل�ؤ�شر ال�سوق

CV: Coefficient of variation
Source: Qatar Stock Exchange.

 بور�صة قطر: امل�صدر

Figure No. (6-1)
Daily Movement of QE Index

)1-6( شكل رقم
التحركات اليومية لمؤشر بورصة قطر
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أداء القطاعات في بورصة قطر

QE Market Performance of Sectors
The Banking & Financial Services sector maintained
its first position in terms of trading value and number of
transactions during 2014 (Table 6-12). However٫ a sharp
increase in trading volume of shares in the Real Estate
sector compared to 2013 has propelled the sector in first
position٫ ahead of the Banking & Financial Services sector.
The Consumer Goods and Services’ shares also ranked
better in trading volume compared to 2013. The ranks of
the Telecommunication sector improved in terms of trading
volume٫ trading value and number of transactions; while the
Transport sector’s ranks decreased all across. Finally٫ the
ranking of the Industrial and Insurance sectors remained
broadly unchanged from the previous year.

حافظ قطاع البنوك واخل��دم��ات املالية على املركز األول من
 (اجلدول2014 حيث قيمة األسهم املتداولة وعدد الصفقات خالل
 فإن الزيادة احلادة في حجم التداول ألسهم قطاع، ومع ذلك.)12-6
 قد دفعت هذا القطاع إلى املركز،2013 العقارات مقارنة مع عام
 وحتسن مركز قطاع. متقدما على البنوك واخلدمات املالية،األول
اخلدمات والسلع االستهالكية أيضا من حيث حجم التداول مقارنة
، وحتسن مركز قطاع االتصاالت من حيث حجم التداول.2013 بعام
 في حني انخفض مركز قطاع النقل.وقيمة التداول وعدد الصفقات
، والتأمني، بقي ترتيب قطاعي الصناعة، أخيرا.على كل األصعدة
٫دون تغيير على نطاق واسع عن العام السابق

Table (6-12)
Sectoral Distribution of Traded Shares

)12 -6( جدول رقم
التوزيع القطاعي لألسهم المتداولة
الأهمية الن�سبية �إىل الإجمايل

)%(
Relative Share of the Total
2013
2014

Sectors
احلجم

القيمة

ال�صفقات

احلجم

القيمة

القطاعات
ال�صفقات

Volume

Value

Transactions

Volume

Value

Transactions

Banking & Financial Institutions

27.6

33.4

30.8

24.6

35.0

28.8

البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

Consumer Goods & Services

8.8

11.2

12.3

9.1

9.7

9.6

ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية

Industrial

12.8

24.3

21.6

12.7

21.8

26.5

ال�صناعة

Insurance

1.8

2.5

2.6

2.2

2.7

2.8

الت�أمني

Real Estate

27.5

15.3

16.6

33.3

19.6

20.3

العقارات

Telecommunication

10.5

5.7

6.9

12.5

7.1

7.3

االت�صاالت

Transport

11.0

7.6

9.4

5.5

4.2

4.6

النقل

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total
Source: Qatar Stock Exchange.
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القطاع المالي

QE Listed Companies

الشركات المدرجة في بورصة قطر
 إلى2014 ارتفع عدد الشركات املدرجة في بورصة قطر في عام
 بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات، شركة43
، وم��ن حيث قيمة املؤشر.)13-6 (ج����دول2014  فبراير26 ف��ي
. شركة12  وانخفضت أسعار أسهم، شركة31 ارتفعت أسعار أسهم
 من إجمالي قيمة%9 وقد جاء مصرف الريان في املقدمة بنسبة
 وبروة العقارية جاءت،%8.4  يليه بنك قطر الوطني بنسبة،التداول
.%7٫6 ثالثاً بنسبة

The total number of listed companies in 2014 increased
to 43٫ as Mesaieed Petrochemical Holding Company was
listed on February 26٫ 2014 (Table 6-13). In terms of the
value of the index٫ 31 companies of the 43 listed ended the
year higher٫ while 12 fell. The Masraf Al Rayan led trading
value during 2014٫ accounting for 9% of the total trading
value٫ followed by QNB at 8.4% and the Barwa Real Estate
ranked third٫ accounting for 7.6%.

Table (6-13)
Sectoral Distribution of Listed Companies in QE

Sectors

)13 -6( جدول رقم
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

عدد ال�شركات املدرجة
Number of Listed
Companies

التغي
Change

2013

2014

Banking & Financial Services

12

12

0

Consumer Goods & Services

8

8

0

Industrial

8

9

+1

Insurance

5

5

0

Real Estate

4

4

0

Telecommunication

2

2

0

Transport

3

3

0

Total

42

43

+1

Source: Qatar Stock Exchange.

Total profit of all companies listed in QE increased to
QR 45.6 billion in 2014 (8.9%) from QR 41.9 billion in 2013
(Table 6-14). Only one company made losses during 2014٫
while the rest recorded profits. Among the sectors٫ the
Real Estate sector recorded the highest net profit growth
of 69.9%٫ followed by the Transport sector with 17.0%٫ the
Banking and Financial Services (11.8%)٫ Consumer Goods
& Services (9.4%)٫ and the Industrial (4.5%). The Insurance
and Telecommunication sectors both recorded reduction in
net profits of 30.5% and 17.2%٫ respectively.

Thirty Eight Annual Report 2014

القطاعات
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية
ال�صناعة
الت�أمني
العقارات
االت�صاالت
النقل
املجموع
 بور�صة قطر:امل�صدر

ارتفعت األرباح اإلجمالية جلميع الشركات املدرجة في بورصة
41٫8 ) مقارنة مع٪8٫9( 2014  مليار ريال في عام45٫6 قطر إلى
 وحققت شركة واحدة.)14-6  (اجلدول2013 مليار ريال في عام
 في حني سجلت بقية الشركات،2014 فقط خسائر خالل عام
 سجل قطاع العقارات أعلى نسبة منو، ومن بني القطاعات.أرب��اح
 وقطاع،٪17  تاله قطاع النقل بنسبة،٪69٫9 أرب��اح صافية بلغت
 وق��ط��اع السلع واخل��دم��ات،)٪11٫8( البنوك واخل��دم��ات املالية
 وسجل قطاعا.)٪4٫5(  وقطاع الصناعة،)٪9٫4( االستهالكية
٪30٫5  واالتصاالت انخفاضاً في األرباح الصافية بنسبة،التأمني
. على التوالي٪17٫2 و
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Table (6-14)
Net Profits of Listed Companies

)14 -6( جدول رقم
صافي أرباح الشركات المدرجة
QR Million مليون ريال قطري

Sectors

�صايف الربح
Net Profit

التغري
%
Change

القطاعات

2013

2014

2013

2014

Banking and Financial Services

17,382

19,434

6.6

11.8

Consumer Goods & Services

1,704

1,864

8.1

9.4

Industrial

12,431

12,989

2.6

4.5

Insurance

3,087

2,147

214.3

-30.5

Real Estate

2,903

4,933

31.6

69.9

Telecommunication

2,579

2,134

-12.4

-17.2

Transport

1,780

2,083

5.6

17.0

Total

41,867

45,585

10.7

8.9

Note: Total profits do not include Vodafone.
Source: Qatar Stock Exchange.

The top 10 companies accounted for about 70%
of net profits in 2014. These companies include Qatar
National Bank٫ Industries Qatar٫ Barwa Real Estate
Company٫ Ooredoo٫ Masraf Al Rayan٫ Commercial Bank
of Qatar٫ Mesaieed Petrochemical Holding Company٫
Qatar Islamic Bank٫ Qatar Electricity and Water٫ and Gulf
International Services.

New Issues
In the primary market٫ approximately 24.3 million
new shares worth QR 400 million were issued in 2014
as compared with about 165 million new shares worth
QR 5.0 billion in 2013. All the new issues in the primary
market were in the form of Rights Issue to existing
shareholders.

