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Foreword by HE the Governor

Qatar Central Bank is pleased to issue its thirty-nine annual 

report, which discusses the most important economic and 

financial developments in Qatar’s economy during 2015. 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 as well as public 

finances, The second part deals with developments in the 

monetary sector, the banking & financial sector, foreign trade 

and balance of payments.

In 2015, the world economy has witnessed unfavourable 

conditions marked by the sharp decline in oil prices, a continued 

volatile atmosphere in the MENA region, and the continuing 

instability and weak growth in advanced economies. Even 

so, the impact on Qatar economy was minimalistic as Qatar 

has recorded a reasonable growth during the year amounted 

to about 3.7%, supported by strong growth of non-oil sector 

activities, reflecting the ongoing economic diversification 

strategy. Inflation was moderate due to decline in global 

commodity prices and the appreciations of the QR exchange 

rates in line with US dollar. Lower oil prices had a negative 

impact on export earnings and government revenues, which 

led to a review of public expenditure plans with a focus on 

improving efficiency. Lower oil prices had a negative impact on 

public sector deposits at banks as they fell in conjunction with 

the credit growth in the public sector. In these circumstances, 

QCB managed liquidity to ensure a comfortable liquidity in 

the system and thus facilitate adequate flow of credit to 

productive sectors of the economy in an effective manner in 

terms of cost. With moderate growth of inflation, QCB was 

able to continue accommodative monetary policy to support 

growth and then strengthen regulatory systems to promote 

financial stability.

كلمة سعادة احملافظ

التاسع  السنوي  تقريره  أن يصدر  املركزي  يسر مصرف قطر 
التي  واملالية  االقتصادية  التطورات  أهم  يناقش  الذي  والثالثون 
التقرير  ويتألف  2015م.  عام  خالل  القطري  االقتصاد  شهدها 
أحدث  األول  القسم  يتناول  فصول،  سبعة  يتضمنان  قسمني  من 
ال��ت��ط��ورات ف��ي االق��ت��ص��اد احمل��ل��ي مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ن��اجت احمللي 
بينما  العامة،  املالية  إلى  باإلضافة  األسعار  ومستويات  اإلجمالي 
واملالي  واملصرفي  النقدي  القطاع  تطورات  الثاني  القسم  يتناول 

والتجارة اخلارجية وميزان املدفوعات.

التي  املواتية  الظروف غير  الرغم من  وعلى   ،2015 عام  وفي 
شهدها االقتصاد العاملي، والتي متثلت في التراجع احلاد ألسعار 
النفط مع استمرار أجواء السياسة املضطربة في منطقة الشرق 
والنمو  االستقرار  عدم  حالة  واستمرار  أفريقيا  وشمال  األوسط 
على  ذلك  كل  تأثير  أن  إال  املتقدمة؛  االقتصادات  في  الضعيف 
االقتصاد القطري كان في أضيق احلدود، فقد سجلت قطر خالل 
بنمو قوي من أنشطة  بلغ نحو 3.7% مدعوماً  معقوالً  العام منواً 
القطاعات غير النفطية، مبا يعكس استراتيجية التنويع االقتصادي 
اإليجابي  األث��ر  جزئيا  يعكس  مبا  التضخم  واع��ت��دل  اجل��اري��ة.  
النخفاض األسعار العاملية للسلع، كما حتسن سعر صرف الريال 
متشيا مع ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي. وقد أثر انخفاض 
التصدير واإلي��رادات احلكومية  النفط سلبا على عائدات  أسعار 
على  التركيز  مع  احلكومي  اإلنفاق  مراجعة خطط  إلى  أدى  مما 
حتسني الكفاءة، كما أثر انخفاض أسعار النفط أيضاً على ودائع 
االئتمان  منو  مع  بالتزامن  فانخفضت  البنوك  لدى  العام  القطاع 
املركزي  قطر  مصرف  أدار  البيئة،  هذه  وفي  العام.  القطاع  في 
السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام وبالتالي تسهيل تدفق 
كاف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد بطريقة فعالة من 
حيث التكلفة. وفي ظل منو معتدل للتضخم، متكن مصرف قطر 
ثم  ومن  النمو  لدعم  متكيفة  نقدية  سياسة  مواصلة  من  املركزي 

تعزيز األنظمة الرقابية لتعزيز االستقرار املالي.



عبد اهلل بن سعود آل ثاني
احملافـــــــــــظ

Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor

In this occasion, QCB has the honour 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.

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

الالزمة إلعداد هذا التقرير.



QATAR CENTRAL BANK - ORGANIZATIONAL FIGURE
مصرف قطر املركزي - الهيكل التنظميي
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إجمالي الناتج

حافظ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي على وتيرة منوه خالل 
عام 2015م وإن تباطأ معدل منوه قليالًـ حيث اقتصر على نحو %3٫7 
نحو  إلى  بذلك  إجماليه  ليصل  السابق;  العام  في   %4 بنحو  مقارنةًـ 
792٫1 مليار ريال (بأسعار عام 2013م) مقارنةًـ بنحو 764٫1 مليار 
ريال في عام 2014م. ويالحظ أن الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار 
اجلارية خالل نفس الفترة قد تراجع مبعدل يبلغ نحو 20٫6%. وقد 
لنمو  اإلجمالي احلقيقي محصلةًـ  الناجت احمللي  في  النمو  جاء هذا 
النفطي  الناجت  تراجع  مع   %7٫8 مبقدار  النفطية  غير  القطاعات 
بنحو 0٫2%. أما بالنسبة للناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية; 
فقد كان لتراجع أسعار النفط في األسواق الدولية تأثير مباشر في 
من  بأكثر  النفطي  الناجت  تراجع  حيث  2015م,  عام  خالل  تراجعه 
احلقيقي  الناجت  شهده  الذي  التقريبي  الثبات  من  الرغم  على   %43
لهذا القطاع. وجدير بالذكر أن إجمالي الناجت احمللي غير النفطي 
باألسعار اجلارية قد شهد خالل الفترة تباطؤاًـ في معدل منوه حيث 
في   %12٫7 نحو  يبلغ  منو  مبعدل  مقارنةًـ   %3٫6 نحو  على  اقتصر 

عام 2014م.

GDP

Real GDP maintained the pace of its growth during 
2015, although slightly slowed to about 3.7%, compared 
with 4% in the previous year;  to reach to QR792.1 billion 
(at 2013 prices) compared to QR764.1 billion in 2014. At 
current prices, the GDP during the same period has declined 
at a rate of about 20.6%. The growth of real GDP has come 
as an outcome of the non-oil sector GDP growth by 7.8% 
and a decline in the oil GDP by about 0.2%. As for the GDP 
at current prices; it has been affected by the decline in oil 
prices in the global markets during 2015, and it declined 
by more than 43%. It is worth mentioning that the total 
non-oil GDP at current prices during the period has seen a 
slowdown in its growth rate to about 3.6% compared with 
a growth rate of around 12.7% in 2014.

جدول رقم (١-١)
تطور الناتج المحلي اإلجمالي

QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activity

باألسعار اجلارية
 Current Prices

بأسعار عام 2013
At 2013 Prices النشاط االقتصادي

2014 2015 2014 2015

Oil & Gas     390,726 219,991 396,902 396,296  النفط والغاز     

Relative  Share   51.1% 36.2% 51.9% 50.0% األهمية النسبية  

Rate of Growth -3.00% -43.70% -1.47% -0.15% معدل النمو 

Non-Oil Sectors 374,071 387,553 367,195 395,791 القطاعات غير النفطية 

Relative  Share   48.9% 63.8% 48.1% 50.0% األهمية النسبية  

Rate of Growth  12.65% 3.60% 10.58% 7.79% معدل النمو    

Grand Total 764,797 607,544 764,097 792,087 املجموع العام 

Rate of Growth   4.07% -20.56% 3.98% 3.66% معدل النمو    

Table (1-1) 
Development GDP
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Oil and Gas Sector

Due to a 43% decline in oil prices in the global markets 
during 2015, GDP of oil & gas sector at current prices 
declined in the same period by QR170.7 billion or 43.7% 
to reach QR220 billion, compared to about QR391 billion 
during the previous year 2014. (Table 1-9).

Accordingly, the relative importance of the oil & gas 
share in the GDP at current prices decreased by 14.9 
percentage points to 36.2% compared to 51.1% in the 
previous year 2014. It is worth mentioning that the decline 
witnessed in the oil & gas sector at current prices during 
the 2015 stood at 108.6% of the total decline in GDP at 
current prices.

On the other hand, oil and gas GDP (at 2013 prices) 
declined slightly by QR 606 million or 0.2%, thus reducing 
the relative importance of the sector share in the real GDP 
from 51.9% in 2014 to about 50% in  the report year.

قطاع النفط والغاز

شهد قطاع النفط والغاز خالل عام 2015م انخفاضاًـ تبلغ قيمته 
170٫7 مليار ريال ونسبته 43٫7% ليقتصر إجمالي ناجته االسمي 
على نحو 220 مليار ريال, وذلك مقارنةًـ بنحو 391 مليار ريال خالل 
إلى  أساسية  بصفة  االنخفاض  هذا  ويعزى  2014م;  السابق  العام 
 %43 يزيد عن  الدولية مبعدل  النفط في األســواق  انخفاض أسعار 

(جدول 9-1).

النفط  لقطاع  االسمي  الناجت  التي شهدها  التطورات  أدت  وقد 
إجمالي  في  النسبية  حصته  تراجع  إلى  2015م  عام  خالل  والغاز 
لتقتصر  الناجت احمللي باألسعار اجلارية مبقدار 14٫9 نقطة مئوية 
2014م.  السابق  العام  في   %51٫1 ًـبنحو  مقارنة   %36٫2 نحو  على 
النفطي باألسعار  القطاع  الذي شهده  بالذكر إن االنخفاض  وجدير 
إجمالي  من  نحو %108٫6  نسبته  بلغت  2015م  عام  اجلارية خالل 

التراجع في الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية.

لقطاع  احلقيقي  احمللي  الناجت  أرقــام  تشير  أخــرى,  ناحية  من 
النفط والغاز إلى حتقيقه تراجع طفيف يبلغ نحو 606 ماليني ريال 
(بأسعار عام 2013م) أو ما نسبته 0٫2% مما دفع بأهميته النسبية 
نحو  من  هامشياًـ  التراجع  إلى  احلقيقي  احمللي  الناجت  إجمالي  في 

51٫9% في عام 2014م لتقتصر على نحو 50% في عام التقرير.

النفط والغاز القطاعات غير النفطية
Oil and Gas Non- Oil Sectors

شكل رقم ( ١-١)
الناتج المحلي ا�جمالي با�سعار الجارية

Figure No. (1-1)
GDP in Current Prices
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Table (1-2)
Relative Contribution in GDP Growth 

جدول رقم (١-٢)
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي                                                                          

Non-Oil Sectors

Nominal non-oil GDP sectors continued its pace of 
growth in 2015, though lower than in the previous year; 
as it increased by only QR13.5 billion or 3.6% compared 
to 12.7% in 2014, thus reaching to QR387.6 billion, 
compared to QR374.1 billion in 2014. It should be noted 
that the performance of all non-oil sectors were mostly 
positive during 2015; where all of them have witnessed an 
increase in their nominal GDP (with the exception of the 
manufacturing sector). 

On the other hand, real non-oil GDP growth decelerated 
to 7.8% compared to 10.6% in 2014; however it has 
contributed with all the increase witnessed in real GDP, 
offsetting the slight decline in the real oil GDP.  The 
contributions of all non-oil sectors without exception were 
positive in 2015.  

القطاعات غير النفطية

وإن  وتيرة منوه,  النفطية  للقطاعات غير  الناجت االسمي  واصل 
جاءت هذا العام بشكل أقل من مثيلتها اخلاصة بالعام السابق; حيث 
حقق زيادة مقدارها 13٫5 مليار ريال ونسبتها 3٫6% مقارنةًـ بزيادة 
تبلغ نسبتها 12٫7% خالل العام السابق ليصل رصيده إلى نحو 387٫6 
مليار ريال خالل عام 2015م مقارنةًـ بنحو 374٫1 مليار ريال خالل 
العام السابق 2014م. وجدير بالذكر أن أداء القطاعات االقتصادية 
غير النفطية خالل عام 2015م (باستثناء قطاع الصناعة التحويلية) 
جاء جله موجباًـ حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية زيادة في 

الناجت احمللي االسمي.

من ناحية أخرى, حقق الناجت احلقيقي للقطاعات غير النفطية 
تبلغ  منواًـ  حقق  حيث  2014م;  بعام  مقارنةًـ  منوه  معدل  في  تباطؤاًـ 
خالل   %10٫6 بنحو  مقارنةًـ  2015م  عام  خالل   %7٫8 نحو  نسبته 
شهدها  التي  الزيادة  بكل  ساهم  قد  فإنه  ذلك  ومع  السابق,  العام 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي معوضاًـ التراجع الذي شهده الناجت 
احلقيقي للقطاع النفطي. وقد متيز الناجت احلقيقي للقطاعات غير 
النفطية هذا العام بتحقيق جميع قطاعاته سواء السلعية أو اخلدمية 

ملعدالت منو موجبة بدون استثناء على اإلطالق.

QR Million     مليون ريال قطري

 Changes Achieved in: 

2014 2015
اسميالتغيرات املتحققة في:   

Nominal
حقيقي

Real
اسمي

Nominal
حقيقي

Real

Oil & Gas Sector   -12,086 -5,910 -170,735 -606 قطاع النفط والغاز

Contribution in Total -40.4% -20.2% 108.6% -2.2% املساهمة في اإلجمالي 

Non-Oil Sectors 42,020 35,144 13,482 28,596 القطاع غير النفطي  

Contribution in Total 140.4% 120.2% -8.6% 102.2% املساهمة في اإلجمالي 

Total  Change in GDP 29,934 29,234 -157,253 27,990 إجمالي التغير في الناجت
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Table (1-3) 
Developments in the Non-Oil GDP

جدول رقم (١-٣)
تطورات الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

Viewing the non-oil sectors by the nature of their 
output, the commodity production sectors* have witnessed 
a decrease in their current price output, and a deceleration 
in their constant price output. In nominal prices, commodity 
production output decreased during 2015, by more than QR 
9 billion or 7.6% compared to an increase of 11% in the 
previous year; reaching QR 119.6 billion, and accounting for 
30.9% of  the non-oil nominal  GDP, compared to 34.6% in 
the 2014. It is noted that all commodity production sectors 
have achieved positive nominal growth during 2015, with 
the exception of the manufacturing sector.

At the level of the constant prices output; (2013=100) 
the output of the commodity sectors increased by QR 10.9 
billion, or 8.6%, raising its relative importance in the real 
non-oil GDP to 34.9% compared to 32.2% in the previous 
year, and thus contributing by about 38.1% of the total 
increase witnessed in the real non-oil GDP sectors.

لطبيعة  وفقاًـ  النفطية  غير  االقتصادية  القطاعات  إلى  وبالنظر 
شهدت  قد  السلعي*   اإلنــتــاج  قطاعات  أن  جند  القطاعات,  تلك 
خالل عام 2015م تراجعاًـ باألسعار اجلارية وتباطؤاًـ في معدل النمو 
االسمي خالل  السلعي  اإلنتاج  قطاعات  ناجت  احلقيقي, حيث حقق 
عام 2015م انخفاضاًـ مبا يزيد عن تسعة مليارات ريال وبنسبة تبلغ 
نحو 7٫6% مقارنةًـ بارتفاع تبلغ نسبته 11% في العام السابق; ليقتصر 
رصيده على نحو 119٫6 مليار ريال مشكالًـ نحو 30٫9% من إجمالي 
بنحو %34٫6  مقارنةًـ  االسمي  النفطي  اإلجمالي غير  الناجت احمللي 
خالل العام السابق. ويالحظ أن جميع قطاعات اإلنتاج السلعي قد 
حققت منواًـ اسمياًـ موجباًـ باستثناء قطاع الصناعة التحويلية خالل 

عام 2015م.

أما على صعيد الناجت احلقيقي; فقد شهد ناجت قطاعات اإلنتاج 
(بأسعار  ريال  مليار  زيادة قدرها 10٫9  2015م  السلعي خالل عام 
عام 2013م) أو مبا نسبته 8٫6% لترتفع أهميتها النسبية في إجمالي 
الناجت احمللي احلقيقي غير النفطي إلى 34٫9% مقارنةًـ بنحو %32٫2 
التي  الزيادة  إجمالي  من   %38٫1 بنحو  مساهمةًـ  السابق,  العام  في 

شهدها الناجت احلقيقي للقطاعات غير النفطية.

* Commodity Production sectors include: Agriculture & Fishing٫ 
Manufacturing Water & Electricityand Building & Construction sector.

الصناعة  البحر, قطاع  الزراعة وصيد  من: قطاع  كل  تشمل  السلعي  اإلنتاج  * قطاعات   
التحويلية, قطاع الكهرباء واملاء, وأخيراًـ قطاع التشييد والبناء.

QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activities

باألسعار اجلارية
At Current Prices

بأسعار عام 2013
At 2013 Prices النشاط االقتصادي

2014 2015 2014 2015

Commodity Production  Sectors 129,484 119,612 127,094 137,984 قطاعات اإلنتاج السلعي   

Relative Share    34.60% 30.90% 34.60% 34.90% احلصة النسبية    

Growth Rate       11.00% -7.60% 8.90% 8.60% معدل النمو      

Service Sector       244,587 267,941 240,101 257,807 قطاعات اخلدمات     

Relative Share    65.40% 69.10% 65.40% 65.10% احلصة النسبية   

Growth Rate 13.60% 9.50% 11.50% 7.40% معدل النمو                  

Total                     374,071 387,553 367,195 395,791 املجموع                       

Growth Rate 12.70% 3.60% 10.60% 7.80% معدل النمو                     
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Unlike the commodity production sectors; the output 
growth of the services sectors decelerated in 2015 in both 
nominal and real prices. Nominal output of the service 
sectors increased by QR23.4 billion or 9.5% in 2015, 
compared to 13.6% in 2014, bringing the total services 
output to nearly QR267.9 billion compared to QR244.6 
billion in 2014. Accordingly, relative importance of the 
service output in the nominal non-oil GDP increased to 
69.1% compared to 65.4% in the previous year. As for the 
2013 prices level, the service output increased by QR17.7 
billion, or 7.4%, compared to 11.5% in the previous year, 
bringing the total services output, to nearly QR257.8 billion 
in 2015. It is worth mentioning that all the services sectors 
have witnessed real positive growth during the report year.

Sectoral Analysis of the Non-Oil GDP

Developments in the non-oil GDP are an outcome of the 
developments in the non-oil sectors. Except the nominal 
output of the manufacturing sector, all other sectors, either 
commodity or services sectors, have witnessed increases 
in their nominal or real GDP, albeit with varied rates from 
one sector to another. 

ناجت  شهد  فقد  السلعي;  اإلنــتــاج  قطاعات  نــاجت  خــالف  وعلى 
باألسعار اجلارية  النمو  تباطؤاًـ سواء في معدل  قطاعات اخلدمات 
أو في معدل النمو احلقيقي, حيث حقق ناجتها االسمي خالل عام 
بنمو  ريال ونسبتها 9٫5% مقارنةًـ  زيادة قدرها 23٫4 مليار  2015م 
معدله 13٫6% خالل العام السابق, ليصل رصيده إلى نحو 267٫9 
مليار ريال مقارنة بنحو 244٫6 مليار ريال خالل العام السابق, لترتفع 
أهميته النسبية في إجمالي الناجت احمللي االسمي غير النفطي إلى 
الصعيد  على  أما  السابق.  العام  في   %65٫4 بنحو  مقارنةًـ   %69٫1
عام  (بأسعار  ريــال  مليار   17٫7 قدرها  زيــادة  حقق  فقد  احلقيقي 
2013م) أو ما نسبته 7٫4% مقارنةًـ بنمو حقيقي تبلغ نسبته %11٫5 
في العام السابق, ليصل رصيده إلى نحو 257٫8 مليار ريال في عام 
جميعها  قد شهدت  اخلدمات  قطاعات  أن  بالذكر  وجدير  التقرير. 

بدون استثناء معدالت منو موجبة.

التحليل القطاعي للناتج غير النفطي

تعتبر التطورات التي شهدها الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي 
النفطية  غير  االقتصادية  القطاعات  شهدته  ملا  طبيعية  محصلة 
جميعها  شهدت  والتي  2015م,  عام  خالل  تطورات  من  الرئيسية 
معدالت منو موجبة وإن تباينت معدالتها من قطاع ألخر, سواءًـ في 
ذلك معدالت النمو باألسعار اجلارية أو معدالت النمو احلقيقية, ولم 
القطاع  كان هو  التحويلية, حيث  الصناعة  يخالف ذلك سوى قطاع 
ناجته  قيمة  ارتفاع  مع  االسمي  ناجته  قيمة  تراجعت  الذي  الوحيد 

احلقيقي.

Table (1-4) 
Relative Contributions in Non-Oil GDP Growth

جدول رقم (١-٤)
المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

QR Million     مليون ريال قطري

Achieved Change

2014 2015
اسميالتغير احملقق

Nominal
حقيقي

Real
اسمي

Nominal
حقيقي

Real
Commodity Production  
Sectors 12,808 10,418 -9,872 10,890 قطاعات اإلنتاج السلعي 

Relative Share 30.50% 29.60% -73.20% 38.10% املساهمة في اإلجمالي  

Services Sectors    29,212 24,726 23,354 17,706 قطاعات اخلدمات  

Relative Share 69.50% 70.40% 173.20% 61.90% املساهمة في اإلجمالي 

Non-Oil GDP 42,020 35,144 13,482 28,596 الناجت احمللي غير النفطي  
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Table (1-5) 
Non-Oil GDP

جدول رقم (١-٥)
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activity
2014 2015

اسميالنشاط االقتصادي
Nominal

حقيقي
Real

اسمي
Nominal

حقيقي
Real

Agriculture & Fishing 761 752 828 811 الزراعة وصيد البحر 

Industrial Manufacturing 77,456 76,652 60,044 79,103 الصناعة التحويلية  

Electricity & Water   4,308 4,364 4,520 4,668 الكهرباء واملاء  

Building & Construction 46,959 45,326 54,220 53,402 التشييد والبناء

Trade, Restaurants & Hotels 52,226 51,977 57,627 56,144 التجارة واملطاعم والفنادق 

Transportation & Communication 25,008 24,981 26,687 26,036 النقل واالتصاالت 
Finance,  Insurance, Real Estate 
and Business Services 101,189 97,658 111,404 106,201

املال والتأمني والعقارات وخدمات 
األعمال

Services                66,164 65,485 72,223 69,426 اخلدمات                

Non-Oil Sectors  374,071 367,195 387,553 395,791 القطاعات غير النفطية   

Figure No. (1-2)
Nominal non-oil GDP

شكل رقم ( ١-٢)
الناتج المحلي ا�جمالي االسمي غير النفطي

QR Million مليون ريال
Services

Finance &
Business

Transportation &
Communications

Trade

Construction

Electricity & Water

Manufacturing

اخلدمات

املال واألعمال

التجارة

التشييد

الكهرباء واملاء

الصناعة التحويلية

النقل 
واالتصاالت
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الرئيسية,  الثمانية  االقتصادية  القطاعات  نتناول  يلي  وفيما 
غير  االقتصادية  القطاعات  إجمالي  ناجت  مجموعها  يشكل  والتي 
النمو  النسبية في معدالت  النفطية من حيث تطورها ومساهمتها 
حسب  مرتبة  وذلــك  النفطية,  غير  القطاعات  نــاجت  في  احملققة 
النفطية  القطاعات غير  ناجت  إجمالي  تكوين  النسبية في  أهميتها 

باألسعار اجلارية لعام 2015م.

The eight major economic sectors, which constitute, 
as a whole, the non-oil GDP are provided below in terms 
of their development, their relative importance in nominal 
non-oil GDP, and their rates of growth.

Table (1-6)
Growth rates and the Relative Importance  in 
Nominal Non-Oil GDP                                                             

%

جدول رقم (١-٦)
معدالت النمو، واألهميات النسبية في الناتج المحلي 

اإلجمالي االسمي غير النفطي

Economic Activity 

2014 2015

النموالنشاط االقتصادي
Growth

األهمية 
النسبية
Relative 

Importance

النمو
Growth

األهمية 
النسبية
Relative 

Importance

Agriculture & Fishing 9.7 0.20 8.8 0.21 الزراعة وصيد البحر

Industrial Manufacturing  5.2 20.71 -22.5 15.49 الصناعة التحويلية 

Electricity & Water    9.2 1.15 4.9 1.17 الكهرباء واملاء    

Construction & Building      22.3 12.55 15.5 13.99 التشييد والبناء    

Trade & Restaurant & Hotels 14.9 13.96 10.3 14.87 التجارة واملطاعم والفنادق 

Transportation & Communication 12.0 6.69 6.7 6.89 النقل واالتصاالت 
Finance, Insurance, Real Estate 
and Business Services 16.4 27.05 10.1 28.75

املال والتأمني والعقارات وخدمات 
األعمال

Services    9.1 17.69 9.2 18.64 اخلدمات       

Non-Oil  Sectors    12.7 100 3.6 100 القطاعات غير النفطية     

Finance, Insurance, Real Estate and Business 
Services Sector

The 2015 increase in the output of the Finance, 
insurance, real estate and business services (FIRB) sector 
was the largest among all non-oil sectors (both in nominal 
and constant prices). The nominal output increased by 
about QR 10.2 billion or 10.1%, and contributed with about 
75.8% of the total increase in the nominal non-oil GDP in 
2015, to reach to QR111.4 billion, compared to QR101.2 
billion during the previous year. 

قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات ا�عمال

األعمال  وخدمات  والعقارات  والتأمني  املال  قطاع  ناجت  حقق 
زيادة هي األكبر (سواء االسمية أو احلقيقية) بني جميع القطاعات 
الزيادة  بلغت  حيث  2015م,  عام  خالل  النفطية  غير  االقتصادية 
االسمية نحو 10٫2 مليار ريال أو ما نسبته 10٫1%; ليساهم بذلك 
في  املسجلة  اجلارية  باألسعار  الزيادة  إجمالي  من   %75٫8 بنحو 
الناجت احمللي غير النفطي خالل عام 2015م, وليصل ناجته االسمي 
إلى نحو 111٫4 مليار ريال مقارنةًـ بنحو 101٫2 مليار ريال خالل 

العام السابق.
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As a result, the relative share of FIRB sector in the 
nominal non-oil GDP increased from 27.1% in the previous 
year to about 28.7% in 2015, and thus maintained the first 
rank between all other non-oil sectors.

On the other hand, the real output of FIRB sector has 
grown by about QR8.5 billion (at 2013 prices) or 8.7% and 
contributed with 29.9% of the total increase of the real 
non-oil GDP in 2015. Thus, its relative importance in the 
real non-oil GDP marginally increased to 26.8%, although 
it maintained the lead among all non-oil sectors.

Table (1-9), comparing the FIRB growth rates of both 
current and real prices achieved during 2015. It is clear that 
a part of the increase in nominal output of the FIRB sector 
was due to higher prices during the year by 1.2%.

والتأمني  املـــال  قــطــاع  الــتــي شهدها  الــتــطــورات  دفــعــت  ــد  وق
الناجت  إجمالي  في  النسبية  حصته  األعمال  وخدمات  والعقارات 
في   %27٫1 من  اجلارية  باألسعار  النفطي  غير  اإلجمالي  احمللي 
العام السابق إلى نحو 28٫7% هذا العام ليحافظ بذلك على مركز 

الصدارة بني باقي القطاعات االقتصادية غير النفطية.

الناجت احلقيقي لهذا القطاع قد حقق منواًـ  وجدير بالذكر إن 
ونسبته  2013م)  عام  (بأسعار  ريال  مليار   8٫5 نحو  قيمته  بلغت 
التي  الزيادة  إجمالي  من  بنحو %29٫9  بذلك  ليساهم  نحو %8٫7 
النفطي خالل عام  اإلجمالي احلقيقي غير  الناجت احمللي  شهدها 
غير  احلقيقي  احمللي  الناجت  في  النسبية  أهميته  لترتفع  2015م; 
إلى 26٫8% محافظاًـ بذلك على صدارته جلميع  النفطي هامشياًـ 

القطاعات االقتصادية غير النفطية.

ويالحظ إنه مبقارنة معدالت النمو باألسعار اجلارية واحلقيقية 
أن  يتضح   (9-1 (جــدول  القطاع  لهذا  2015م  عام  احملققة خالل 
نسبة غير قليلة من النمو باألسعار اجلارية بهذا القطاع إمنا تعزى 

الرتفاع متوسط األسعار به والذي ارتفع خالل العام بنحو %1٫2.

Services Sector

Nominal output of the service sector increased during 
2015 by about QR6.1 billion, or 9.2%, compared to 9.1% 
in 2014; thus reaching to QR72.2 billion. The mentioned 
increase was mainly due to an increase in the government 
services by about QR6.1 billion to reach to about QR72.9 
billion. The increase in the imputed financial services 
was estimated at QR1.6 billion or 7.5%, and it absorbed 
all other sub-sectors increases such as social services 
(increased by about QR809 million, or 11.3%), household 
services (increased by about QR324 million, or 10%), and 
finally import duties (increased by about QR371 million, 
or 11.1%). The imputed financial services have been 
deducted from the output of the service sector to avoid 
double counting.

Developments in the nominal service sector have 
resulted in increasing its relative importance from about 
17.7% in 2014 to reach to about 18.6% in 2015, and the 
rank of the service sector has advanced from third place 
in 2014 to second place among the economic sectors 
during 2015 . 