Government Debt Instruments
In the debt market٫ a total of 397٫200 treasury bills
valued at QR3.95 billion were traded across 53 deals;
while as many as 200٫000 government bonds worth QR2.03
billion were traded across 25 transactions (Table 6-15).
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اخلدمات وال�سلع اال�ستهالكية
ال�صناعة
الت�أمني
العقارات
االت�صاالت
النقل
املجموع

. الأرباح ال ت�شمل �شركة فودافون:مالحظة

 بور�صة قطر:امل�صدر
 من صافي األرباح في عام٪70  شركات حوالي10 وشكلت أكبر
 شركة صناعات، وتشمل هذه الشركات بنك قطر الوطني.2014
 البنك التجاري، مصرف الريان، أوريدو، شركة بروة العقارية،قطر
 وبنك قطر، شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة،القطري
. واخلليج الدولية للخدمات، القطرية للكهرباء واملاء،اإلسالمي

اإلصدارات الجديدة
 مليون سهم24٫3  مت إصدار ما يقرب من،في السوق األولية
165  مقارنة مع حوالي2014  مليون ريال في عام400 جديد بقيمة
 وجميع.2013 مليون سهم جديد بقيمة خمسة مليارات ريال في عام
اإلصدارات اجلديدة في السوق األولية كانت في شكل أسهم حقوق
.أولوية حلملة األسهم
أدوات الدين الحكومية
 أذن خزانة397200  مت ت��داول ما مجموعه،في سوق الدين
 سند200،000  ونحو، صفقة53  مليار ري��ال عبر3٫95 بقيمة
.)15-6  صفقة (اجلدول25  مليار ريال عبر2٫03 حكومي بقيمة
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Table (6-15)
Traded T-Bills and Government Bonds

Items

)15 -6( جدول رقم
أذونات وسندات الخزانة الحكومية المتداولة

2013

2014

�أذونات اخلزانة

T-Bill
Trading value (QR billion)
Traded volume
No. of transactions

Traded volume
No. of transactions

القيمة املتداولة باملليار ريال

3.98

3.95

401000

397200

حجم التداول

51

53

عدد ال�صفقات
ال�سندات احلكومية

Government Bonds
Trading value (QR billion)

البيان

القيمة املتداولة باملليار ريال

1.51

2.03

150000

200000

حجم التداول

17

25

عدد ال�صفقات

Source: Qatar Financial Markets Authority.

Consequently٫ the total value of traded securities
(shares plus T-Bills and T-Bonds) increased by 155% from
QR 80.4 billion in 2013 to QR 199.3 billion in 2014٫ as
trading volume jumped by 129% to reach 4,440.5 million
securities in 2014 from 1٫938.1 million securities in 2013.
The total number of transactions more than doubled
to reach 2٫058٫682 transactions in 2014 from 961٫879

 هيئة قطر للأ�سواق املالية:امل�صدر
 فإن القيمة اإلجمالية للتداول (أسهم باإلضافة إلى،وبالتالي
 مليار ريال80٫4  من٪155 أذون وسندات اخلزانة) قد زادت بنسبة
 كما قفز حجم،2014  مليار ريال في عام199٫3  إلى2013 في عام
 مليون ورقة مالية في عام4440٫5  ليصل إلى٪129 التداول بنسبة
 وزاد إجمالي.2013  مليون ورقة مالية في عام1938٫1  من2014
 صفقة في2058682 عدد الصفقات بأكثر من الضعف ليصل إلى
.2013  صفقة في عام961879  من2014 عام

transactions in 2013.
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التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

مقدمة

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 2014. 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.

يصف الفصل احلالي التطورات الرئيسية في القطاع اخلارجي
املتعلقة بالتطورات في مجال التجارة اخلارجية وسعر الصرف
 يتم في، وفي هذا السياق.2014 وميزان املدفوعات خالل العام
القسم األول حتليل تطورات التجارة اخلارجية مع إعطاء مالحظات
 ثم.تفصيلية عن الشركاء التجاريني الرئيسيني والتوزيع السلعي
يلي ذل��ك التطورات الرئيسية على سعر ص��رف ال��ري��ال القطري
مقابل العمالت الرئيسية املتداولة خالل الفترة وتطورات ميزان
.املدفوعات القطري

التجارة الخارجية

Foreign Trade
Qatar’s scaling as a key hydrocarbon supplier served
the country as the chain for its economic growth and plays
an important role in the economic activity and wealth
generation. Qatar’s foreign trade shows a slowdown
in 2014 as its sum of exports and imports of goods
showed marginal decline of 3.1% as compared to the
previous year. Qatar’s foreign trade is resulted mainly
from the ongoing oil٫ gas٫ industrial and infrastructure
related projects in view of the forthcoming World
Cup to be hosted in the country in 2022 (Table 7-1).

 فإن،باعتبار قطر اقتصاد قائم على تصدير املواد الهيدروكربونية
ذلك قد خدم البالد في حتقيق سلسلة من النمو االقتصادي ولعب
 وقد شهدت التجارة.دورا هاما في النشاط االقتصادي وتوليد الثروة
 تراجعاً باملقارنة بالسنة السابقة2014 اخلارجية لدولة قطر في عام
حيث انخفض إجمالي ال��ص��ادرات وال���واردات عن السنة السابقة
 املعروف أن مداخيل جتارة قطر اخلارجية.%3٫1 هامشياً بنسبة
 والبنية، واملشروعات الصناعية،تتحصل من صادرات النفط والغاز
التحتية ذات الصلة بتنظيم نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها
.)1- 7 (اجلدول2022 قطر في عام

Table No. (7-1)
Foreign Trade

)1-7( جدول رقم
التجارةالخارجية
QR Million مليون ريال قطري

Items

البيان

2010

2011

2012

2013

2014

Exports of Goods (F.O.B)

272٫871

416٫577

483٫952

497٫833

479٫446

)ال�صادرات ال�سلعية (فوب

Imports of Goods (C.I.F )

92٫214

118٫592

135٫599

138٫627

137٫176

)الواردات ال�سلعية (�سيف

Foreign Trade

365٫085

535٫169

619٫551

636٫460

616٫622

�إجمايل التجارة اخلارجية
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وقد بلغ إجمالي ص��ادرات قطر في عام ( 2014مبا في ذلك
إع��ادة التصدير) نحو  479٫4مليار ري��ال بانخفاض نسبته %3٫7
عن مستوى العام السابق البالغ  497٫8مليار ري��ال .وبلغت حصة
الصادرات في إجمالي التجارة اخلارجية ما نسبته  ،%77٫8بينما
بلغت حصة الصادرات من الناجت احمللي اإلجمالي ما نسبته %65٫1
في عام  2014من  ٪67٫6في عام ( 2013اجلدول .)1-7
وقد انخفضت تكلفة الواردات (سيف) (أي على أساس القيمة
مبا في ذلك تكلفة التأمني والشحن) ،إلى  137٫2مليار ريال في عام
 2014مقارنة بنحو  138٫6مليار ري��ال في عام  2013بانخفاض
نسبته  ،٪1وسجلت احلصة النسبية للواردات في إجمالي التجارة
اخلارجية ما نسبته  ،٪22٫2في حني سجلت ال��واردات إلى الناجت
احمللي اإلجمالي ما نسبته ٪18٫6

شكل رقم ()1-7
مؤشر انفتاح قطر

وقد بلغ حجم التجارة اخلارجية لدولة قطر (مجموع الصادرات
وال���واردات) في عام  2014نحو  616٫6مليار ري��ال ،مقارنة بنحو
 636٫5مليار ريال في عام  ،2013بانخفاض نسبته  %3٫1عن العام
السابق .وقد انخفضت نسبة التجارة اخلارجية إلى الناجت احمللي
اإلجمالي (وهو مؤشر على مدى انفتاح االقتصاد) إلى  ٪83٫7في
عام  2014من  ٪ 86٫4في العام السابق( ،الشكل .)1-7
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Qatar’s overall exports (including re-exports) reached QR
479.4 billion٫ declined by 3.7% from the previous year level
of QR 497.8 billion. The relative share of exports of goods in
total foreign trade stood at 77.8% while Exports-GDP ratio
decreased to 65.1% in 2014 from 67.6% of 2013 (Table 7-1).
Import of goods c.i.f (based on cost including insurance
and freight) reduced to QR 137.2 billion in 2014 from QR
138.6 billion of 2013٫ with a fall of 1.0% observed. The
relative share of imports in total foreign trade posted 22.2%
while the import to GDP ratio stands at 18.6% during 2014.