قطاع الخدمات

شهد ناجت قطاع اخلدمات خالل عام 2015م ارتفاعاًـ في قيمة 
ناجته باألسعار اجلارية بنحو 6٫1 مليار ريال أو مبا نسبته %9٫2 
ناجته  بذلك  ليرتفع  السابق;  العام  في   %9٫1 قــدره  بنمو  مقارنةًـ 
االسمي إلى نحو 72٫2 مليار ريال مقارنةًـ بنحو 66٫2 مليار ريال 
في العام السابق. وقد جاء هذا االرتفاع بصفة أساسية نتيجةًـ ملا 
ريال  مليار   6٫1 نحو  بلغت  زيــادة  من  احلكومية  اخلدمات  حققته 
لتصل إلى نحو 72٫9 مليار ريال مقارنةًـ بنحو 73٫1 مليار ريال في 
العام السابق. وقد استوعبت الزيادة التي شهدتها اخلدمات املالية 
احملتسبة, والتي سبق وأن احتسبت ضمن ناجت قطاع املال والتأمني 
والعقارات وخدمات األعمال فضالًـ عن ناجت باقي القطاعات (لذلك 
يتم خصمها من ناجت هذا القطاع) واملقدرة بنحو 1٫6 مليار ريال 
الفرعية  القطاعات  باقي  الزيادة احملققة في  كامل  ونستها %7٫5 
واملتمثلة في اخلدمات االجتماعية (ازدادت بنحو 809 ماليني ريال 
 324 بنحو  (ازدادت  العائلية  واخلدمات   ,(%11٫3 نسبته  مبا  أو 
مليون ريال أو مبا نسبته 10%), وأخيراًـ رسوم االستيراد (ازدادت 

بنحو 371 مليون ريال أو مبا نسبته %11٫1).

وقد أدت التطورات التي شهدها الناجت االسمي لقطاع اخلدمات 
إلى زيادة أهميته النسبية من نحو 17٫7% خالل عام 2014م لتصل 
التطورات فقد  لهذه  ونتيجة  التقرير,  إلى نحو 18٫6% خالل عام 
2014م  الثالثة خالل عام  تقدم ترتيب قطاع اخلدمات من املرتبة 
النفطية خالل  االقتصادية غير  القطاعات  بني  الثانية  املرتبة  إلى 

عام 2015م.
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شهد  قد  اخلدمات  لقطاع  احلقيقي  الناجت  إن  بالذكر  وجدير 
(على غرار الناجت باألسعار اجلارية) منواًـ موجباًـ بلغ نحو 6% أو ما 
بنحو  بذلك  مسهماًـ  2013م)  عام  (بأسعار  ريال  مليار   3٫9 قيمته 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  شهدها  التي  الزيادة  إجمالي  من   %13٫8
احلقيقي غير النفطي خالل عام 2015م. وعلى الرغم من تراجع 
عام  خــالل   %17٫8 نحو  من  اخلــدمــات  لقطاع  النسبية  األهمية 
باملرتبة  إنه ظل محتفظاًـ  إال  العام,  نحو 17٫5% هذا  إلى  2014م 
حيث  من  النفطية  غير  االقتصادية  القطاعات  باقي  بني  الثالثة 

األهمية النسبية.

ويالحظ إنه مبقارنة معدالت النمو باألسعار اجلارية واحلقيقية 
احملققة خالل عام 2015م لقطاع اخلدمات يتضح أن هناك ارتفاعاًـ 

في متوسط أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو %3.

It is worth mentioning that the real output of the 
services sector has witnessed (similar to the output at 
current prices) positive growth of about 6% or QR3.9 billion 
(at 2013 prices), thus contributing approximately 13.8% of 
the total increase in the real non-oil GDP through 2015. 
In spite of the decline in the relative importance of the 
services sector from about 17.8% in 2014 to about 17.5% 
in 2015, it has maintained third place among the rest of the 
non-oil sectors of the economy.

Comparing the growth rates of both current and real 
prices for the Services sector during 2015 reveals that 
there is a rise by 3% in the average prices of the products 
of this sector.

Manufacturing Sector

Nominal output of the Manufacturing sector fell during 
2015 by 22.5%, to about QR60 billion compared to QR77.5 
billion, a year earlier. The mentioned developments have 
led to a decline in the relative importance of the sector 
from 20.7% in the previous year to about 15.5% in 2015. As 
a result, the output of the Manufacturing sector in current 

الصناعة التحويلية

عام  خــالل  التحويلية  الصناعة  لقطاع  االسمي  الناجت  حقق 
ناجته  ليتراجع   %22٫5 نحو  نسبته  بلغت  كبيراًـ  تراجعاًـ  2015م 
االسمي إلى نحو 60 مليار ريال مقارنةًـ بنحو 77٫5 مليار ريال في 
أهمية  تراجع في  إلى  السابقة  التطورات  أدت  وقد  السابق.  العام 
على  لتقتصر  السابق  العام  في   %20٫7 نحو  من  النسبية  القطاع 
الصناعة  قطاع  تراجع  إلى  ذلك  ليؤدي  العام;  هذا   %15٫5 نحو 
التحويلية من املرتبة الثانية التي كان يحتلها في العام السابق إلى 

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

(%)

جدول رقم (١-٧)
مساهمة القطاعات الفرعية في النمو االسمي 

لقطاع الخدمات

Sub-sectors

النمو عام 2015
Growth in 2015 املساهمة في 

النمو
Contribution 

in Growth

القيمة القطاعات الفرعية
باملليون ريال

Value in 
Million QR

%

Government Services 6,108 8.4 100.8 اخلدمات احلكومية     

Imputed Financial Services -1,553 7.5 -25.6 اخلدمات املالية احملتسبة

Other Services    1,504 11.0 24.8 اخلدمات األخرى     

Social Services  809 11.3 13.4 اخلدمات االجتماعية   

Household  Services  324 10.0 5.3 اخلدمات العائلية   

Import Fees   371 11.1 6.1 رسوم االستيراد  

Total  Sector  6,059 9.2 100 إجمالي القطاع   
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prices has retreated from the second position, to the third 
one among the non-oil sectors in 2015.

On the other hand, the real Manufacturing output 
grew by about 3.2%, i.e. less than half the similar rates 
of the other non-oil sectors. Thus, the relative importance 
of the Manufacturing sector decreased marginally from 
about 20.9% in 2014 to about 20% in 2015. However, it 
maintained the second place in terms of its contribution to 
the real non-oil GDP, and it contributed about QR2.5 billion 
(at 2013 prices) or a 8.6% of the total increase of the real 
non-oil GDP during 2015.

Comparing the growth rates of the Manufacturing 
sector in both current and real prices during 2015, shows a 
decline in the products prices by 24.9%.

الثالثة بني القطاعات االقتصادية غير النفطية هذا العام,  املرتبة 
النفطي  الناجت احمللي غير  إجمالي  وذلك من حيث مساهمته في 

باألسعار اجلارية.

الناجت احلقيقي لهذا القطاع قد شهد منواًـ  وجدير بالذكر إن 
مثيله اخلاص  يقل عن نصف  معدل  وهو  نحو %3٫2,  نسبته  تبلغ 
إلى  أدى  الــذي  األمــر  النفطية;  غير  للقطاعات  احلقيقي  بالناجت 
تراجع أهميته النسبية هامشياًـ من نحو 20٫9% في العام السابق 
لتقتصر على نحو 20% خالل عام التقرير, ومع ذلك ظل محتفظاًـ 
الناجت احمللي غير  الثانية من حيث مساهمته في إجمالي  باملرتبة 
النفطي احلقيقي, وقد ساهمت الزيادة التي شهدها الناجت احلقيقي 
(بأسعار  ريال  مليار   2٫5 نحو  والبالغة  التحويلية  الصناعة  لقطاع 
الناجت  التي شهدها  الزيادة  بنحو 8٫6% من إجمالي  2013م)  عام 

احمللي اإلجمالي احلقيقي غير النفطي خالل عام 2015م.

ويالحظ إنه مبقارنة معدالت النمو باألسعار اجلارية واحلقيقية 
أن  يتضح  التحويلية  الصناعة  لقطاع  2015م  عام  خالل  احملققة 

هناك تراجعاًـ في أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو %24٫9.

Trade, Restaurants and Hotels Sector 

The growth of the nominal output of the Trade, 
restaurants and hotels sector (TRH) decelerated to 10.3% 
and QR5.4 billion in 2015 compared to 14.9% in 2014 to 
reach to QR57.6 billion, and contributed by 40.1% of the 
total increase in the nominal non-oil GDP. 

Thus, the relative share increased in the total non-
oil GDP from 14% in 2014 to about 14.9% in 2015, 
but remained in fourth place, without change from the 
previous year.

The growth of the TRH sector decelerated to about 8.1% 
in 2015 from 14.3% during the previous year, reflecting an 
increase of QR4.2 billion (at 2013 prices). Thus, the TRH 
sector contributed about 14.6% of the total increase in 
the real non-oil GDP during 2015, and its relative share 
remained the same at 14.2% as in 2014. It ranked fourth 
without change from the previous year. 

قطاع التجارة والمطاعم والفنادق

شهد قطاع التجارة واملطاعم والفنادق خالل عام 2015م تباطؤاًـ 
في معدل منوه االسمي ليقتصر هذا العام على نحو 10٫3% مقارنةًـ 
ريال  مليار   5٫4 مقدارها  بزيادة  السابق,  العام  في   %14٫9 بنحو 
نهاية  في  االسمي  ناجته  ليصل  2014م  بعام  اخلــاص  نظيره  عن 
2015م إلى نحو 57٫6 مليار ريال ليساهم بنحو 40٫1% من  عام 
االسمي. النفطي  غير  احمللي  الناجت  في  احملققة  الزيادة  إجمالي 

واملطاعم  التجارة  قطاع  شهدها  التي  التطورات  دفعت  وقــد 
والفنادق خالل عام 2015م بحصته النسبية في إجمالي الناجت احمللي 
غير النفطي باألسعار اجلارية إلى االرتفاع من نحو 14% في عام 
2014م لتصل إلى نحو 14٫9% خالل عام 2015م, وإن لم يؤثر ذلك 
على ترتيبه حيث ظل في املرتبة الرابعة دون تغيير عن العام السابق.

هو  شهد  قد  القطاع  لهذا  احلقيقي  الناجت  إن  بالذكر  وجدير 
أيضاًـ تباطؤاًـ في معدل منوه, حيث اقتصر على نحو 8٫1% في عام 
2015م مقارنةًـ بنحو 14٫3% خالل العام السابق محققاًـ بذلك زيادة 
قدرها 4٫2 مليار ريال (بأسعار عام 2013م), ليساهم بنحو %14٫6 
من إجمالي الزيادة التي شهدها الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
غير النفطي خالل عام 2015م, ولتظل حصته النسبية تقريباًـ عند 
نفس مستواها احملقق في العام السابق والبالغ نحو 14٫2% ليحافظ 
الرابعة. املرتبة  وهو  السابق  العام  في  ترتيبه  ذات  على  القطاع 
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By comparing the growth rates of the TRH sector in 
both current and real prices during 2015 revealing that a 
20% in the nominal output growth was due to an increase 
in the products prices by 5%.

ــاألســعــار اجلــاريــة  ــدالت الــنــمــو ب ــع ــالحــظ إنـــه مبــقــارنــة م وي
يتضح  الــقــطــاع  لــهــذا  2015م  عـــام  خـــالل  احملــقــقــة  واحلقيقية 
في  لــلــزيــادة  يــعــزى  ــة  اجلــاري بــاألســعــار  النمو  مــن   %20 نحو  أن 
.%5 بنحو  ارتفع  والــذي  القطاع,  هــذا  منتجات  أسعار  متوسط 

Construction Sector

The output of the construction and building sector 
grew by the second largest absolute increase among all 
the non-oil sectors through 2015, valued at about QR7.3 
billion, or 15.5%, and contributing about 53.9% of the total 
increase in the non-oil GDP by 2015. As a result, nominal 
output reached about QR54.2 billion, compared to about 
QR47 billion in 2014. Although the rate of growth during 
2015 came less than the 22.3% rate of the previous year, 
but since it approaching five times the average rate of the 
non-oil sectors of about 3.6%; the relative importance of 
the construction sector has risen to about 14% in 2015 
compared to 12.6% in 2014, however, the construction 
sector maintained the fifth rank among the non-oil 
economic sectors.

It is worth mentioning that the real output of the 
construction sector has witnessed the largest relative 
increase and the second largest absolute increase, with 
a rate of 17.8%, which is nearly identical to the that of 
the previous year. The increase in the real output of the 
construction sector, amounting to about QR 8.1 billion (at 
2013 prices) have contributed by about 28.2% of the total 
increase witnessed in the real non-oil GDP during 2015. 

Comparing the growth rates of current and real 
prices achieved during 2015 denotes that there is a rise 
of 7.9% in the average prices of the products of the 
construction sector.

التشييد والبناء

حقق ناجت قطاع التشييد والبناء ثاني أكبر زيادة مطلقة بني جميع 
القطاعات االقتصادية غير النفطية خالل عام 2015م, حيث بلغت 
أو مبا نسبته 15٫5% (وهو  الزيادة االسمية نحو 7٫3 مليار ريال 
أعلى معدل مت تسجيله بني جميع القطاعات االقتصادية) مسهماًـ 
بذلك بنحو 53٫9% من إجمالي الزيادة باألسعار اجلارية احملققة 
في الناجت احمللي غير النفطي خالل عام 2015م, ومن ثم فقد وصل 
ناجته االسمي إلى نحو 54٫2 مليار ريال مقارنةًـ بنحو 47 مليار ريال 
في عام 2014م. وعلى الرغم من أن معدل النمو خالل عام 2015م 
إال  والبالغ %22٫3;  السابق  بالعام  مثيله اخلاص  أقل من  قد جاء 
أنه والقترابه من خمسة أضعاف مثيله اخلاص بإجمالي القطاعات 
التشييد  لقطاع  النسبية  والبالغ 3٫6%; فإن األهمية  النفطية  غير 
بنحو  مقارنةًـ  2015م  عام  في   %14 نحو  إلى  ارتفعت  قد  والبناء 
12٫6% في عام 2014م, ومع ذلك ظل قطاع التشييد والبناء يحتل 
املرتبة اخلامسة بني القطاعات االقتصادية غير النفطية دون تغيير.

والبناء  التشييد  لقطاع  احلقيقي  الناجت  إن  بالذكر  وجدير 
زيادة  أكبر  وثاني  نسبية  زيــادة  أكبر  2015م  عام  خالل  شهد  قد 
تقريباًـ  مياثل  ما  وهو   %17٫8 نحو  منوه  معدل  بلغ  حيث  مطلقة, 
شهدها  التي  الزيادة  ساهمت  وقد  السابق.  بالعام  اخلاص  مثيله 
الناجت احلقيقي لقطاع التشييد والبناء والبالغة نحو 8٫1 مليار ريال 
(بأسعار عام 2013م) بنحو 28٫2% من إجمالي الزيادة التي شهدها 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي غير النفطي خالل عام 2015م.

ويالحظ إنه مبقارنة معدالت النمو باألسعار اجلارية واحلقيقية 
احملققة خالل عام 2015م لقطاع التشييد والبناء يتضح أن هناك 
ارتفاعاًـ في متوسط أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو %7٫9.
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Transport and Communications Sector 

The nominal output of the Transport and communications 
sector increased in 2015 by QR 1.7 billion or 6.7% to 
reach to about QR 26.7 billion, compared to about QR 25 
billion in 2014; and thus contributed 12.5% of the non-oil 
GDP increase.

In spite of the lower nominal growth rate in 2015, 
than the 12% achieved in 2014, the relative share of the 
Transport & communication sector has risen from 6.7% 
in the previous year to 6.9% in 2015, and the rank of the 
sector remained  at the sixth place.

It is worth mentioning that the real output of Transport 
and communication sector has seen also a slowdown 
in its growth rate to 5.4% compared to 11.9% in 2014, 
reflecting an increase of QR 1.4 billion (at 2013 prices) 
and contributing of 5.3% in the real non-oil GDP increase 
in 2015. Despite the slight decline in the share of the 
Transport and communications sector to 6.6%, compared 
with 6.8% in 2014, its rank of the sector remained at the 
Sixth place.

Comparing the growth rates of current and real prices 
achieved during 2015 denotes that a part of the growth 
was due to the increase in the products prices by 1.2%.

قطاع النقل واالتصاالت

عام  خــالل  ــصــاالت  واالت النقل  لقطاع  االســمــي  الــنــاجت  حقق 
ليصل   %6٫7 ونسبتها  ريـــال  مليار   1٫7 قــدرهــا  ـــادة  زي 2015م 
ريال  مليار   25 بنحو  مقارنةًـ  ريــال  مليار   26٫7 نحو  إلــى  ناجته 
الــزيــادة  إجــمــالــي  فــي   %12٫5 بنحو  ليساهم  2014م;  عــام  فــي 
ــاجت احملــلــي غــيــر النفطي. ــن بــاألســعــار اجلــاريــة احملــقــقــة فــي ال

وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو االسمي احملقق خالل عام 
أن  إال   ,%12 نحو  والبالغ  2014م  بعام  اخلاص  مثيله  عن  2015م 
احلصة النسبية لهذا القطاع قد ارتفعت من نحو 6٫7% في العام 
السابق لتصل إلى نحو 6٫9% هذا العام دون تغيير يذكر في ترتيب 
هذا القطاع بني باقي القطاعات حيث ظل محتالًـ املرتبة السادسة.

شهد  قــد  القطاع  لهذا  احلقيقي  الــنــاجت  إن  بالذكر  وجــديــر 
 %5٫4 قــدره  منــواًـ  سجل  حيث  منــوه  معدل  في  تباطؤاًـ  أيضاًـ  هو 
محققاًـ  2014م,  عــام  في   %11٫9 بنحو  مقارنةًـ  2015م  عــام  في 
ـــال (بــأســعــار عـــام 2013م)  بــذلــك زيــــادة قــدرهــا 1٫4 مــلــيــار ري
الناجت  شهدها  التي  الــزيــادة  إجمالي  من   %5٫3 بنحو  ومساهماًـ 
الرغم  وعلى  2015م.  عــام  خــالل  النفطي  غير  احلقيقي  احمللي 
عام  خــالل  هامشياًـ  واالتــصــاالت  النقل  قطاع  حصة  تــراجــع  مــن 
2015م عن مثيلتها اخلاصة بعام 2014م لتسجل نحو 6٫6% هذا 
أي  إلى  يؤد  لم  ذلك  أن  إال  السابق;  العام  في   %6٫8 مقابل  العام 
السادسة. املرتبة  على  حافظ  والــذي  القطاع  لترتيب  يذكر  تغيير 

ــاألســعــار اجلــاريــة  ــدالت الــنــمــو ب ــع ــالحــظ إنـــه مبــقــارنــة م وي
واالتصاالت  النقل  لقطاع  2015م  عام  خالل  احملققة  واحلقيقية 
في  للزيادة  يعزى  اجلــاريــة  باألسعار  النمو  مــن  جـــزءاًـ  أن  يتضح 
.%1٫2 بنحو  ارتفع  والــذي  القطاع,  هذا  منتجات  أسعار  متوسط 

Electricity and Water Sector 

Nominal and real growth rates of the Electricity and 
water sector decelerated in 2015, where the nominal 
value increased by QR212 million to reach QR4.5 billion, 
compared to QR4.3 billion in 2014. Despite the decline in 
the  sector growth rate to 4.9% in 2015, from 9.2%, relative 
share remained steady at 1.2%, and the electricity and 
water sector ranked seventh.

قطاع الكهرباء والماء

سواء  تباطؤاًـ  2015م  عــام  خــالل  واملــاء  الكهرباء  قطاع  شهد 
ناجته  قيمة  ارتفعت  حيث  احلقيقي,  أو  االسمي  منوه  معدل  في 
نحو  إلــى  االسمي  ناجته  ليصل  ريــال  مليون   212 بنحو  االسمي 
2014م.  عام  في  ريــال  مليار   4٫3 بنحو  مقارنة  ريــال  مليار   4٫5
2015م  عام  النمو احملقق خالل  معدل  انخفاض  من  الرغم  وعلى 
إال   ,%9٫2 والبالغ  2014م  بعام  اخلاص  مثيله  عن   %4٫9 والبالغ 
عند  ثابتة  ظلت  حيث  تتأثر  لم  القطاع  لهذا  النسبية  احلصة  أن 
قطاع  ترتيب  ليظل   ,%1٫2 والبالغ  السابق  العام  مستوى  نفس 
الــكــهــربــاء واملــــاء كــمــا هــو فــي املــرتــبــة الــســابــعــة وقــبــل األخــيــرة.
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Agriculture and Fishing Sector

Agriculture and fishing sector output growth decelerated 
during 2015, in both nominal and real prices. The nominal 
output increased by 8.8% in 2015 or 9.7% over the previous 
year. Relative share amounted less than 0.5% of the non-oil 
nominal GDP. However the relative importance remained at 
the same level as in the previous year at 0.2%, and the 
sector came in the last rank amongst the non-oil economic 
sectors. It is worth mentioning that the real output of the 
Agricultural and fishing sector has grown by about 7.8% 
compared to 8.2% in the previous year.

Comparing the growth rates of the current and real 
prices during 2015 denotes that a fraction of the growth 
rate in  the current prices was due to an increase by 1% in 
the average prices of  the sector’s products. 

قطاع الزراعة وصيد البحر

شهد ناجت قطاع الزراعة وصيد البحر خالل عام 2015م تباطؤاًـ 
قيمة  ارتفعت  حيث  احلقيقي,  أو  االسمي  منــوه  معدل  في  ســواء 
بنحو %9٫7  مقارنةًـ   2015م  عام  في   %8٫8 بنحو  االسمي  ناجته 
في العام السابق. وقد اقتصر إسهامه في إجمالي الزيادة احملققة 
في إجمالي الناجت احمللي غير النفطي باألسعار اجلارية على أقل 
عند  النسبية  أهميته  ظلت  ذلك  ومع  باملائة),  (نصف   %0٫5 من 
نفس مستواها في العام السابق والبالغ 0٫2% , ليتذيل بذلك قطاع 
الزراعة وصيد البحر ترتيب القطاعات االقتصادية غير النفطية. 
وجدير بالذكر إن الناجت احلقيقي لقطاع الزراعة وصيد البحر قد 
السابق.  العام  بنحو 8٫2% في  يبلغ نحو 7٫8% مقارنةًـ  شهد منواًـ 

ويالحظ إنه مبقارنة معدالت النمو باألسعار اجلارية واحلقيقية 
يتضح  البحر  وصيد  الزراعة  لقطاع  2015م  عام  خالل  احملققة 
للزيادة  يعزى  اجلارية  باألسعار  النمو  معدل  من  بسيطاًـ  جــزءاًـ  أن 
.%1 بنحو  ارتفع  والــذي  القطاع  هذا  منتجات  أسعار  متوسط  في 

It is worth mentioning that the growth of the real 
electricity & water output has also decelerated to 3.2% in 
2015 compared to 10.6% in 2014. The real output increased 
by QR 2.5 billion (at 2013 prices), and contributing 8.6% of 
the total increase in non-oil real GDP during 2015.

Comparing the growth rates of both current and real 
prices revealing that a part of the growth in the output 
was due to an increase by 1.7% in the average prices 
of the sector. 

واملــاء  الكهرباء  لقطاع  احلقيقي  الــنــاجت  إن  بالذكر  وجــديــر 
نــحــو %3٫2  ليبلغ  مــعــدل منـــوه  فــي  ــاطــؤاًـ  ــب ت أيــضــاًـ  قــد شــهــد 
2014م  عـــام  فـــي   %10٫6 بــنــحــو  مــقــارنــةًـ  2015م  عـــام  فـــي 
2013م),  عــام  (بأسعار  ــال  ري مليار   2٫5 قدرها  ــادة  زي محققاًـ 
الناجت  شهدها  التي  الــزيــادة  إجمالي  من   %8٫6 بنحو  ومسهماًـ 
2015م. عــام  خــالل  النفطي  غير  احلقيقي  اإلجــمــالــي  احملــلــي 

ــاألســعــار اجلــاريــة  ــدالت الــنــمــو ب ــع ــالحــظ إنـــه مبــقــارنــة م وي
واملــاء  الكهرباء  لقطاع  2015م  عــام  خــالل  احملققة  واحلقيقية 
في  للزيادة  يعزى  اجلــاريــة  باألسعار  النمو  مــن  جـــزءاًـ  أن  يتضح 
.%1٫7 بنحو  ارتفع  والــذي  القطاع,  هذا  منتجات  أسعار  متوسط 
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Economic Activity 2013
2014 2015

اسميالنشاط االقتصادي
Nominal

حقيقي
Real

اسمي
Nominal

حقيقي
Real

Agriculture & Fishing 694 761 752 828 811 الزراعة وصيد البحر  

Oil & Gas      402,812 390,726 396,902 219,991 396,296 النفط والغاز      

Manufacturing     73,647 77,456 76,652 60,044 79,103 الصناعة التحويلية     

Electricity & water    3,946 4,308 4,364 4,520 4,668 الكهرباء واملاء     

Construction & Building   38,389 46,959 45,326 54,220 53,402 التشييد والبناء    

Trade,  Restaurant & Hotels    45,458 52,226 51,977 57,627 56,144 التجارة واملطاعم والفنادق      

Transport  & communication  22,327 25,008 24,981 26,687 26,036 النقل واالتصاالت  
Finance, Insurance, Real estate 
& business services 86,958 101,189 97,658 111,404 106,201 املال والتأمني والعقارات وخدمات

األعمال 
Services 60,632 66,164 65,485 72,223 69,426 اخلدمات

Social services  6,523 7,134 7,048 7,943 7,688 اخلدمات االجتماعية   

Imputed Financial Services -18,973 -20,602 -19,947 -22,155 -21,668 اخلدمات املالية احملتسبة  

Governmental Services  67,206 73,079 72,144 79,187 76,577 اخلدمات احلكومية   

Household Services    2,720 3,225 2,970 3,549 3,233 اخلدمات العائلية     

Other Services 3,156 3,328 3,270 3,699 3,596 اخلدمات األخرى    

Grand Total    734,863 764,797 764,097 607,544 792,087 املجموع العام    

Growth  Rate      4.1% 4.0% -20.6% 3.7% معدل النمو      

Oil  &  Gas      402,812 390,726 396,902 219,991 396,296 النفط والغاز       

Share in Total 54.8% 51.1% 51.9% 36.2% 50.0% النسبة لإلجمالي 

Growth Rate  -3.0% -1.5% -43.7% -0.2% معدل النمو   

Non-Oil Sectors 332,051 374,071 367,195 387,553 395,791 القطاعات غير النفطية  

Share in Total 45.2% 48.9% 48.1% 63.8% 50.0% النسبة لإلجمالي

Growth Rate  12.7% 10.6% 3.6% 7.8% معدل النمو   

Table (1-8)
Nominal and Real GDP According to the  
Economic Activity (At 2013 Prices)

جدول رقم (١- ٨)
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 

االسمي والحقيقي (أسعار ٢٠١٣)

QR Million     مليون ريال قطري
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Table (1-9)
Growth Rates  &  the Change in Average Price

جدول رقم (١- ٩)
معدالت النمو والتغير في متوسط السعر

Economic Activity

معدالت النمو
2014

Growth Rates
2014

التغير في 
متوسط 

السعر
The 

Change in 
Average 

Price

معدالت النمو
2015

Growth Rates
2015

التغير في 
متوسط 

السعر
The 

Change in 
Average 

Price

النشاط االقتصادي
االسمية
Nominal

احلقيقية
Real

االسمية
Nominal

احلقيقية
Real

Commodities Production 
Sectors  11 8.9 1.88 -7.6 8.6 -14.91 قطاعات اإلنتاج السلعي    

Agriculture & Fishing 9.7 8.4 1.20 8.8 7.8 0.89 الزراعة وصيد البحر 

Manufacturing   5.2 4.1 1.05 -22.5 3.2 -24.88 الصناعة التحويلية    

Electricity & Water 9.2 10.6 -1.28 4.9 7 -1.91 الكهرباء واملاء 

Construction & Building  22.3 18.1 3.60 15.5 17.8 -2.00 التشييد والبناء  

Services  Sectors    13.6 11.5 1.87 9.5 7.4 2.02 قطاعات اخلدمات     

Trade, Restaurants &  Hotels 14.9 14.3 0.48 10.3 8.0 2.15 التجارة واملطاعم والفنادق 

Transport & communication  12 11.9 0.11 6.7 4.2 2.39 النقل واالتصاالت 
Finance, Insurance, Real 
Estate & Business Services  16.4 12.3 3.62 10.1 8.7 1.24 املال والتأمني والعقارات 

وخدمات األعمال
Services    9.1 8.0 1.04 9.2 6.0 2.96 اخلدمات   

Non-Oil sectors   12.7 10.6 1.87 3.6 7.8 -3.88 القطاعات غير النفطية  

Oil &  Gas      -3.0 -1.5 -1.56 -43.7 -0.2 -43.61 النفط والغاز       

GDP              4.1 4.0 0.09 -20.6 3.7 -23.37 الناجت احمللي اإلجمالي             

(%)
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Table (1-10)
GDP According to Economic Activity  
in Current  Prices

جدول رقم (١- ١٠)
الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 

باألسعار الجارية
QR Million     مليون ريال قطري

Economic Activity  2011 2012 2013 2014 2015 النشاط االقتصادي 

Agriculture & Fishing 590 641 695 761 828 الزراعة وصيد البحر 

Oil & Gas    359,153 392,716 402,812 390,726 219,991 النفط والغاز   

Manufacturing      57,810 70,220 73,647 77,456 60,044 الصناعة التحويلية       

Electricity &  Water    2,932 3,383 3,946 4,308 4,520 الكهرباء واملاء    

Construction & Building   28,329 31,214 38,389 46,959 54,220 التشييد والبناء    
Trade, Restaurants
&  Hotels 35,601 39,092 45,458 52,226 57,627

التجارة واملطاعم 
والفنادق 

Transport & 
communication 21,229 23,468 22,327 25,008 26,687 النقل واالتصاالت 
Finance, Insurance, 
Real Estate, Business 
Services

70,267 74,710 86,958 101,189 111,404
املال والتأمني والعقارات 

وخدمات األعمال

Services       42,179 55,953 60,632 66,164 72,223 اخلدمات       

Social services     5,117 5,792 6,523 7,134 7,943 اخلدمات االجتماعية     
Imputed Financial 
Services -15,328 -16,821 -18,973 -20,602 -22,155 اخلدمات املالية احملتسبة 

Governmental services   46,457 60,059 67,206 73,079 79,187 اخلدمات احلكومية    

Household  services  2,012 2,321 2,720 3,225 3,549 اخلدمات العائلية   

Other services    3,921 4,603 3,156 3,328 3,699 اخلدمات األخرى     

Grand Total     618,089 691,398 734,863 764,797 607,544 املجموع العام      

Growth  Rate    27.90% 11.90% 6.30% 4.10% -20.60% معدل النمو     

Oil & Gas              359,153 392,716 402,812 390,726 219,991 النفط والغاز              

Share  in Total 58.10% 56.80% 54.80% 51.10% 36.20% النسبة لإلجمالي           

Growth Rate         50.30% 9.30% 2.60% -3.00% -43.70% معدل النمو          

Non-Oil sectors   258,936 298,682 332,051 374,071 387,553 القطاعات غير النفطية   

Share in Total           41.90% 43.20% 45.20% 48.90% 63.80% النسبة لإلجمالي           

Growth Rate              9.80% 15.30% 11.20% 12.70% 3.60% معدل النمو               
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I. Consumer Price Index (CPI)

Qatar witnessed a moderation of inflation in 2015 
facilitated by low global commodity prices and appreciation 
of Riyal in line with the strengthening of the US dollar as 
well as prudent monetary and liquidity management by the 
QCB. The moderation was in line with the easing of global 
inflation led by advanced economies. Inflation in advanced 
economies fell to its lowest since the global financial 
crisis, reflecting sharp decline in oil and other commodity 
prices. In emerging market and developing economies 
(EMDEs), some countries experienced reduction in inflation 
on account of low commodity prices and weak domestic 
demand, while some others recorded higher inflation 
as sizable currency depreciation offset to a large extent 
the effect of lower commodity prices. The GCC countries 
presented a mixed picture with majority of them recording 
lower inflation in 2015 compared to 2014. In 2015, oil 
prices declined, on an average, by around 47%, while non-
fuel commodity prices declined by around 17%.