)Figure No. (7-1
Indicator of Qatar's Openness

)Qatar’s foreign trade (sum of exports & imports of goods
amounted QR 616.6 billion٫ a fall of 3.1% during 2014 visà-vis QR 636.5 billion in 2013. The ratio of foreign trade to
GDP (an indicator of openness of the economy) decreased to
83.7%in 2014 from 86.4% of the previous year (Figure 7-1).
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Commodity Wise Exports

في عام  ،2014لوحظ انخفاض ص��ادرات قطر بنسبة %3٫7
(مبا في ذلك صادرات السلع احمللية وإعادة الصادرات) ويعود ذلك
بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط ،ووصول انتاج الغاز الطبيعي
املسال قريباً من الطاقة اإلنتاجية القصوى التي مت حتديدها اختيارياً
في عام  .2012وقد كان هنالك أيضاً انخفاض محدود في انتاج
الغاز أيضاً ،بسبب أعمال الصيانة املبرمجة لعام  .2014وشكلت
ص��ادرات الطاقة نسبة عالية من الصادرات ،حيث بلغت صادرات
الغاز الطبيعي املسال ( مبا فيها املكثفات) ،إضافة إلى صادرات
النفط ما نسبته  ٪81٫6من إجمالي الصادرات في عام ( 2014الشكل
 .)2-7وقد لوحظ زيادة نسبة صادرات الغاز الطبيعي املسال إلى
إجمالي الصادرات بشكل طفيف في عام  ،2014بينما انخفضت في
املقابل نسبة صادرات النفط إلى إجمالي الصادرات في نفس السنة.

In 2014٫ decline of 3.7% for Qatar’s exports (including
exports of domestic goods and re-exports) is observed٫
largely due to recent fall in fuel prices and the production
of LNG was close to full capacity on account of the selfimposed moratorium on gas production in 2012. There was٫
however٫ slight fall in gas production also٫ may be due
temporary shutdown for scheduled maintenance in 2014.
The majority of Qatari exports is energy-related where
exports of LNG (including condensate) and oil together
shares 81.6% of the total during 2014 (Figure 7-2). The
relative share of natural gas exports to total exports
increased slightly while relative share of oil exports to total
exports decreased during 2014.

وانخفضت قيمة صادرات النفط اخلام بنسبة  ٪13٫6في عام
 2014بسبب االنخفاض في أسعار النفط وحلدوث تراجع هامشي
في حجم اإلنتاج .وكانت قيمة صادرات املنتجات األخرى بخالف
النفطية والغازية والتي تشمل البتروكيماويات واملعادن وقطاعات
األسمدة وغيرها قد ارتفعت في ع��ام  2014لتشكل  %16٫9من
إجمالي الصادرات من  %14٫7في عام  ،2010مبا يشير إلى أن
الصادرات غير الهيدروكربونية بدأت حتقق زيادة ملحوظة ،مبا يؤشر
إلى زي��ادة التنويع نحو القطاع غير الهيدروكربوني في االقتصاد
القطري .اجلدير بالذكر أن التنويع يهدف إلى تقليص االعتماد
على القطاع الهيدروكربوني ف��ي حتقيق النمو واإلي�����رادات ،مع
احلفاظ على الدور الرائد لقطر في سوق الغاز الطبيعي العاملي.

Exports proceeds from crude oil declined by 13.6%
in 2014 which may be due to fall in oil price as well as
marginal reduction in production. During 2014٫ share of
other exports reached around 16.9% from 14.7% observed
in 2010٫ showing non-hydrocarbon sector started displaying
noticeable gains٫ an indication of increasing diversification
towards the non-hydrocarbon sector in the economy.
Qatar’s diversification is aimed for reducing reliance on the
hydrocarbon sector for growth and revenue٫ while retaining
the country’s role in the global natural gas market.
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Figure No. (7-2)
Exports Share by Major Commodities

)2-7( شكل رقم
حصة الصادرات وفقًا للسلع الرئيسية

1.5%

الغاز الطبيعي مبا يف ذلك املكثفات

النفط

Geographical Distribution of Exports

�صادرات �أخرى

�إعادة ال�صادرات

التوزيع الجغرافي للصادرات

Japan٫ South Korea٫ India٫ Singapore and China were
the top five destinations for Qatar exports during 2014
which itself accounted for 70.6% of the total exports
(Figure 7-3). Among the significant trading partners of
Qatar٫ exports to Japan decreased by 16.6% while exports
to India٫ Singapore and China rose by 17.1%٫ 16.3%
and 14.3% respectively. Further٫ among the Arab region٫
exports to GCC countries increased by 6.7% over previous
year with the UAE as the major destination followed by
Saudi Arabia.

 والصني، وسنغافورة، والهند، وكوريا اجلنوبية،جاءت اليابان
 واستحوذت على ما يقرب،كأكبر خمس دول مستوردة من قطر
 (الشكل2014  من إجمالي الصادرات القطرية في عام٪70٫6 من
 فإن الصادرات، ومن بني الشركاء التجاريني املهمني لقطر.)3-7
 بينما ارتفعت الصادرات لكل من،%16٫6 لليابان انخفضت بنسبة
 على%14٫3 ،%16٫3  و%17٫1  بنسب،الهند وسنغافورة والصني
 فإن الصادرات إلى، ومن حيث الصادرات إلى الدول العربية.التوالي
 مع، عن السنة السابقة%6٫7 دول مجلس التعاون قد زادت بنسبة
.بقاء اإلمارات في املركز األول يليها السعودية

During 2014٫ nearly 79.4% of the total exports were
towards Asian countries٫ a principal destination followed
by 8.9% towards European countries. Exports to Arab and
American countries were 7.8% and 1.6% respectively٫
while rest of the countries share was only 2.3%. During
2014٫ the share of total exports to Asian region was
increased by 0.5 percentage points even though the
share of Japan decreased from 29.2% in 2013 to 25.3%
of the total whereas the share of total of all other
regions decreased, except Arab region, over the previous
year (Table 7-2).

 استحوذت قارة آسيا التي تعتبر وجهة رئيسية2014 وخالل عام
%8٫9  يليها بنسبة، من الصادرات القطرية%79٫4 على ما نسبته
 وقد حصلت البلدان العربية واألمريكية على ما.البلدان األوروبية
 وحصلت بقية ال��دول على ما، على التوالي%1٫6  و%7٫8 نسبته
 وقد زادت حصة إجمالي الصادرات إلى منطقة. فقط%2٫3 نسبته
 وذلك رغم أن حصة اليابان إلى،%0٫5  بنسبة2014 آسيا في عام
 في٪25٫3  إلى2013  في عام٪29٫2 اإلجمالي قد انخفضت من
، وأن حصص كل املناطق األخرى باستثناء العالم العربي،2014 عام
.)2-7 قد انخفضت دون السنة السابقة (اجلدول
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)Table (7-2
Relative Geographical Distribution of Exports