In Qatar, the Ministry of Development Planning and 
Statistics (MDPS) released CPI data with a new base year 
(2013 =100). The new 2013 CPI is classified into twelve 
major groups to better reflect on consumption patterns 
and their relative importance in the consumption basket, 
as against eight major groups in the old CPI. This is mainly 
done by separately showing ‘tobacco’ (part of food group 
earlier), ‘education’ (part of the entertainment & recreation 
group earlier), ‘restaurants & hotels’ (part of miscellaneous 
goods & services earlier) and segregating ‘transport & 
communications’ group into two groups ‘transport’ and 
‘communications’ .The weight of ‘housing, water, electricity 
& gas’ (which was earlier called rentals, fuel & energy) has 
been revised downward significantly, while the weights of 
‘recreation and culture’, and ‘restaurants and hotels’ have 
been revised upward.

As per the new base, on an annual average basis, 
the CPI increased from 103.4 in 2014 to 105.2 in 2015 – 
i.e., an increase of 1.8% as compared with an increase 
of 3.4% a year ago. The moderation in average inflation 
during 2015 was attributed to the decline in the price 

١. الرقم القياسي ل�سعار   

شهدت قطر اعتداالًـ في التضخم في عام 2015 نتيجة انخفاض 
األسعار العاملية للسلع وارتفاع سعر صرف الريال متشيا مع ارتفاع 
قيمة الدوالر, والسياسة احلصيفة ملصرف قطر املركزي, في إدارة 
معدالت  انخفاض  مــع  متمشياًـ  االعــتــدال  ــان  وك والسيولة.  النقد 
التضخم  تراجع  فقد  املتقدمة.   االقتصادات  في  العاملية  التضخم 
املالية  األزمــة  منذ  له  مستوى  أدنــى  إلى  املتقدمة  االقتصادات  في 
العاملية, مما يعكس انخفاضا حادا في أسعار النفط والسلع األخرى. 
بعض  شهدت  النامية,  واالقتصادات  الصاعدة  األســواق  بلدان  وفي 
الدول انخفاضاًـ في التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع األساسية 
في  ارتفاعاًـ  األخــر  البعض  سجل  حني  في  احمللي,  الطلب  وضعف 
التضخم بسبب ما طرأ على عمالتها من تخفيض كبير فاق إلى حد 
مجلس  دول  وقدمت  األساسية.  السلع  أسعار  انخفاض  تأثير  كبير 
التعاون اخلليجي صورة مختلطة وسجلت الغالبية منها انخفاضاًـ في 
 ,2015 عام  وفي   .2014 مع  مقارنة   2015 عام  التضخم في  معدل 
انخفضت أسعار النفط, في املتوسط, بنسبة 47%, في حني انخفضت 

أسعار السلع غير النفطية بنسبة %17.

األرقام  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة  أصدرت  قطر,  في 
القياسية ألسعار املستهلكني, بسنة أساس جديدة (2013 = 100). 
مجموعة  عشر  إثنتي  من  اجلديد  املستهلك  أسعار  مؤشر  ويتكون 
النسبية  وأهمياتها  االستهالك  أمناط  أفضل  بشكل  لتعكس  رئيسية 
في سلة االستهالك, مقابل ثماني مجموعات رئيسية في مؤشر أسعار 
مجموعة  إظهار  خالل  من  أساسا  ذلك  مت  وقد  القدمي.  املستهلك 
الغذائية  املواد  مجموعة  من  جزءاًـ  (كانت  رئيسية  كمجموعة  "التبغ" 
في املؤشر القدمي), وكذلك مجموعة "التعليم" (والتي كانت جزءاًـ من 
ومجموعة  القدمي),  املؤشر  في  والترفيه  والثقافة  التعليم  مجموعة 
في  املتنوعة  واخلدمات  السلع  من  جزءاًـ  (كانت  والفنادق"  "املطاعم 
في  واالتــصــاالت"  "النقل  مجموعة  تقسيم  مت  كما  القدمي).  املؤشر 
املؤشر القدمي لتصبح مجموعتني في املؤشر اجلديد هما مجموعة 
"النقل" ومجموعة "االتصاالت", ومت خفض الوزن الترجيحي ملجموعة 
" السكن, واملاء والكهرباء والغاز" (التي كانت تسمى سابقاًـ اإليجارات 
والوقود والطاقة), في حني متت زيادة األوزان الترجيحية ملجموعتي 

"الترفيه والثقافة", و"املطاعم والفنادق".

السنوي,  املتوسط  أساس  وعلى  اجلديدة,  األســاس  لسنة  وفقا 
زاد الرقم القياسي ألسعار املستهلك من 103٫4 في عام 2014 إلى 
105٫2 في عام 2015 أي بتضخم مقداره 1٫8% مقارنة مع تضخم 
قدره 3٫4% قبل عام. ويعزى هذا االعتدال في معدل التضخم خالل 
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رئيسية  أربع مجموعات  القياسي ألسعار  الرقم  لتراجع   2015 عام 
هي (املالبس واألحذية, االتصاالت, الترفيه والثقافة, والسلع املتنوعة 
واخلدمات), وإلى تباطؤ النمو في ثالث مجموعات رئيسية أخرى هي 
(السكن واملياه والكهرباء والغاز, األثاث واملعدات املنزلية, والصحة). 
املطاعم  من مجموعة  كل  أسعار  في  الزيادة احملدودة  كما ساعدت 
والفنادق ومجموعة املواد الغذائية واملشروبات في حدوث االعتدال.

من بني املجموعات الرئيسية, سجلت أسعار مجموعة "التعليم" 
أسعار  تلتها   ,2015 عــام  في   %13٫5 بنسبة  تضخم  معدل  أعلى 
2-1). ويعكس ارتفاع  "النقل" (اجلدول  "التبغ", ومجموعة  مجموعة 
يعكس  بينما  التعليم,  رسوم  ارتفاع  التعليم  مجموعة  تضخم  معدل 
ارتفاع تضخم مجموعة "النقل" أثر الزيادة الكبيرة التي طرأت على 
أسعار الديزل بنسبة 50% اعتبارا من األول من مايو. من ناحية أخرى, 
سجل مؤشر أسعار "السكن, واملاء والكهرباء والغاز" زيادة أقل, مبا قد 
يعكس تأثير التحسن في املعروض من املساكن, مع استمرار الضغوط 
السكانية, وهو ما يشير أيضا إلى أن إدخال نظام التعريفة اجلديدة 
تأثير  له  كان  قد   2015 سبتمبر  منذ  كهرماء  في  والكهرباء  للمياه 
ضئيل على التضخم, ويرجع ذلك جزئيا إلى الوزن النسبي املنخفض 
باإلضافة  املستهلكني.  ألسعار  القياسي  الرقم  في  املجموعة  لهذه 
االستهالكية  السلع  على  املتزايد  الطلب  من  الرغم  وعلى  ذلك,  إلى 
املختلفة باستمرار الضغوط السكانية, فإن األرقام القياسية ألسعار 
"األثــاث  و  واألحــذيــة",  "املالبس  واملشروبات",  "األغذية  مجموعات 
واألجهزة املنزلية" قد سجلت زيادات هامشية فقط أو أنها انخفضت, 
بسبب  املستورد  التضخم  ضغوط  تراجع  كبير  حد  إلى  يعكس  مما 
الريال  قيمة  وارتفاع  العاملية,  السلع  أسعار  في  احلــاد  االنخفاض 
العمالت  معظم  أمام  األمريكي  الــدوالر  ارتفاع  مع  القطري متاشيا 
املستورد  بالتضخم  املتعلقة  البنود  عن  النظر  وبصرف  الرئيسية. 
"االتصاالت"   , "الصحة"  املختلفة مثل  املنزلية  فإن أسعار اخلدمات 
, "الترفيه والثقافة", "املطاعم والفنادق" و "السلع واخلدمات" كانت 

متباينة, مسجلةًـ خالل عام 2015 إما انخفاضاًـ أو ارتفاعاًـ هامشياًـ.

index of four major groups of CPI – ‘clothing & footwear’, 
‘communication’, ‘recreation & culture’, and ‘miscellaneous 
goods & services’ -as well as deceleration in growth of 
three other major groups – ‘housing, water, electricity & 
gas’, ‘furniture & household equipment’, and ‘health’. The 
subdued increase witnessed by ‘restaurants & hotels’, and 
‘food & beverages’ also helped.

Among the major groups, the index of ‘education’ 
recorded the maximum average increase of 13.5% in 2015, 
followed by ‘tobacco’, and ‘transport’ (Table 2-1). Higher 
inflation for education reflected rising education fees. The 
higher growth of ‘transport’ price index reflected the large 
increase in diesel prices by 50% effective May 1st. On the 
other hand, ‘housing, water, electricity & gas’ price index 
recorded a lower increase, probably reflecting the impact 
of improvement in housing supply, as population pressures 
continued. This also suggests that the introduction of 
slab tariff system for water and electricity by Kahramaa 
in September 2015 might have only had a small impact 
on inflation, partly due to their lower weights in the CPI. 
Additionally, despite growing demand for various consumer 
goods led by continued population pressures, price indices 
of ‘food & beverages’, ‘clothing & footwear’, and ‘furniture 
& household equipment’ recorded only marginal increases 
or decline, largely reflecting subdued imported inflation 
pressures. This, in turn, reflected the impact of sharp fall in 
global commodity prices and appreciation of the Qatari Riyal 
in line with the US dollar against a basket of currencies. 
Apart from import-related items, prices of various domestic 
services like ‘health’, ‘communication’ ‘recreation & 
culture’, ‘restaurants & hotels’ and ‘miscellaneous goods 
& services’ also were subdued - either witnessing marginal 
decline or increase - during 2015. 
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في حني تشير التغيرات في مؤشرات املجموعات الرئيسية إلى 
مجموعة  لكل  النسبية  املساهمات  فإن  القطاعية,  األسعار  ضغوط 
متيز حتركات نتائج التضخم الفعلية. ففي عام 2015, يٌعزى التضخم 
والكهرباء  واملــاء  "السكن,  "التعليم",  مجموعات  إلى  رئيسي  بشكل 
والغاز" و "النقل" كما هو مبني في املساهمات النسبية (الشكل 1-2). 
في املقابل, قللت مجموعة "الترفيه والثقافة" من التضخم مبساهمة 
سلبية كبيرة, مما يعكس االنخفاض في أسعارها, فضال عن وزنها 
وكانت مساهمات  املستهلك.  أسعار  مؤشر  في سلة  املرتفع  النسبي 

املجموعات األخرى في التضخم الكلي هامشية في الغالب.

While changes in the index of major groups indicate 
sectoral price pressures, the weighted contribution 
of each group characterize the drivers of the actual 
inflation outcome. In 2015, inflation was driven mainly 
by ‘education’, ‘housing, water, electricity & gas’ and 
‘transport’ as reflected in their weighted contributions 
(Figure 2-1). In contrast, ‘recreation and culture’ dampened 
inflation with a significant negative contribution, reflecting 
both the decline in prices as well as its higher weight in 
the CPI basket. The contributions of other groups to overall 
inflation were mostly marginal.

Item                

الوزن
Weight

الرقم
Index

التضخم (%)
Inflation (%) البنود

2013 2013 2014 2015 2014 2015

Food & Beverages                          12.58 100 100.23 101.08 0.23 0.85 األغذية واملشروبات                          

Tobacco                                                     0.27 100 104.58 114.00 4.58 9.01 التبغ                                                     

Clothing & Footwear                       5.11 100 102.39 102.19 2.39 -0.20 املالبس واألحذية                       
Housing, Water, Electricity 
& Gas   21.89 100 107.81 110.91 7.81 2.88 السكن, واملاء والكهرباء والغاز   
Furniture & 
Household Equipment  7.70 100 105.33 106.04 5.33 0.67 األثاث واألجهزة املنزلية   

Health                                                         1.79 100 101.70 101.75 1.70 0.05 الصحة                                                                

Transport                                                            14.59 100 102.33 106.53 2.33 4.10 النقل                                                           

Communication                                               5.87 100 99.60 99.20 -0.40 -0.40 االتصاالت                                               

Recreation and Culture                                12.68 100 104.61 101.75 4.61 -2.73 الترفيه والثقافة                                

Education                                                             5.75 100 101.23 114.87 1.23 13.47 التعليم                                                              

Restaurants & Hotels                             6.08 100 100.62 101.21 0.62 0.59 املطاعم والفنادق                                  
Miscellaneous Goods 
& Services         5.69 100 100.47 100.07 0.47 -0.40 السلع واخلدمات املتنوعة           

Household Consumption (CPI)          100 100 103.36 105.23 3.36 1.81 االستهالك العائلي            

Source: Ministry of Development Planning and Statistics.                                                                                                                       .املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

جدول رقم (٢-١)
الرقم القياسي ألسعار المستهلك - المتوسط السنوي                                                                             

(2013 = 100)
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Figure No.  (2-1)
Inflation Drivers in 2015

شكل رقم (٢-١)
العوامل المؤثرة على التضخم خالل ٢٠١٥

Weighted Contribution (%) األوزان الترجيحية 

على أساس املتوسط الربع سنوي ألسعار املستهلك (سنة األساس 
2013 = 100), تراجع معدل التضخم في العام على أساس سنوي من 
2٫1% في الربع األول إلى 1٫5% خالل الربعني الثاني والثالث, قبل 
أن يزيد مرة أخرى إلى 2٫1% في الربع األخير من 2015 (اجلدول 
الثاني  الربعني  خــالل  التضخم  اعتدال  وراء  السبب  وكــان   .(2-2
والثالث بشكل رئيسي هو انخفاض الزيادة في الرقم القياسي ألسعار 
"السلع  في  والتراجع  و"النقل",  والغاز",  والكهرباء,  واملــاء,  "السكن, 
حد  إلى  التضخم  متاسك  الحــق,  وقت  وفي  املتنوعة".  واخلدمات 
كبير بسبب زيادة حادة في مؤشر "التعليم", والتي سجلت 18% على 
أساس سنوي, خالل الربع الرابع من عام 2015. وعلى العكس من 
ذلك, فإن العديد من اخلدمات احمللية مثل "الصحة", "االتصاالت", 
"الترفيه وثقافة", و"املطاعم والفنادق" قد سجلت إما انخفاضاًـ في 
األسعار أو زيادة هامشية خالل العام, وبالتالي ساعدت في احتواء 

التضخم الكلي.