جدول رقم ()2-7
التوزيع الجغرافي النسبي للصادرات

%

الإقليم وبع�ض
الدول املختارة

Region and Selected
Countries

2014

2013

2012

2011

2010

الدول الآ�سيوية

79.4

78.9

77.2

72.6

72.4

Asian Countries

اليابان

25.3

29.2

27.7

26.1

28.7

Japan

كوريا اجلنوبية

18.8

18.0

18.6

17.6

16.0

South Korea

الهند

12.7

10.4

11.0

9.5

8.6

India

ال�صني

7.7

6.5

5.1

3.9

3.0

China

�سنغافورة

6.1

5.1

5.3

7.1

7.8

Singapore

الدول الأوروبية

8.9

10.0

10.9

16.6

14.5

European Countries

اململكة املتحدة

2.3

2.8

3.4

7.0

4.7

U. K.

�أ�سبانيا

1.0

1.3

1.2

1.5

1.6

Spain

بلجيكا

1.0

1.2

1.3

1.7

1.8

Belgium

فرن�سا

1.0

1.3

1.2

1.5

1.6

France

الدول العربية

7.8

7.0

7.2

6.5

9.2

Arab Countries

دول جمل�س التعاون

7.2

6.5

6.5

5.7

8.0

GCC Countries

الإمارات العربية املتحدة

5.1

4.3

4.5

3.8

5.7

U.A.E

ال�سعودية

0.9

0.8

1.0

0.8

1.4

Saudi Arabia

الدول الأمريكية

1.6

1.7

2.1

2.3

1.8

American Countries

الواليات املتحدة الأمريكية

0.4

0.6

0.9

0.9

1.1

USA

باقي دول العامل

2.3

2.4

2.6

2.0

2.1

Rest of the World

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

املجموع
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Figure No. (7-3)
Major Destinations of
Qatar's Exports During 2014
(Share of Total)

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

)3-7( شكل رقم
الوجهات الرئيسية لصادرات
2014 دولة قطر خالل عام
)(حصة نسبية
اليابان

Japan

كوريا اجلنوبية

South Korea

الهند

India

ال�صني

China

�سنغافورة

Singapore

الإمارات العربية املتحدة
U.A.E.

دول �أخرى

Other Countries

Geographical Distribution of Imports
Imports of goods remained at steady level when
associated to its exports where the USA and China continue
to be its top partners accounting about 21.9% of the total
in 2014. Particularly٫ imports from China gained from 9.1%
in 2010 to 10.5% while other major partners were United
Arab Emirates٫ Germany and Japan accounting 8.2%٫
7.1%٫ 6.4% respectively during the year 2014 (Figure 7-4).
Share of imports from GCC countries were 16.0% of the
total imports during the year 2014٫ which increased as
compared to previous year by keeping the UAE as the major
source of Qatari imports followed by Saudi Arabia among
this region.
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التوزيع الجغرافي للواردات
،ظلت ال��واردات القطرية مستقرة من الدول الرئيسية املصدرة
حيث بقيت ال��والي��ات املتحدة وال��ص�ين ف��ي أعلى قائمة الشركاء
 وبوجه خاص فإن. من إجمالي ال��واردات%21٫9 لقطر مبا نسبته
%10٫5  إلى2010  في عام%9٫1 الواردات من الصني ارتفعت من
 وبلغت نسبة ال����واردات م��ن ال��ش��رك��اء اآلخ��ري��ن.2014 ف��ي ع��ام
الرئيسيني وهم اإلمارات العربية املتحدة وأملانيا واليابان ما نسبته
.)4-7 (شكل. على الترتيب في نفس العام%6٫4  و%7٫1  و%8٫2
وبلغت نسبة ال��واردات من دول مجلس التعاون اخلليجي ما نسبته
 مع زيادتها باملقارنة،2014  من إجمالي ال���واردات في ع��ام%16
. يليها السعودية، وب��ق��اء اإلم����ارات ف��ي امل��ق��دم��ة،ب��ال��ع��ام ال��س��اب��ق
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Figure No. (7-4)
Major Sources of Qatar Imports
During 2014 (Share of Total)

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

)4-7( شكل رقم
2014 المصادر الرئيسية لواردات دولة قطر خالل عام
)(حصة نسبية
الواليات املتحدة الأمريكية
USA

ال�صني
China

الإمارات العربية املتحدة
U.A.E.

�أملانيا

Germany

اليابان

Japan

اململكة املتحدة
U. K.

�أخرى

Others

During 2014٫ 34.0% of the total imports were from
Europe followed by 31.6% from Asian countries (Table 7-3).
Imports from Arab and American countries were at 18.0%
and 14.2% respectively of the total imports.

 م��ن ال�����واردات%34  ج����اءت م��ا نسبته،2014 وأث���ن���اء ع���ام
 م���ن ال������دول اآلس���ي���وي���ة (ج����دول%31٫6  ي��ل��ي��ه��ا،م���ن أوروب��������ا
 وب��ل��غ��ت ح��ص��ة ال�����واردات م��ن ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وال��والي��ات.)3-7
. على ال��ت��وال��ي م��ن إج��م��ال��ي ال����واردات%14٫2  و،%18 امل��ت��ح��دة

Further٫ growth in imports from European countries
increased by 17.7% over the previous year and its share
in total imports increased during 2014 (Table 7-3)٫ whereas
the same for American and Asian regions decreased but
increase has been observed for Arab region.

 عن%17٫7 ولوحظ منو ال��واردات من ال��دول األوروبية بنسبة
 بينما،2014 السنة السابقة لترتفع حصتها في اإلجمالي في عام
 وزادت، وآسيا،انخفضت النسب املماثلة للواردات من إقليمي أمريكا
.من العالم العربي
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)Table (7-3
Relative Geographical Distribution of Imports

جدول رقم ()3-7
التوزيع الجغرافي النسبي للواردات (سيف)

%
الأقاليم ودول خمتارة

Region and Selected
Countries

2014

2013

2012

2011

2010

الدول الأوروبية

34.0

32.8

33.5

34.6

35.2

European Countries

�أملانيا

7.1

6.6

6.6

7.0

7.2

Germany

�إيطاليا

4.9

5.7

4.9

5.7

6.5

Italy

اململكة املتحدة

5.4

5.0

4.5

5.0

5.1

U.K

فرن�سا

3.0

2.8

3.0

3.4

4.8

France

الدول الآ�سيوية

31.6

32.7

31.0

28.0

29.3

Asian Countries

ال�صني

10.5

9.9

9.8

9.7

9.1

China

اليابان

6.4

7.1

8.2

5.6

7.5

Japan

الهند

3.8

3.3

3.5

3.3

3.0

India

كوريا اجلنوبية

3.4

4.0

3.0

2.5

3.1

South Korea

الدول العربية

18.0

16.5

18.2

19.5

18.4

Arab Countries

دول جمل�س التعاون

16.0

14.5

16.1

17.3

16.1

GCC countries

الإمارات العربية املتحدة

8.2

7.2

8.0

8.1

6.9

U.A.E

ال�سعودية

4.6

4.5

4.8

5.3

5.3

Saudi Arabia

الدول الأمريكية

14.2

15.1

14.4

15.5

15.1

American Countries

الواليات املتحدة الأمريكية

11.4

11.8

11.0

11.5

11.8

USA

باقي دول العامل

2.2

2.9

2.9

2.4

2.0

Rest of the World

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

املجموع
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Qatari Riyal Exchange Rate

سعر صرف الريال القطري

Qatar’s decision to keep its exchange rate pegged to
the US dollar at QR 3.64 per each dollar, was approved
by an Emiri Decree issued in July 2001. The policy of the
pegging has succeeded in maintaining a stable value of
the Qatari Riyal for more than a decade٫ supported the
economy in avoiding the risks of volatility in prices and
renders stability to Qatar’s export earnings٫ especially in a
period of uncertainty about global economic recovery and
sentiments prevailing in global financial markets. Further٫
as most of the export contracts are in dollars٫ the pegging
provides a credible anchor for the stability of the country.