Based on the quarterly average CPI (Base year 
2013=100), year-on-year inflation eased from 2.1% in the 
first quarter to 1.5% during the second and third quarters, 
before increasing again to 2.1% in the last quarter of 
2015 (Table 2-2). The easing of inflation during the second 
and third quarters was mainly driven by lower order 
increase in the price index of ‘housing, water, electricity 
& gas’, ‘transport’ and  decline in ‘miscellaneous goods 
& services”. Subsequently, inflation firmed up largely 
due to sharp increase in the index of ‘education’, which 
recorded 18% y-o-y increase during the fourth quarter of 
2015. On the contrary, many domestic services - ‘health’, 
‘communication’, ‘recreation & culture’, and ‘restaurants & 
hotels’- recorded either price declines or marginal increase 
during the year and thereby helped contain overall inflation.

السلع واخلدمات املتنوعة
املطاعم والفنادق
التعليم
الترفيه والثقافة
االتصاالت
النقل
الصحة
األثاث واألجهزة املنزلية
السكن, واملاء والكهرباء والغاز
املالبس واألحذية
التبغ
األغذية واملشروبات

Miscellaneous Goods & Services
Restaurants & Hotels 

Education
Recreation and Culture

Communication
Transport

Health
Furniture & Household Equipment
Housing, Water, Electricity & Gas

Clothing & Footwear
Tobacco

Food & Beverages
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االستبعاد  على  القائم  التضخم  مقاييس  تستخدم  ما  وغالبا 
لتحليل الضغوط التضخمية الكامنة في االقتصاد. وفي حالة قطر, 
مت اشتقاق ثالثة مقاييس باستخدام معايير االستبعاد هي (أ) استبعاد 
"السكن واملياه والكهرباء والغاز", والتي لديها أكبر وزن في سلة مؤشر 
والتي  والتبغ"  واملشروبات  "األغذية  استبعاد  (ب)  املستهلك.  أسعار 
من  كل  استبعاد  (ج)  و  املستوردة.  األسعار  لصدمات  عرضة  تكون 
السلة  في   %35 يبلغ  تراكمي  وزن  لها  التي  الغذائية  واملــواد  السكن 
اجلديدة بأسعار 2013. وجتدر اإلشارة إلى أن جميع املقاييس الثالثة 
القائمة على االستبعاد أسفرت عن انخفاض متوسط التضخم في 
عام 2015 باملقارنة مع عام 2014, مما يشير إلى تراجع الضغوط 

التضخمية األساسية خالل العام (الشكل رقم 2-2).

Exclusion-based inflation measures are often used to 
analyze underlying inflation pressures in the economy. In 
case of Qatar, three exclusion-based measures are derived 
using the criteria of (i) excluding ‘housing water, electricity 
& gas’, which has the largest weight in the CPI basket; (ii) 
excluding ‘food, beverages & tobacco’ which are prone 
to imported price shocks; and (iii) excluding both housing 
and food items which cumulatively have a weight of 
almost 35% in the new 2013 CPI basket. It may be noted 
that all the three exclusion-based measures yielded lower 
average inflation in 2015 as compared to 2014, suggesting 
easing of underlying inflation pressures during the year 
(Figure No. 2-2).

Item
2014 2015

التضخم على أساس سنوي 
في عام 2015 %

Year-on-Year Inflation 
in 2015 (%) البند

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

Food & Beverages   100.2 99.9 100.1 100.7 100.3 100.3 101.5 102.2 0.1 0.4 1.4 1.5 األغذية واملشروبات  

Tobacco                          99.9 104 107.2 107.2 114 114 114 114 14.1 9.6 6.3 6.3 التبغ                         

Clothing & Footwear 102.1 101.9 102.5 103.1 101.6 102 102.6 102.7 -0.5 0.1 0.1 -0.4 املالبس واألحذية  

Housing, Water, 
Electricity & Gas 104.3 107.1 109 110.8 108.9 109.6 111.4 113.7 4.4 2.3 2.2 2.6

السكن واملاء والكهرباء 
والغاز   

Furniture & Household 
Equipment 104.2 105.1 106.3 105.8 105.1 106 106.5 106.5 0.9 0.9 0.2 0.7 األثاث واألجهزة املنزلية    

Health  101.5 101.5 101.8 102 101.9 101.7 101.7 101.7 0.4 0.2 -0.1 -0.3 الصحة     

Transport    100 102.4 104.3 102.6 106.8 106.3 107.2 105.8 6.8 3.8 2.8 3.1 النقل    

Communication   100.7 100.3 99.1 98.3 99.2 99.2 99.2 99.2 -1.5 -1.1 0.1 0.9 االتصاالت   

Recreation and Culture   103.5 104.9 105.8 104.2 99.1 101.8 103.1 103 -4.3 -3.0 -2.6 -1.2 الترفيه والثقافة   

Education            101 101 101 101.9 112.2 112.2 114.9 120.2 11.1 11.1 13.8 18.0 التعليم           

Restaurants & Hotels  100.3 100.7 99.8 101.7 101.3 101.3 101.2 101 1.0 0.6 1.4 -0.7 املطاعم والفنادق  

Miscellaneous Goods & 
Services 100.1 100.5 101 100.2 100.5 100.1 99.5 100.1 0.4 -0.4 -1.5 -0.1 السلع واخلدمات املتنوعة

Household Consumption 102٫0 103.2 104.1 104.2 104.2 104.7 105.7 106.4 2.2 1.5 1.5 2.1 االستهالك العائلي 

Source: Ministry of Development Planning and Statistics                                   .املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

2013 = 100

جدول رقم (٢-٢)
ط ربع السنوي الرقم القياسي ألسعار المستهلك – المتوسّ

Table (2-2)
Quarterly Averages of CPI                                                                                                     
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Figure No. (2-2)
Exclusion Based Measures of CPI Inflation

شكل رقم (٢-٢)
مقاييس التضخم المبنية على االستبعاد 

The Monthly Consumer Price Index

As per the new base (Base year 2013=100), CPI increased 
from 103.6 in December 2014 to 104.1 in January 2015 
and remained stable at 104.2 during February-April 2015.  
Thereafter, it gradually increased to 106.5 by November, 
before slightly decreasing to 106.4 in December 2015. 
After falling by 2.3% in January 2015 over the previous 
month, the index of ‘housing, water, electricity & gas’ 
recorded monthly increases throughout the year, except in 
May, when it was static. The index of ‘education’ increased 
sharply twice in January and September 2015. Seasonal 
factors like summer sales on clothing & footwear items 
as well as government measures regulating food prices 
during Ramadan had subdued impact on CPI during 2015. 
On a monthly basis, ‘Transport’ price index also increased 
significantly in January and eased thereafter till June. It 
witnessed some increase again in July and generally eased 
thereafter. After increasing in January 2015, the index of 
‘communication’ group remained static during the year.  
Movements in major components of CPI index and inflation 
during 2015 are presented in Figure No. (2-3, 2-4).

المؤشر الشهري �سعار المستهلك   

مؤشر  ارتفع   ,(100  =  2013) اجلــديــدة  األســاس  لسنة  وفقا 
أسعار املستهلك من 103٫6 في ديسمبر 2014 إلى 104٫1 في يناير 
عام 2015, وبقي مستقرا عند 104٫2 خالل شهري فبراير وأبريل 
أن  نوفمبر, قبل  إلى 106٫5 في  ارتفع تدريجيا  2015. وبعد ذلك, 
انخفاضه  وبعد   .2015 عام  ديسمبر  في  إلى 106٫4  قليالًـ  يتراجع 
بنسبة 2٫3% في يناير 2015 مقارنة مع الشهر السابق, سجل مؤشر 
السنة,  مــدار  على  شهرية  زيــادة  والغاز"  والكهرباء  واملــاء  "السكن, 
ارتفع  وقد  استقراراًـ.  املؤشر  فيه  شهد  والــذي  مايو  شهر  باستثناء 
وسبتمبر  يناير  في  مرتني  بحدة  "التعليم"  ملجموعة  القياسي  الرقم 
2015.  وكان للعوامل املوسمية (مثل مبيعات الصيف على املالبس 
واألحذية, وكذلك التدابير التي اتخذتها احلكومة لتنظيم أسعار املواد 
الغذائية خالل شهر رمضان) أثراًـ مخففاًـ على مؤشر أسعار املستهلك 
خالل عام 2015. وعلى أساس شهري, زاد مؤشر "النقل" أيضا زيادة 
مرة  زيــادة  شهد  ثم  يونيو,  حتى  ذلك  بعد  وتراجع  يناير,  في  كبيرة 
أخرى في يوليو, والتي خفت عموما بعد ذلك. وبعد الزيادة في يناير 
عام 2015, استقر مؤشر مجموعة "االتصاالت" خالل العام. ويعرض 
أسعار  ملؤشر  الرئيسية  املكونات  في  احلركات   (4-2  ,3-2) الشكل 

املستهلكني والتضخم خالل 2015.

باستبعاد السكن واملاء والكرباء والغاز
باستبعاد الغذاء واملشروبات والتبغ

باستبعاد مجموعتي السكن والغذاء معاًـ
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II. Producer Price Index (PPI)

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. 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.

٢. الرقم القياسي �سعار المنتجين

بيع  أسعار  في  التغير  املنتجني  ألسعار  القياسي  الرقم  يقيس 
السلع واخلدمات من املنتجني احملليني, مقابل الرقم القياسي ألسعار 
من  التجزئة  مستوى  على  األسعار  تغيرات  يقيس  الــذي  املستهلك 
مقياس  هو  املنتجني  ألسعار  القياسي  والرقم  املشترين.  نظر  وجهة 
مهم للتضخم, وال سيما في البلدان التي يكون فيها قطاع التصنيع 
ألهداف  ونظرا  اإلجمالي.  احمللي  الناجت  في  كبيرة  مساهمة  لديه 
قطر املعلنة لتنويع القاعدة االقتصادية, فإن الرقم القياسي ألسعار 

املنتجني سيكون مؤشراًـ مهما في املستقبل.

Figure No. (2-4)
Monthly CPI Inflation in 
2015 (Year-on-Year)

شكل رقم (٢-٤)
معدل التضخم الشهري في 
عام ٢٠١٥ (على معدل سنوي)

Figure No. (2-3)
Major Sub-Indices in 2015

شكل رقم (٢-٣)
المؤشرات الرئيسية الفرعية في ٢٠١٥

الغذاء واملشروبات
النقل

الرقم القياسي العام
السكن واملاء والكهرباء والغاز

التعليم

الرقم القياسي العام
الغذاء واملشروبات

التعليم (احملور األمين)

السكن واملاء والكهرباء والغاز
النقل
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القياسي  الرقم  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة  أصــدرت 
الشهري ألسعار املنتجني للقطاع الصناعي, ويغطي ثالث مجموعات 
رئيسية هي ('التعدين', 'التصنيع', و 'الكهرباء واملاء') مع سنة أساس 
جديدة (2013 = 100) ابتداء من أبريل عام 2015. ووفقا لألوزان 
وزن  لها  "التعدين"  مجموعة  فإن  اجلديدة,  األســاس  لسنة  النسبية 
نسبي قدره 72٫7% (مقارنة مع 77٫1% في سنة األساس السابقة 
 %26٫8 ــدره  ق نسبي  وزن  لها  "التصنيع"  مجموعة   ,(2006 عــام 
(21٫0% في سنة األساس السابقة) و "الكهرباء واملاء" لها وزن نسبي 
قدره 0٫5% (1٫9% في سنة األساس السابقة). ولدى مؤشر أسعار 
املنتجني اجلديد 15 مجموعة فرعية مقابل 11 مجموعة فرعية في 
سنة األساس السابقة, مع أربع مجموعات فرعية جديدة تضاف إلى 
مجموعة "التصنيع". وعالوة على ذلك, ازداد عدد املنتجات املشمولة 

في مؤشر أسعار املنتجني اجلديد أيضا إلى 145 من 128 سابقاًـ.

السنوي,  املتوسط  أساس  وعلى  األساس اجلديدة,  لسنة  ووفقا 
انخفض مؤشر أسعار املنتجني من 96٫1 في 2014 إلى 60٫1 في 
عام 2015; أي بنسبة انخفاض قدرها 37٫5% مقارنة مع انخفاض 
بنسبة 3٫9% قبل عام. وخالل العام, انخفض مؤشر أسعار املنتجني 
إلى 52٫7 في   2015 الربع األول من عام  باستمرار من 66٫3 في 
الربع الرابع من ذات العام; مبا يعكس بشكل رئيسي انخفاض أسعار 
النفط العاملية وأسعار السلع األخرى, فضال عن تأثير ارتفاع سعر 
الصرف. وبني املجموعات الرئيسية, جاء االنخفاض بشكل رئيسي 
إلى 48 في  األول  الربع  املناجم من 63٫4 في  انخفاض مؤشر  من 

الربع الرابع (اجلدول 3-2).

The Ministry of Development Planning and Statistics 
released the monthly PPI data for the industrial sector, 
covering three major groups - ‘Mining’, ‘Manufacturing’, 
and ‘Electricity & Water’ - with a new base (Base Year 
2013=100) starting from April 2015. According to the new 
base, ‘Mining’ group has a weight of 72.7% (as compared 
with 77.1% in the old 2006 base), ‘Manufacturing’ group 
has a weight of 26.8% (21.0% in the old base) and 
‘Electricity & Water’ has a weight of 0.5% (1.9% in the old 
base). The new PPI has 15 sub-groups as against 11 sub-
groups in the old base, with four new sub-groups added to 
the ‘Manufacturing’ group. Moreover, the total number of 
products covered in the new PPI has also increased to 145 
from 128 earlier. 

As per the new base, on an annual average basis, the 
PPI decreased from 96.1 in 2014 to 60.1 in 2015 - i.e., a 
decline of 37.5% as compared with a decline of 3.9% a 
year ago. During the year, the PPI decreased consistently 
from 66.3 in Q1 2015 to 52.7 by Q4 2015, mainly reflecting 
decline in global oil and other commodity prices as well 
as the impact of exchange rate appreciation. Among the 
major groups, the decline was mainly driven by the decline 
in ‘Mining” index from 63.4 in Q1 to 48.0 in Q4 (Table 2-3). 

 ,2015 التضخم في قطر خالل عام  انخفض  القول,  وخالصة 
أسعار  في  االنخفاض  بتأثير  العاملي,  التضخم  انخفاض  مع  متشيا 
صرف  سعر  مع  متشيا  الريال  صرف  سعر  وارتفاع  العاملية  السلع 
الدوالر األمريكي. وعلى الرغم من االعتدال في معدل التضخم, إال 
أنه كانت هناك بعض الضغوط على األسعار القطاعية, مما يعكس 
انخفض  ناحية أخرى,  الطلب. ومن  السكانية على  الضغوط  جزئيا 
تضخم مؤشر أسعار املنتجني بشكل كبير في عام 2015 مبا يعكس 
السلع  وأســعــار  العاملي  النفط  سعر  في  أساسا  احلــاد  االنخفاض 

األخرى.

To sum up, Qatar’s inflation moderated during 2015, 
in line with the easing of global inflation, facilitated by 
decline in global commodity prices and appreciation of the 
Qatari Riyal exchange rate in line with the strengthening 
of US dollar. Despite the moderation in average inflation, 
however, there were some sectoral price pressures, 
partly reflecting population pressures on demand. On the 
other hand, PPI inflation declined substantially in 2015 
reflecting mainly sharp decline in global oil and other 
commodity prices.
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Economic Activity/Product
الوزن

Weight

2015
الربع األولالنشاط االقتصادي/املنتج

Q1
الربع الثاني

Q2
الربع الثالث

Q3
الربع الرابع

Q4

Overall Index                     100 66.3 63.0 58.5 52.7 الرقم الكلي                          

Mining                                      72.67 63.4 59.1 54.3 48.0 املناجم                                      

Crude Petroleum and Natural gas 72.55 63.4 59.0 54.2 47.9 النفط اخلام والغاز 
Stone, Sand and Clay           0.12 103.5 103.1 102.8 103.7 األحجار والرمل والطوب           
Electricity & water          0.52 101.1 100.0 94.0 95.7 الكهرباء واملاء          

Electrical Energy       0.31 100.1 98.8 95.7 95.8 الطاقة الكهربائية         
Water                                        0.21 102.6 101.8 91.6 95.5 املياه                                       
Manufacturing                  26.81 73.3 72.8 69.3 64.7 الصناعة التحويلية                  

Juices                                        0.01 100.0 102.6 107.9 106.6 العصائر                                        
Dairy Products                       0.01 104.4 104.6 105.6 102.1 منتجات األلبان                     

Grain Mill and Other Products 0.07 100.2 99.9 99.6 98.8 مطاحن احلبوب ومنتجات أخرى
Beverages                       0.07 103.2 102.6 101.8 102.0 املشروبات                           
Pulp, Paper and Paper Products 0.07 100.0 100.0 100.0 100.0 اللب والورق واملنتجات الورقية
Refined Petroleum Products  17.82 64.7 65.9 60.9 57.2 املنتجات البترولية املكررة  
Basic Chemicals        5.34 85.8 81.7 82.5 75.0 الكيماويات األساسية          
Other Chemical Products, 
Man-made Fibers 0.05 99.8 100.8 98.6 94.7

املنتجات الكيميائية األخرى, ألياف 
من صنع اإلنسان

Rubber and Plastics Products 0.20 109.9 100.7 99.3 99.1 املطاط واملنتجات البالستيك
Cement and Other Non-metallic 
Products 0.77 106.5 107.2 109.6 113.2

األسمنت وغيره من املنتجات غير 
املعدنية

Basic Metals        2.40 92.6 87.3 83.4 74.8 املعادن األساسية          
Source:  Ministry of Development Planning and Statistics                                                                   املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

Table (2-3)
Quarterly PPI

جدول رقم (٢- ٣)
المؤشر الفصلي ألسعار المنتجين

2013 = 100
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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.

The following is a brief summary of the most significant 
developments of the Actual State Budget items for FY 2015 
(starting from 1/4/2015 till 31/12/2015), where the fiscal 
year has been amended to a calendar year as per Law No. 
(2) for the year 2015, and the State Budget Estimates for 
FY 2016.

The State Budget for 2015

Preliminary data of the 2015 State Budget, which 
covered only 9 months (starting from 1/4/2015 till 
31/12/2015), indicates that public revenues declined by 
44% (25.4% compared to the same period in the previous 
FY) along with a lower decline of expenditures by 15.6% 
(Public expenditure increased by 12.6% over the same 
period in the previous FY). Thus the state budget recorded 
a deficit for the first time since more than 10 years at QR 
4.9 billion compared with a surplus of the budget QR 105 
billion in the previous FY (2014/2015).

Details of the developments in public revenues and 
public expenditures for FY 2015 are stated hereinafter.

تلعب السياسة املالية الدور الرئيسي واملؤثر بني باقي السياسات 
واحلافز  احملــرك  ميثل  الــعــام  فاإلنفاق  قطر,  بــدولــة  االقتصادية 
الدخل  لتيار  الروافد  أهم  من  وهو  احمللي,  االقتصاد  في  الرئيسي 
مــدار  وعلى  القطري.  االقتصاد  فــي  احمللية  والسيولة  واإلنــفــاق 
السنوات املاضية شهد اإلنفاق العام تزايداًـ لإلسراع مبعدالت التنمية 
التنمية  في   "2030 الوطنية  قطر  "رؤية  ركائز  ولتحقيق  االقتصادية 
في  االستمرار  مع  والبيئية,  واالقتصادية  واالجتماعية  البشرية 
تخصيص نسبة مرتفعة من املوازنة للصرف على املشروعات العامة 

االستراتيجية والبنية التحتية. 

وفيما يلي نتناول بإيجاز أهم التطورات التي شهدتها بنود املوازنة 
العامة خالل العام املالي 2015 (من 2015/4/1 حتى 2015/12/31) 
 (2) رقم  للقانون  وفقا  ميالدية  إلى  املالية  السنة  حتويل  مت  حيث 
ملوازنة  التقديرية  األرقــام  مالمح  أهم  نستعرض  كما   ,2015 للعام 

العام 2016.

الميزانية العامة لعام ٢٠١٥

تشير البيانات األولية للميزانية العامة لعام 2015 والتي اقتصرت 
إلى   (2015/12/31 2015/4/1 حتى  (من  فقط  أشهر  تسعة  على 
تراجع اإليرادات العامة بنحو 44% (25٫4% مقارنة بالفترة املماثلة 
نحو  تبلغ  أقل  بنسبة  النفقات  تراجع   مع  السابق),  املالي  العام  من 
مقارنةًـ   %12٫6 بنسبة  ارتفاعاًـ  العامة  النفقات  (سجلت   %15٫6
بالفترة املماثلة من العام املالي السابق). وقد أدى ذلك إلى أن تشهد 
امليزانية العامة عجزاًـ ألول مرة منذ ما يزيد على عشر سنوات يبلغ 
في  ريال  مليارات   105 قدره  بفائض  مقارنة  ريال  مليار   4٫9 نحو 

ميزانية العام املالي السابق (2015/2014).

وفيما يلي نعرض بشكل أكثر تفصيالًـ للتطورات التي شهدتها كل 
من اإليرادات العامة والنفقات العامة خالل عام 2015.
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1. Public Revenues

Following the significant rise in public revenues over 
the past years; it has decreased during the year to reach 
QR 184 billion compared with about QR 328.8 billion in the 
previous FY. This decline  is on one hand due to the drop in 
oil price to less than $ 50 per barrel in average, compared 
with over $ 100 per barrel during the previous fiscal 
years. On the other hand, this decline is also attributed 
the short period of the FY 2015, which covered only nine 
months (starting from 1/4/2015 till 31/12/2015) due to 
the amendment of the 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 the same year.)  The decrease in public 
revenues was a result of the following factors:

First: Oil and gas revenues, which represent the main 
source of public revenues in Qatar, recorded QR 150.6 
billion compared with QR 269.4 billion in the previous FY 
(2014/2015). As compared with the same period in the 
previous FY, oil and gas revenues decreased by 25.5%, thus 
its relative importance in the total revenues fell marginally 
in the year to 81.8% compared with about 81.9% in the 
previous FY.

Second: Transferable revenues, represented by fees 
and various taxes, recorded QR 33.4 billion compared with 
QR 59.4 billion in the previous FY (2014/2015). As compared 
with the same period in the previous year, transferable 
revenues decreased by 25%.

١. ا�يرادات العامة

بعد االرتفاع امللحوظ الذي حققته اإليرادات العامة خالل السنوات 
السابقة, فإنها قد تراجعت خالل عام التقرير لتقتصر على نحو 184 
العام املالي السابق.  مليار ريال مقارنةًـ بنحو 328٫8 مليار ريال في 
ويعزى ذلك التراجع في إجمالي اإليــرادات العامة إلى تراجع أسعار 
النفط في املتوسط إلى ما دون 50 دوالراًـ للبرميل خالل عام التقرير 
املالية  األعـــوام  خــالل  للبرميل  دوالر   100 عن  يزيد  ما  مع  مقارنةًـ 
السابقة. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى إلى قصر فترة السنة املالية 
2015 حيث اقتصرت على فترة تسعة أشهر فقط (من 2015/4/1 
مالية  سنة  من  املالية  السنة  لتحويل  نتيجة   (2015/12/31 وحتى 
متداخلة (تبدأ في إبريل وتنتهي في مارس من العام التالي) إلى سنة 
ميالدية (تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام). هذا وقد 
التقرير  محل  املالي  العام  العامة خالل  اإليــرادات  في  التراجع  جاء 

محصلة ملا يلي:

مصدر  أهــم  متثل  والــتــي  والــغــاز  النفط  إيـــرادات  أوالًـ: سجلت 
بنحو  مقارنةًـ  ريال  مليار   150٫6 نحو  قطر  بدولة  العامة  لإليرادات 
وعند   .(2015/2014) السابق  املالي  العام  في  ريــال  مليار   269٫4
مقارنتها بالفترة املماثلة من العام املالي السابق جند إنها قد سجلت 
تراجعاًـ تبلغ نسبته نحو 25٫5% لتتراجع على أثر ذلك أهميتها النسبية 
في إجمالي اإليرادات خالل عام التقرير بشكل طفيف إلى نحو %81٫8 

مقارنة بنحو 81٫9% في العام املالي السابق.

ثانياًـ: سجلت اإليــرادات التحويلية واملتمثلة في إيــرادات الرسوم 
والضرائب املختلفة نحو 33٫4 مليار ريال مقارنةًـ بنحو 59٫4 مليار 
ريال في العام املالي السابق (2015/2014). وعند مقارنتها بالفترة 
املماثلة من العام املالي السابق جند إنها قد سجلت تراجعاًـ تبلغ نسبته 

نحو %25.
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Figure No. (3-1)
Qatar State Public Budget

شكل رقم (٣-١)
الميزانية العامة لدولة قطر

Total Expenditure
إجمالي النفقات

Total Revenue
إجمالي اإليرادات

Table (3-1)
Qatar State Public Budget

جدول رقم (٣- ١)
الميزانية العامة لدولة قطر 

 QR Million     مليون ريال قطري

Details 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015* البيانات

Total Revenues 222,626 284,323 356,593 328,841 184,018 إجمالي اإليرادات

Oil & Gas** 181,042 219,367 307,348 269,434 150,604 النفط والغاز**

Miscellaneous Transferable 41,585 64,956 49,245 59,407 33,414 إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditures 179,900 205,627 238,783 223,822 188,955 إجمالي النفقات

Wages and Salaries 29,713 34,873 42,093 45,252 36,777 الرواتب واألجور

Current Expenditures 79,957 101,909 111,852 99,812 71,732 املصروفات اجلارية

Secondary Capital 20090 17288 15059 15458 30,873 النفقات الرأسمالية الثانوية

Major projects 50,141 51,558 69,780 63,300 49,573 املشروعات الرئيسية

Surplus or Deficit 42,727 78,696 117,810 105,019 -4,937 الفائض أو العجز

Indicators (%)                                                                                                                          مؤشرات (%) 

Oil Revenues/Total Revenues 81.3 77.2 86.2 81.9 81.8
اإليرادات النفطية / إجمالي 

االيرادات 
Wages and Salaries/ Total Expenditures 16.5 17 17.6 20.2 19.5 الرواتب واألجور / إجمالي النفقات 

Surplus Or Deficit/ GDP 6.9 11.4 16 13.7 -0.8
الفائض أو العجز / الناجت  احمللى 

اإلجمالي 
Source: Ministry of Finance
* Preliminary data covers 9 months (1/4- 32/12/2015) where the period has been 
extended as per Law No. (2) for the year 2015 for amending the fiscal year to a calendar year. 
** Oil & Gas Revenue includes investment revenue transferred from 
Qatar Petroleum. 

املصدر: وزارة املالية
* أرقام أولية تغطي فترة 9 أشهر فقط (4/1-2015/12/31) حيث مت التمديد وفقاًـ للقانون 

رقم (2) لسنة 2015 لتحويل السنة املالية إلى سنة ميالدية.
** يتضمن باب إيرادات النفط والغاز إيرادات االستثمار احملولة من شركة قطر للبترول.
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2. Public Expenditures 

Public expenditures grew considerably during the 
past years and contributed in accelerating economic 
development. Despite the drop in oil prices, public 
expenditure in the FY 2015 increased by 12.6% compared 
with the same period in the previous FY; this increase was 
a result of the following factors:

First: Salaries and wages, which represent the first 
section under Expenditures in the state budget, recorded 
QR36.8 billion compared with QR45.3 billion in the previous 
FY (2014/2015). As compared with the same period in 
the previous fiscal year, salaries and wages increased by 
8.4%. However, its relative importance in the total public 
expenditures decreased to 19.5%, compared with 20.2%in 
the previous FY.

Second: Current expenditures, which represent the 
second section under Expenditures in the state budget, 
recorded QR 71.7 billion compared with QR 99.8 billion in 
the previous FY (2014/2015). As compared with the same 
period in the previous year, current expenditures declined by 
4.2%, thus its relative importance in the total expenditures 
dropped to 38% compared with 44.6% in the previous year. 
These developments indicate the government’s intention to 
rationalize expenses, reducing them to the minimum.

Third: Secondary capital expenditures, which represent 
the third section under Expenditures in the state budget, 
recorded QR 30.9 billion compared with QR 15.5 billion in 
the previous FY (2014/2015). As compared with the same 
period in the previous year, secondary capital expenditures 
increased significantly by 166.3%, thus its relative 
importance jumped from 6.9% in the previous FY to 16.3% 
during this year.

Fourth: Major projects, which represent the fourth 
section under Expenditures in the budget, recorded QR 
49.6 billion compared with QR 63.3 billion in the previous 
FY (2014/2015). As Compared with the same period 
in the previous FY, major projects increased by 4.4%, 
indicating the government’s intention to move forward 
in implementing infrastructure projects, especially those 
related to hosting the World Cup 2022.