استمر رب��ط سعر ص��رف ال��ري��ال القطري ب��ال��دوالر األميركي
 منذ ص��دور مرسوم أميري، ري��ال لكل دوالر3٫64 بسعر ص��رف
 وق��د جنحت استراتيجية رب��ط ال��ري��ال.2001 ب��ذل��ك ف��ي يوليو
القطري ب��ال��دوالر ف��ي احل��ف��اظ على ثبات قيمة ال��ري��ال مل��ا يزيد
 وه��و ما ع��زز من ق��درة االقتصاد القطري،عن عقد من ال��زم��ان
 ووف��رت استقرارا في،على جتنب مخاطر التقلبات في األس��ع��ار
 وبخاصة في أوق��ات غموض الرؤية،عائدات التصدير اخلارجية
 واملشاعر السائدة في أسواق املال،بشأن انتعاش االقتصاد العاملي
 فإنه يوفر مرساة ذات مصداقية الستقرار، وأبعد من ذلك.العاملية
.اقتصاد البالد بالنظر إلى أن معظم عقود التصدير تتم بالدوالر

Figure No. (7-5)
Qatari Riyal Exchange Rate

QR

)5-7( شكل رقم
سعر صرف الريال القطري

اليورو

Euro €

)الني الياباين(كل مائة

اجلنية الإ�سرتليني

الفرنك ال�سوي�سري

وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة

Yen (¥ 100)

Sterlin Pound £

Swiss Franc

One SDR

A review of exchange rate of QR against major
international trading currencies and the SDR is described
as follows. Average exchange rate of QR was stagnant
against Euro and depreciated by 1.3% against Swiss franc,
while it got appreciated by 8.2% against Japanese Yen
and depreciated by 5.1% against Sterling Pound in 2014
(Table 7-4).
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،وبتحليل التغير السنوي لسعر الصرف مقابل العمالت الرئيسية
 تبني أن متوسطسعر صرف الريال قد كان،وحقوق السحب اخلاصة
، مقابل الفرنك السويسري٪1٫3  ومتراجعاً بنسبة،راكداً مقابل اليورو
 مقابل الني الياباني ومتراجعاً بنسبة٪8٫2 في حني أنه ارتفع بنسبة
.)4- 7  (اجلدول2014  مقابل اجلنيه اإلسترليني في عام%5٫1
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Table (7-4)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

)4-7( جدول رقم
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

%
Main Currencies
Euro ∈
Yen ¥

Sterling Pound £

Swiss Franc
One SDR

العمالت الرئي�سية

2010

2011

2012

2013

2014

Period Average

4.9

-4.7

8.2

-3.2

0.0

متو�سط الفرتة

End of Period

7.8

3.3

-1.9

-4.3

13.6

نهاية الفرتة

Period Average

-6.2

-9.1

0.0

22.3

8.2

متو�سط الفرتة

End of Period

-11.5

-4.6

11.4

21.7

14.5

نهاية الفرتة

Period Average

0.8

-3.6

1.4

1.0

-5.1

متو�سط الفرتة

End of Period

3.4

1.3

-2.0

-4.2

5.5

نهاية الفرتة

Period Average

-4.2

-14.8

5.6

-1.1

-1.3

متو�سط الفرتة

End of Period

-8.8

0.1

-2.6

-2.7

10.9

نهاية الفرتة

End of Period

1.8

0.3

-0.1

-0.2

6.3

وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة نهاية الفرتة

While comparing the end of period exchange rates٫
Qatari riyal appreciated against major currencies under
review. During 2014٫ end of period exchange rate of Qatari
Riyal٫ it appreciated against Euro at the rate of 13.6% visà-vis depreciation of 4.3% in 2013٫ showed the highest
appreciation of 14.5% vis-à-vis appreciation of 21.7% in
2013 against Japanese Yen٫ it appreciated at the rate of
5.5% in 2014 vis-à-vis the depreciation of 4.2% in 2013
against Sterling Pound٫ appreciated at the rate of 10.9%
vis-à-vis depreciation of 2.7% in 2013 for Swiss Franc.
Finally for SDR٫ Qatari riyal got appreciated at the rate of
6.3% vis-à-vis depreciation of 0.2% in 2013 (Figure 7-6).
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الفـ ــرتة

Period

اليورو
الني الياباين
اجلنيه الإ�سرتليني
الفرنك ال�سوي�سري

 فإن سعر،وعند املقارنة على أساس أسعار صرف نهاية الفترة
صرف الريال قد ارتفع مقابل العمالت الرئيسية قيد االستعراض في
٪13٫6  فقد ارتفع امام اليورو مع نهاية العام بنسبة بلغت.2014 عام
 وسجل سعره أعلى.2013  في عام٪4٫3 مقابل انخفاض بنسبة
 في عام٪21٫3  أمام الني مقابل ارتفاع بنسبة%14٫5 ارتفاع بنسبة
 وارتفع سعر صرف الريال مقابل اجلنيه اإلسترليني مع نهاية.2013
 في عام٪4٫2  بعد انخفاض بنسبة2014  في عام٪5٫5 العام مبعدل
 بعد٪10٫9  وارتفع سعره مقابل الفرنك السويسري بنسبة،2013
 وأخيرا ارتفع سعر صرف. 2013  في عام٪2٫7 انخفاض بنسبة
 مقارنة،٪6٫3 الريال أمام وحدات حقوق السحب اخلاصة بنسبة
.)6-7  (الشكل2013  في عام٪0٫2 بـتراجع
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)Figure No. (7-6
Annual Changes in
QR Exchange Rates

شكل رقم ()6-7
التغيرات السنوية في أسعار
صرف الريال القطري

وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة

الفرنك ال�سوي�سري

اجلنية الإ�سرتليني

الني الياباين

One SDR

Swiss Franc

Sterlin Pound £

Yen ¥

ميزان المدفوعات

اليورو

Euro €

Balance of Payments

سجلت التقديرات األولية مليزان املدفوعات لدولة قطر فائضا
بقيمة خمسة مليارات ريال خالل عام  2014مقابل فائض بقيمة
 33مليار ريال في عام  .2013وقد نتج الفائض من محصلة صافي
فائض احلساب اجل��اري بقيمة  199٫6مليار ري��ال ،مع عجز في
احلساب الرأسمالي واملالي بقيمة  190٫9مليار ريال .وبذلك شكل
فائض ميزان املدفوعات ما نسبته  ٪0.6من الناجت احمللي اإلجمالي
االسمي للبالد خالل العام (اجلدول .)5 -7

)Preliminary estimates of Balance of Payments (BoP
for the State of Qatar registered surplus of QR5.0 billion
during 2014 as against surplus of QR33.0 billion in 2013.
The surplus was resulted from the net of current account
surplus of QR 199.6 billion along with the deficit in the
Capital & Financial account of QR190.9 billion in 2014. The
overall balance placed at 0.6% of country’s nominal GDP
during the year 2014 (Table 7-5).

)Table (7-5
Qatar’s Balance of Payments

جدول رقم ()5-7
ميزان المدفوعات القطري
مليون ريال قطري QR Million

البند

Items

2014

2013

2012

2011

2010

احل�ساب اجلاري

199٫601

227٫201

225٫681

189٫730

87٫184

Current Account

احل�ساب الر�أ�سمايل واملايل

-239٫319 -161٫612 -198٫370 -190٫930

-38٫868

Capital and Financial Account

-52٫211

44٫393

Overall Balance

امليزان الكلي

التقرير السنوي الثامن والثالثون 2014

4,708

32٫994

58٫529
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QR Billion مليار ريال

Figure No. (7-7)
Qatar Balance of Payments

احل�ساب الر�أ�سمايل واملايل

احل�ساب اجلاري

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
declined by 12.1% and placed at QR199.6 billion vis-àvis QR227.2 billion during 2013. The fall in CA surplus is
mainly due to the increase in service imports and outgoing
transfers along with slowdown in merchandise export
during the period٫ reflecting decline hydrocarbon export
revenue and increase in imports of goods and services
driven by higher domestic demand mainly by the population
rise in view of 2022 FIFA related developmental projects.
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)7-7( شكل رقم
ميزان المدفوعات لدولة قطر

امليزان الكلي

الحساب الجاري
يعكس الفائض املتحقق في احلساب اجلاري نتائج املعامالت بني
، والدخل، واخلدمات،قطر وبقية دول العالم التي تشتمل على السلع
 وقد انخفض الفائض في احلساب.والتحويالت اجلارية خالل العام
 مليار ريال مقارنة199٫6  إلى٪12٫1  بنسبة2014 اجلاري في عام
 ويُ��ع��زى االنخفاض. مليار ري��ال في العام السابق227٫2 بنحو
بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات من اخلدمات وزيادة التحويالت
 نتيجة انخفاض، مع تراجع حصيلة الصادرات أثناء الفترة،الصادرة
 وزي��ادة ال���واردات من السلع،عائدات ال��ص��ادرات الهيدروكربونية
بتأثير زيادة السكان في مرحلة جتهيز البنية التحتية ملسابقة كأس
.2022 العالم
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Table (7-6)
Current Account by Major Components

)6-7( جدول رقم
الحساب الجاري حسب المكونات الرئيسية
QR Million مليون ريال قطري

Items

البند

2010

2011

2012

2013

2014

Goods

196٫661

318٫567

371٫887

383٫265

366٫077

ال�سلع

Services

-21٫000

-34٫482

-50٫902

-59٫347

-70٫371

اخلدمات

Income

-47٫115

-48٫306

-44٫134

-41٫224

-33٫854

الدخل

Current Transfers

-41٫362

-46٫048

-51٫170

-55٫493

-62٫251

التحويالت اجلارية

CA Balance

87٫184

189٫730

225٫681

227٫201

199٫601

ر�صيد احل�ساب اجلاري

Decrease in current account surplus was driven by
4.5% decline in goods account surplus where both export
and imports of goods (F.O.B) have declined by 3.7%٫ 1.0%
respectively over the previous year (Figure 7-8). The
non-merchandise outflows placed at QR166.5 billion٫ an
increased of 6.7% over previous year. Qatar consistently
records net deficits in three categories of non-physical
payments and service account deficit showed the largest
share during 2014. Further٫ the current account balance
ratio to country’s GDP decreased to 25.9% in 2014 from
30.7% in 2013.

Goods Account
The goods balance٫ the net value of the goods imported
and exported٫ typically the major component in CA as
changes in the patterns of trade are the key drivers in the
developments of the CA for the country. Decline in exports
during 2014 mainly contributed to the decrease in surplus
in the CA by QR27.6 billion over last year.
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ويعزى التراجع في فائض احلساب اجلاري إلى انخفاض بنسبة
 حيث انخفضت كل من الصادرات، في فائض حساب السلع%4٫5
 على التوالي مقارنة بالعام٪1  و٪3٫7 وال���واردات (ف��وب) بنسبة
 وقد زادت تدفقات البضائع غير السلعية.)8-7 السابق (الشكل
 لتصل إلى، مقارنة بالعام السابق٪6٫7  بنسبة2014 خالل عام
 واعتادت قطر أن تسجل عجوزات صافية في. مليار ريال166٫5
ثالثة فئات من حساباتها غير العينية التي يأتي حساب اخلدمات
 ويالحظ انخفاض نسبة ميزان احلساب اجلاري.كأكبر حساب فيها
 من2014  في عام٪25٫9 إلى الناجت احمللي اإلجمالي االسمي الى
.2013  في عام٪30٫7
حساب السلع
يُعد حساب السلع ع��ادة عنصرا رئيسيا في ميزان احلساب
 بالنظر إلى أن التغير في أمناط التجارة هو،اجل��اري لدولة قطر
 وق��د أسهم.احمل���رك الرئيسي للتطورات ف��ي احل��س��اب اجل���اري
 في تراجع الفائض اجلاري في2014 انخفاض الصادرات في عام
. مليار ريال عن السنة السابقة27٫6 قطر بنحو
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)Table (7-7
)Trade Balance (Goods Account

جدول رقم ()7-7
الميزان التجاري (حساب السلع)
مليون ريال قطري QR Million

البند

2014

2013

2012

2011

2010

479٫445

497٫833

483٫951

416٫577

272٫871

 -الغاز الطبيعي (يت�ضمن املكثفات)

313٫186

318٫640

300٫812

259٫334

151٫896

)- Natural Gas (Including Condensates

 -النفط

78٫203

90٫555

95٫060

96٫112

73٫504

- Oil

� -صادرات �أخرى

81٫165

82٫867

83٫090

55٫540

40٫153

- Other Exports

� -إعادة الت�صدير

6٫891

5٫771

4٫990

5٫592

7٫318

- Re Exports

-112٫065 -114٫568 -113٫369

-98٫010

-76٫210

)Imports (fob

371٫886

318٫567

196٫661

Trade Balance

ال�صادرات (فوب)

الواردات (فوب)
ر�صيد امليزان التجاري

366٫076

383٫265

انخفضت حصة الصادرات السلعية في متحصالت احلساب
اجلاري في عام  2014بنحو  2٫1نقطة مئوية من مستواها القياسي
البالغ  ٪88من احلساب اجلاري خالل عام  .2013وألن ال��واردات
أكثر تنوعا مقارنة بالصادرات ،لذا فإن امليزان التجاري قد شكل
ما نسبته  %47٫5من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي  ،مقارنة مع
 ٪51.8في عام .2013

Items
)Exports (fob

Share of Exports of goods in CA receipts declined by
2.1 percentage points during 2014 from the level recorded
at 88.0% during 2013. As Imports are more diversified
as compared to exports, therefore trade balance was
still sizeable at 47.5% of nominal GDP as compared with
51.8% in 2013.

شكل رقم ()8-7
الصادرات والواردات والميزان التجاري

)Figure No. (7-8
Exports٫ Imports and the Trade Balance

مليار ريال QR Billion

امليزان التجاري

Trade Balance
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)Imports (FOB
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حساب الخدمات

Service Account
Over the period٫ services exports achieved significant
growth٫ largely because of increase in transportation and
travel services (Table 7-11). Data indicates that Qatar
is the net importer of services and the service payments
were increasing due to spending on services related to
constructions for the FIFA world cup related projects.
Consequently٫ the net deficit on trade in services increased
by QR11.0 billion during 2014 over the previous year.

 ويعزى، في عام التقرير،حققت صادرات اخلدمات منوا كبيرا
ذلك إلى حد كبير للزيادات في مجال النقل وخدمات السفر (اجلدول
 وتشير بيانات اجل��دول إلى أن قطر هي مستورد صافي.)11-7
 وقد زادت مدفوعات اخلدمات خالل العام نتيجة لإلنفاق،للخدمات
،على اخلدمات املتعلقة باإلنشاءات للمشاريع املتعلقة بكأس العالم
 مليار11 وبالتالي فإن صافي العجز في جتارة اخلدمات قد زاد بنحو
. عن السنة السابقة2014 ريال في عام

Table (7-8)
Services Account

)8-7( جدول رقم
حساب الخدمات
QR Million مليون ريال قطري

Items

البند

2010

2011

2012

2013

2014

Services (Credit)

10٫961

26٫913

36٫117

40٫675

49٫236

)اخلدمات (دائن

Services (Debit)

-31٫961

-61٫395

-87٫019

-100٫022

-119٫607

)اخلدمات (مدين

Services Account Balance

-21٫000

-34٫482

-50٫902

-59٫347

-70٫371

ر�صيد ح�ساب اخلدمات

The increase in exports & imports of transportation and
travel services together led the total exports and imports
of services to higher level in 2014 over previous year (Table
7-11). The outflow generated from travel and transportation
services accounted about 63.3% of the total services
imports during 2014. Further٫ exports of goods and services
together declined by 1.8% while the imports of goods and
services rose by 8.7% during 2014 over previous year. It
can be noted that country’s foreign exchange reserves is
equivalent to import cover of 8 months of imports during
2014 from 8.5 months observed in the previous year.

Income Account
Income account consists of investment generated mainly
through external assets and liabilities٫ compensation of
employees٫ outcome of income from the stock dividends٫
interest٫ reinvested earnings٫ etc. During the year٫ the net
outflow in this head declined as compared with last year and
amounted at QR33.9 billion. Income account balance deficit
was lower in 2014 due to higher income receipts of QR26.9
billion and lower payments of QR60.8 billion during 2014.
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ًالزيادة في ص��ادرات وواردات النقل وخدمات السفر أديا معا
إلى ارتفاع إجمالي ص��ادرات وواردات اخلدمات مبستوى عال في
 وتقدر التدفقات٫)11-7(  مقارنة بالعام السابق جدول2014 عام
 من%63٫3 الصادرة املتولدة من واردات النقل والسفر مبا نسبته
 فإن، وإضافة إلى ذلك.2014 إجمالي واردات اخلدمات في عام
 في%1٫8 قيمة صادرات السلع و اخلدمات معا قد انخفضت بنسبة
%8٫7  بينما ارتفعت قيمة واردات السلع واخلدمات بنسبة2014 عام
 وميكن مالحظة أن احتياطي النقد األجنبي.عن السنة السابقة
 مقارنة2014  شهور في عام8 يغطي قيمة ال��واردات السلعية ملدة
.2013  شهر في عام8٫5 بنحو
حساب الدخل
يتكون حساب الدخل من االستثمارات املتولدة بشكل رئيسي من
 ومن عوائد، ومن تعويضات املوظفني،األصول واخلصوم اخلارجية
 واملداخيل املعاد، والفوائد املصرفية،الدخل من توزيعات األسهم
 وأثناء العام انخفضت التدفقات الصادرة الصافية عن.استثمارها
 مليار ريال نتيجة ارتفاع التدفقات33٫9 السنة السابقة لتصل إلى
 وان��خ��ف��اض التدفقات ال��ص��ادرة، مليار ري���ال26٫9 ال����واردة إل��ى
. مليار ريال60٫8 إلى
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Table (7-9)
Income Account

)9-7( جدول رقم
حساب الدخل
QR Million مليون ريال قطري

Items

البند

2010

2011

2012

2013

2014

Income (Credit)

8٫698

22٫445

23٫726

23٫264

26٫923

)الدخل (دائن

Income (Debit)

-55٫813

-70٫752

-67٫860

-64٫488

-60٫777

)الدخل (مدين

Income Account Balance

-47٫115

-48٫306

-44٫134

-41٫224

-33٫854

ر�صيد ح�ساب الدخل

Current Transfers Account

حساب التحويالت الجارية

In the current account head٫ net current transfers
during 2014 reported a higher deficit of QR62.3 billion as
compared with QR55.5 billion in 2013. These transfers
occurred 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.

 إلى2014 ارتفع عجز صافي التحويالت اجلارية خالل عام
 وهذه.2013  مليار ريال في55٫5  مليار ريال باملقارنة مع عجز62٫3
التحويالت حتدث من نقل األصول بني املقيمني وغير املقيمني من
 والتحويالت من وإلى،دون تعويض أو مقابل مثل حتويالت العاملني
 واملنظمات غير الهادفة للربح في، واملنظمات الدولية،حكومة أجنبية
. الخ، منح،شكل نقدي

Table (7-10)
Current Transfer Account

)10-7( جدول رقم
حساب التحويالت الجارية
QR Million مليون ريال قطري

2010

2011

2012

2013

2014

البند

-41٫362

-46٫048

-51٫170

-55٫493

-62٫251

ميزان التحويالت اجلارية

Credit

14٫651

6٫498

7٫172

4٫064

2٫566

دائن

Debit

-56٫013

-52٫546

-58٫342

-59٫557

-64٫817

مدين

of which: Workers’ Remittances

-29٫577

-37٫543

-37٫430

-40٫550

-40٫367

 حتويالت العاملني:منها

Items
Current Transfer Balance
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The major contributor of the debit in current transfers
head is from the outgoing workers’ remittances (WR)
generally made by the economically active non-Qatari
population of around 1.7 million (by the end of 2014) and
such movements as a share of total current account outflow
was about 11.3% during 2014. It is noted that outgoing WR
declined by 0.5% over previous year and reached QR 40.4
billion during 2014 despite the increase in work force in
the country. Further٫ a majority of these remittances about
80.7% of the total were remitted in the national currency
of the recipient country and٫ as like in previous periods٫
exchange houses dominated the remittance market by
accounting around of 76.5% of the total.

Capital and Financial Account
The deficit in Capital account reached QR20.1 billion in
2014 as against deficit of QR17.4 billion observed during
previous year٫ increased by 15.7%. The financial account
balance continued in deficit and registered outflow of QR
170.8 billion as compared with outflow of QR181.0 billion
during 2013 (Table 7-11).

Financial Account
The financial account consists of direct investment٫
portfolio investment٫ other investment٫ financial derivatives
that gave rise to outflow of QR170.8 billion during 2014.
Portfolio investments and other investments were the main
contributors to the net outflows. The deficit in financial
account balance registered decrease in net outflow by
5.6% as compared to previous year and as a result٫ the
deficit in Capital & Financial account was lower by 3.8%
and placed at QR190.9 billion during 2014 against the
deficit of QR198.4 billion registered in 2013.
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تستحوذ حتويالت العاملني على حصة مهمة من التحويالت
اجلارية التي يقوم بها السكان النشيطون اقتصاديا من غير القطريني
 وشكلت.)2014  مليون نسمة مع نهاية عام1٫7 (وعددهم حوالي
 من إجمالي تدفقات احلساب%11٫3 ه��ذه التدفقات ما نسبته
 وجتدر اإلشارة إلى أن حتويالت العاملني.2014 اجلاري خالل عام
 مليار40٫4  وبلغت، عن العام السابق٪0٫5 قد انخفضت بنسبة
 عالوة. على الرغم من زيادة أعداد الوافدين في قوة العمل،ريال
 من هذه التحويالت قد متت بالعملة٪80٫7  فإن نحو من،على ذلك
، وكما هو احلال في السنوات السابقة،الوطنية للوجهات النهائية لها
هيمنت مراكز الصرافة على سوق التحويالت في قطر مبا يزيد
. من اإلجمالي٪76٫5 على

الحساب الرأسمالي والمالي
 مليار20٫1  نحو2014 بلغ العجز في حساب رأس املال في عام
 عن عام٪21.7  بارتفاع قدره،  مليار ريال17٫4 ريال مقابل عجز
 وقد ظل رصيد احلساب املالي في خانة العجز خالل عام.2013
181  مليار ريال باملقارنة مع170٫8  مع تدفق خارجي بواقع2014
.)11-7  (اجلدول2013 مليار ريال خالل عام
الحساب المالي
 واستثمارات،يتكون احلساب املالي من االستثمارات املباشرة
 واملشتقات املالية التي أعطت زيادة، واستثمارات أخرى،احملافظ
 وكانت.2014  مليار ريال في عام180٫7 للتدفقات الصادرة بقيمة
 واالس��ت��ث��م��ارات األخ���رى امل��ص��در الرئيسي،استثمارات احمل��اف��ظ
 وقد سجل العجز في ميزان احلساب.للتدفقات الصادرة الصافية
 عن السنة%5٫6 املالي انخفاضاً في التدفقات ال��ص��ادرة بنسبة
 فإن عجز احلساب الرأسمالي واملالي كان أقل، وبالنتيجة،السابقة
 مقارنة بعجز2014  مليار ريال في عام190٫9  وبلغ%3٫8 بنسبة
.2013  مليار ريال مت تسجيله في عام198٫4
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Direct Investment
For full-year 2014٫ resident investors invested QR24.6
billion in direct investment abroad and foreign investors
invested QR3.8 billion in direct investment in Qatar. This
can be compared with full-year 2013٫ when resident
investors invested QR29.2 billion abroad while foreign
investors withdraw QR3.1 billion from Qatar. Accordingly٫
the net direct investment showed an outflow of QR20.8
billion in 2014 as compared with outflow of QR32.3 billion
in 2013.

Portfolio Investment
During the period under review٫ portfolio investments
generated a net capital outflow of QR72.6 billion as
against outflow of QR66.6 billion in 2013. The net outflow
generated is mainly from the external investments in
tradable securities in the form of equity securities٫ debt
securities٫ foreign shares coupled with maturing of sukuks
and bonds traded abroad even though there was heavy
buying pressure through foreign portfolio investors in
country’s stock exchange during 2014.

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

االستثمار المباشر
بلغ صافي تدفق االستثمارات املباشرة إل��ى خ��ارج قطر في
 مليار ريال باملقارنة مع تدفق معاكس من24٫6  نحو2014 عام
 وباملقارنة فإن. مليار ريال3٫8 االستثمارات األجنبية إلى قطر بقيمة
29٫2  قد بلغت2013 التدفقات االستثمارية الصادرة للخارج في عام
 مليار3٫1  وقابلها استثمارت أجنبية إلى قطر بقيمة،مليار ري��ال
 فإن صافي التدفقات االستثمارية قد انخفضت في، وبالنتيجة.ريال
 مليار ريال في32٫3  مليار ريال مقارنة بنحو20٫8  إلى2014 عام
.2013 عام
المحافظ االستثمارية
بلغ صافي تدفقات احملافظ االستثمارية إلى اخل��ارج في عام
.2013  مليار ريال في عام66٫6  مليار ريال مقابل72٫6  نحو2014
وقد تولد صافي التدفق إلى اخلارج بشكل رئيسي من االستثمارات
،اخلارجية في األوراق املالية القابلة للتداول في شكل حقوق ملكية
 بالتزامن مع صكوك وسندات، واألسهم األجنبية،وأوراق الدين
 مع أنه كانت هناك ضغوط شراء من،مستحقة متداولة في اخلارج
.مستثمري احملافظ األجنبية في سوق األسهم احمللية
استثمارات أخرى

Other Investment
The other investments account٫ mostly made up of net
overseas loans٫ currencies and deposits and other foreign
assets/liabilities (including derivatives) saw net outflow of
QR77.5 billion during 2014 compared to a net outflow of
QR82.1 billion a year ago (Figure 7-9). This is the largest
component of financial account that showed a significant
moderation, mainly due to the increase in other investment
liabilities on account of foreign inter-bank liabilities during
the year.
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 التي تتكون من القروض،شهد حساب االستثمارات األخ���رى
 واألصول واخلصوم األجنبية (مبا فيها،والودائع والنقد اخلارجي
 مليار77٫5  بقيمة2014 املشتقات) تدفقاً خارجياً صافياً في عام
 مليار ريال قبل عام82٫1  مقارنة بـتدفق خارجي صافي بقيمة،ريال
ً وهذا هو أكبر مكون في احلساب املالي يُظهر اعتداال.)9-7 (شكل
 ناجت بشكل رئيسي من الزيادة في خصوم االستثمارات،ًرئيسياً جوهريا
.األخرى في حساب خصوم حساب البنوك األجنبية أثناء العام
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)9-7( شكل رقم
المكونات الرئيسية للحساب المالي

QR Billion مليار ريال

Figure No. (7-9)
Major Components of Financial Account

رصيد احلساب املالي

صافي االستثمار
املباشر

صافي استثمارات
احملافظ

صافي االستثمارات
االخرى

Financial
Account Balance

Direct Investment٫
Net

Portfolio
Investment٫ Net

Other Investment٫
Net

As a result of the above mentioned developments٫
the overall BoP for the State of Qatar recorded a surplus
of QR5.0 billion during 2014, compared with a surplus of
QR33.0 billion in 2013 (Table 7-11).
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 سجل ميزان املدفوعات،وكمحصلة للتطورات اآلنفة الذكر أعاله
 بقيمة خمسة مليارات ريال2014 لدولة قطر فائضاً خالل عام
.)11-7  (اجلدول2013  مليار ريال في عام33 باملقارنة مع فائض
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Foreign Trade and Balance of Payments

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

Table (7-11)
Qatar’s Balance of Payments

)11 – 7( جدول رقم
ميزان المدفوعات القطري
QR Million مليون ريال قطري

Particular
A. Current Account
Goods

2010

2011*

2012*

2013* 2014**

87٫184

189٫730

225٫681

227٫201

199٫601
366٫077

196٫661

318٫567

371٫887

383٫265

Exports ( F. O. B. )

272٫871

416٫577

483٫952

497٫833

479٫446

Imports ( F. O. B. )

(76٫210)

(98٫010)

(112٫065)

(114٫568)

(113٫369)

(21٫000)

(34٫482)

(50٫902)

(59٫347)

(70٫371)

10٫961

26٫913

36٫117

40٫675

49٫236

Services
Services (Credit)
Travel

2٫124

4٫257

10٫400

12٫581

16٫713

Transportation

6٫378

14٫300

17٫004

20٫402

23٫400

Others

2٫459

8٫356

8٫713

7٫693

9٫123

Services (Debit)

(31٫961)

(61٫395)

(87٫019)

(100٫022)

(119٫607)

Travel

(1٫959)

(6٫579)

(20٫560)

(24٫082)

(31٫602)

Transportation

(20٫960)

(35٫837)

(35٫991)

(37٫294)

(44٫105)

Others

(9٫042)

(18٫979)

(30٫468)

(38٫646)

(43٫900)

(47٫115)

(48٫306)

(44٫134)

(41٫224)

(33٫854)

8٫698

22٫445

23٫726

23٫264

26٫923

0

0

0

0

0

Income
Income (Credit)
Compensation of Employees
Investment Income
Income (Debit)
Compensation of Employees
Investment Income
Current Transfers

8٫698

22٫445

23٫726

23٫264

26٫923

(55٫813)

(70٫752)

(67٫860)

(64٫488)

(60٫777)

(380)

(475)

(473)

(513)

(511)

(55٫433)

(70٫277)

(67٫387)

(63٫975)

(60٫266)

(41٫362)

(46٫048)

(51٫170)

(55٫493)

(62٫251)

Credit

14٫651

6٫498

7٫172

4٫064

2٫566

Debit

(56٫013)

(52٫546)

(58٫342)

(59٫557)

(64٫817)

of which Workers’ Remittance

(29٫577)

(37٫543)

(37٫430)

(40٫550)

(40٫367)

(38٫868)

(239٫319)

(161٫612)

(198٫370)

(190٫930)

Capital Account

(7٫489)

(13٫121)

(22٫240)

(17٫403)

(20٫128)

Financial Account

(31٫379)

(226٫198)

(139٫372)

(180٫967)

(170٫802)

(33٫379)

(5٫257)

(32٫257)

(20٫777)

Abroad

(36٫795)

(6٫698)

(29٫198)

(24٫564)

In Qatar

3٫416

1٫441

(3٫059)

3٫787

(69٫263)

10٫190

(66٫649)

(72٫556)

Assets

(62٫892)

(27٫698)

(59٫828)

(60٫769)

Liabilities

(6٫371)

37٫888

(6٫821)

(11٫787)

B. Capital and Financial Account

Direct Investment

Portfolio Investment

Financial Derivatives٫ Net
Other Investment
Assets
Liabilities

5٫767

(5٫615)

2٫702

1٫158

(129٫323)

(138٫689)

(84٫763)

(78٫627)

(150٫471)

(134٫414)

(48٫609)

(93٫784)

21٫148

(4٫275)

(36٫154)

15٫157

(3٫923)

(2٫622)

(5٫540)

4٫163

(3٫964)

D. Overall Balance

44٫393

(52٫211)

58٫529

32٫994

4٫708

E. Change in Reserves ( Increase - )

(44٫393)

52٫211

(58٫529)

(32٫994)

(4٫708)

C. Net Errors & Omissions

* Revised Data			
** Preliminary Estimates
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البيانات

 احل�ساب اجلاري.�أ
ال�سلع
)ال�صادرات (فوب
)الواردات (فوب
اخلدمات
)اخلدمات (دائن
�سفر
نقل
�أخرى
)اخلدمات (مدين
�سفر
نقل
�أخرى
الدخل
)الدخل (دائن
تعوي�ضات العاملني
دخل اال�ستثمار
)الدخل (مدين
تعوي�ضات العاملني
دخل اال�ستثمار
التحويالت اجلارية
دائن
مدين
منها حتويالت العاملني
 احل�ساب الر�أ�سمايل واملايل.ب
احل�ساب الر�أ�سمايل
احل�ساب املايل
اال�ستثمار املبا�شر
يف اخلارج
يف قطر
حمافظ اال�ستثمار
الأ�صول
اخل�صوم
 �صايف،امل�شتقات املالية
ا�ستثمارات �أخرى
الأ�صول
اخل�صوم
 �صايف ال�سهو واخلط�أ.ج
 وفر �أو عجز ميزان املدفوعات.د
) -  التغري يف االحتياطيات (الزيادة.

* بيانات منقحة
** بيانات �أولية تقديرات
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