٢. النفقات العامة

السنوات  خــالل  ملحوظة  منــو  وتــيــرة  العامة  النفقات  شهدت 
وعلى  االقتصادية;  التنمية  باإلسراع مبعدالت  ساهم  السابقة, مما 
الرغم من انخفاض أسعار النفط إال أن اإلنفاق العام في العام املالي 
(2015) قد شهد ارتفاعاًـ بنسبة 12٫6% مقارنةًـ بالفترة املماثلة من 

العام املالي السابق, وقد جاءت هذه الزيادة محصلة ملا يلي:

من  األول  الباب  ميثل  الــذي  واألجــور  الرواتب  بند  سجل  أوالًـ: 
بنحو  ريال مقارنةًـ  العامة نحو 36٫8 مليار  باملوازنة  النفقات  جانب 
وعند   .(2015/2014) السابق  املالي  العام  في  ريــال  مليار   45٫3
قد سجل  إنه  السابق جند  املالي  العام  من  املماثلة  بالفترة  مقارنته 
زيادة تبلغ نسبتها نحو 8٫4%, ومع ذلك فقد تراجعت أهميته النسبية 
إلى إجمالي النفقات العامة لتقتصر على نحو 19٫5% مقارنةًـ بنحو 

20٫2% للعام املالي السابق.

الثاني  الباب  والذي ميثل  اجلارية  املصروفات  بند  ثانياًـ: سجل 
مقارنةًـ  ريال  مليار   71٫7 نحو  العامة  باملوازنة  النفقات  جانب  من 
بنحو 99٫8 مليار ريال في العام املالي السابق (2015/2014). وعند 
قد سجل  إنه  السابق جند  املالي  العام  من  املماثلة  بالفترة  مقارنته 
تراجعاًـ تبلغ نسبته نحو 4٫2% لتتراجع على أثر ذلك أهميته النسبية 
في إجمالي النفقات لتقتصر على نحو 38% مقارنةًـ بنحو 44٫6% في 
العام السابق, وتشير تلك التطورات إلى عزم احلكومة على ترشيد 

النفقات وتخفيضها إلى احلدود الدنيا.

ثالثاًـ: سجل بند النفقات الرأسمالية الثانوية والذي ميثل الباب 
الثالث من جانب النفقات باملوازنة العامة نحو 30٫9 مليار ريال مقارنةًـ 
بنحو 15٫5 مليار ريال في العام املالي السابق (2015/2014). وعند 
قد سجل  إنه  السابق جند  املالي  العام  من  املماثلة  بالفترة  مقارنته 
ارتفاعاًـ كبيراًـ تبلغ نسبته 166٫3% ليدفع ذلك بأهميته النسبية إلى 
القفز من نحو 6٫9% في العام املالي السابق لتصل إلى نحو %16٫3 

في عام التقرير.

رابعاًـ: سجل بند املشروعات الرئيسية والذي ميثل الباب الرابع 
مقارنةًـ  ريال  مليار   49٫6 نحو  العامة  باملوازنة  النفقات  جانب  من 
 .(2015/2014) السابق  املالي  العام  في  ريــال  مليار   63٫3 بنحو 
قد  إنه  السابق جند  املالي  العام  من  املماثلة  بالفترة  مقارنته  وعند 
سجل ارتفاعاًـ تبلغ نسبته نحو 4٫4% ليؤكد ذلك عزم احلكومة على 
املضي قدماًـ في تنفيذ مشروعات البنية التحتية السيما تلك املتعلقة 

باستضافة مونديال 2022.
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The State Budget Estimates for 2016

Law No. (2) for the year 2015 related to the financial 
system of the state of Qatar, 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. The public budget for the year 2016 is the first 
budget for a whole calendar year after extending the public
budget of the State for the year 2014/2015 for an additional 
nine months up to the end of December 2015. The most 
prominent features of the public budget for the year 2016 
are as follows:

- Public revenues in the budget of the year 2016 
estimated at QR156 billion, lower by 36.4% below the 
actual figures for the public budget for the year 2015 (after 
a full year). These estimates are an outcome of declined 
oil and gas revenues by 41.1% due to average oil prices 
which have been kept at a reserved level at $ 48 per barrel 
compared with $ 65 per barrel in the last budget.

- 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. The estimated 
development expenditure (major projects), including nearly 
QR90.7 billion, representing an increase of 37.2% over the 
previous year 2015 (after a full year). As for the ongoing 
recurrent expenditure, the most prominent features is 
to increase the estimated expenditures for salaries and 
wages by about 5.9% over its actual counterpart in the 
year's budget 2015. In addition to the drop of current 
expenditures, which decreased to 41.4% and secondary 
capital expenditure by 90.7%.

تقديرات الموازنة العامة لعام ٢٠١٦

عدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام املالي للدولة بتحويل 
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 
في نهاية مارس من العام امليالدي التالي. وتعتبر املوازنة العامة لعام 
العام  في  أن مت  بعد  كامل  ميالدي  لعام  األولــى  املوازنة  هي   2016
املاضي متديد العمل باملوازنة العامة للدولة لعام 2015/2014 ملدة 
تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015. وقد جاءت أهم 

مالمح املوازنة العامة لعام 2016 كما يلي:

- قدرت اإليرادات العامة في موازنة عام 2016 بنحو 156 مليار 
ريال بتراجع معدله 36٫4% عن األرقام الفعلية للميزانية العامة  لعام 
التقديرات  هذه  جــاءت  وقد  كاملة).  كسنة  استكمالها  (بعد   2015
محصلة لتراجع إيرادات النفط والغاز بنحو 41٫1% نتيجةًـ العتماد 
متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 

دوالراًـ للبرميل مقابل 65 دوالراًـ للبرميل في املوازنة املاضية.

املوازنة  أرقام  عكست  فقد  العامة,  النفقات  على صعيد  أما   -
 "2030 الوطنية  قطر  ــة  "رؤي ركائز  حتقيق  على  قطر  دولــة  حــرص 
بتخصيص  والبيئية,  واالقتصادية  واالجتماعية  البشرية  التنمية  في 
والصحة  التعليم  نفقات  لتغطية  املالية  االعتمادات  من  كبيرة  نسب 
قدرت  حيث  التحتية;  البنية  ومشاريع  االستراتيجية  واملشروعات 
النفقات اإلمنائية (املشروعات الرئيسية) مبا يقرب من 90٫7 مليار 
ريال بارتفاع معدله 37٫2% عن مثيلتها الفعلية في ميزانية عام 2015 
(بعد استكمالها كسنة كاملة). أما بالنسبة للنفقات اجلارية املتكررة, 
فإن أبرز مالمحها يتمثل في زيادة النفقات املقدرة للرواتب واألجور 
تراجع  مع   2015 عام  ميزانية  في  الفعلية  مثيلتها  عن   %5٫9 بنحو 
الثانوية  الرأسمالية  واملصروفات  بنحو %41٫4  اجلارية  املصروفات 

بنحو %90٫7.
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جدول رقم (٣ -٢)
التقديرات األولية للموازنة العامة لدولة قطر  لعام ٢٠١٦

Table (3-2)
Preliminary Estimates for Qatar Budget  of 2016

Details
2015  تقديرية

2016
Estimates

فعليةالبيانات
Actual

تقديرية
Estimates 

Total Revenues 184,018 164,353 156,005 إجمالي اإليرادات

Oil & Gas 150,604 146,217 118,250 إيرادات البترول والغاز

Miscellaneous Transferable 33,414 18,136 37,755 إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditures 188,955 167,231 202,504 إجمالي النفقات

Wages and Salaries 36,777 37,410 51,944 الرواتب واألجور

Current Expenditures 71,732 65,494 56,017 املصروفات اجلارية

Secondary Capital 30,873 8,845 3,829 الرأسمالية الثانوية

Major projects 49,573 55,482 90,713 املشروعات الرئيسية

Deficit -4,937 -2,878 -46,499 العجز

QR Million     مليون ريال قطري
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Introduction

Qatar recorded reasonable growth during 2015 driven 
by robust non-hydrocarbon sector activities reflecting 
the ongoing economic diversification strategy. Inflation 
moderated partly reflecting the positive impact of low 
global commodity prices and appreciation of Riyal 
exchange rate in line with strengthening of the US 
dollar. Low global oil prices, however, adversely affected 
export earnings and government revenues. This led to 
streamlining of government spending plans with a focus 
on improving efficiency. Nonetheless, infrastructure 
investments continued with the aim of achieving the goals 
of Qatar National Vision 2030. Low oil prices also induced 
a fall in public sector deposits with banks and concurrently 
public sector credit growth moderated. Private sector credit 
growth, however, remained strong (and higher than deposit 
growth) partly due to increased focus by the government on 
economic diversification and private sector participation. 
In this environment, QCB actively managed liquidity to 
ensure comfortable liquidity in the system and thereby 
facilitate adequate flow of credit to the productive sectors 
of the economy in a cost-effective manner. Reasonable 
growth with moderate inflation, in turn, enabled QCB to 
continue with its accommodative monetary policy stance 
to support growth and further strengthen macro-prudential 
regulations to promote financial stability.

During 2015, monetary and liquidity conditions evolved 
in line with the developments in the real economy and the 
external environment characterizing low oil prices and 
subdued global growth. Primary liquidity as represented 
by reserve money declined reflecting decline in net foreign 
assets (NFA), which more than fully offset the increase in 
net domestic assets (NDA). Consequently, broad liquidity 
as represented by M2 growth decelerated despite an 
increase in the money multiplier. The proactive liquidity 
management by the QCB helped ensure comfortable 
liquidity in the system, as reflected in net QMR deposits 
and excess reserves held by banks with QCB, for most 
part of the year. Modulation of short-term liquidity through 
auctions of Treasury Bills (T-Bills) continued –it was 
liquidity neutral until September as auctions coincided 
with maturity amount, and thereafter it resulted in liquidity 

مقدمة

سجلت قطر منوا معقوال خالل 2015 مدعوما بنمو قوي من أنشطة 
التنويع االقتصادي  النفطية, مبا يعكس استراتيجية  القطاعات غير 
اجلارية.  واعتدل التضخم مبا يعكس جزئيا األثر اإليجابي النخفاض 
األسعار العاملية للسلع, كما حتسن سعر صرف الريال متشيا مع ارتفاع 
سعر صرف الدوالر األمريكي.  لكن انخفاض أسعار النفط العاملية 
أثرت سلبا على عائدات التصدير واإليــرادات احلكومية. وأدى ذلك 
إلى مراجعة خطط اإلنفاق احلكومي مع التركيز على حتسني الكفاءة. 
وقد استمر االستثمار في البنية التحتية بهدف حتقيق أهداف رؤية 
قطر الوطنية 2030. وأثر انخفاض أسعار النفط على ودائع القطاع 
القطاع  االئتمان في  بالتزامن مع منو  فانخفضت  البنوك  لدى  العام 
العام. على أن ائتمان القطاع اخلاص قد شهد منوا قويا (وأعلى من 
منو الودائع) ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل احلكومة 
على تنويع االقتصاد ومشاركة القطاع اخلاص. وفي هذه البيئة, أدار 
مصرف قطر املركزي بنشاط السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام 
وبالتالي تسهيل تدفق كاف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد 
بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وفي ظل منو معتدل للتضخم, متكن 
مصرف قطر املركزي من مواصلة سياسة نقدية متكيفة لدعم النمو 

ومن ثم تعزيز األنظمة الرقابية لتعزيز االستقرار املالي.

خالل عام 2015, تطورت األوضاع النقدية والسيولة مبا يتماشى 
مع التطورات في االقتصاد احلقيقي والبيئة اخلارجية التي اتسمت 
بانخفاض أسعار النفط, والنمو العاملي املتراجع. وقد تراجعت السيولة 
األولية ممثلة في النقود االحتياطية مما يعكس االنخفاض في صافي 
املوجودات األجنبية, والذي جاء أعلى من الزيادة في صافي املوجودات 
احمللية. ونتيجة لذلك تباطأ منو السيولة الواسعة ممثلة بعرض النقد 
النقدي. وقد  زيادة املضاعف  الرغم من  الواسع (م2) على  مبفهومه 
ساعدت إدارة السيولة االستباقية من قبل مصرف قطر املركزي في 
ضمان سيولة مريحة في النظام, كما هو مبني في صافي ودائع سوق 
النقد القطري واالحتياطيات الفائضة التي حتتفظ بها البنوك لدى 
تدوير  استمر  السنة.  أجــزاء  ملعظم  بالنسبة  املركزي,  قطر  مصرف 
السيولة على املدى القصير من خالل مزادات أذون اخلزانة-التي كانت 
املــزادات اجلديدة مع استحقاق  محايدة حتى سبتمبر حيث تزامنت 
خفض  طريق  عن  السيولة  حلقن  ذلــك  بعد  استخدمت  ثم  املبالغ, 
سندات  خالل  من  الهيكلية  السيولة  إدارة  واستمرت  املــزاد.  كميات 
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injection as auction amounts reduced. Management of 
structural liquidity through Treasury Bonds (T-Bonds) also 
continued during the year –redemption of some earlier 
issued bonds led to liquidity injection during the first half 
of the year, while two tranches of T-bonds auctions during 
the second half of the year led to absorption of liquidity. 
Overall, reflecting such asymmetric operations, surplus 
liquidity (i.e., net QMR deposits and excess reserves with 
QCB) remained generally comfortable during the year. This 
was reflected in generally stable interest rates in various 
final market segments. The inter-bank overnight rates 
moved closely with the QMR deposit rates until August 
2015 (which was also visible in T-bills yields) and hardened 
subsequently reflecting the T-bonds auctions in September 
and December. Moreover, lending rates generally 
eased during the year, despite some increase in deposit 
interest 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 initiatives taken during 2015. The final 
section discusses liquidity developments and its impact on 
interest rates in light of the ongoing policy initiatives.

السندات  بعض  استحقاق  العام  األول من  النصف  اخلزينة, ومت في 
الصادرة في وقت سابق, مما أدى إلى حقن السيولة, بينما أدى إصدار 
شريحتني من سندات اخلزانة باملزاد خالل النصف الثاني من العام 
المتصاص السيولة. وعموما, تعكس هذه العمليات غير املتماثلة, أن 
فائض السيولة (أي صافي الودائع واالحتياطيات الفائضة مع مصرف 
قطر املركزي) قد ظل مريحاًـ عموما خالل العام. وقد انعكس هذا في 
أسعار فائدة مستقرة في مختلف قطاعات السوق النهائية. وحتركت 
أسعار الفائدة بني البنوك بشكل وثيق مع أسعار الفائدة على الودائع 
أذون  عائدات  في  واضحاًـ  أيضا  كان  (والــذي   2015 أغسطس  حتى 
اخلزانة) وتصلبت في وقت الحق مما يعكس مزادات سندات اخلزانة 
في سبتمبر وديسمبر. وعالوة على ذلك, تراجعت أسعار الفائدة على 
في  الزيادة  بعض  من  الرغم  على  العام,  خالل  عام  بشكل  القروض 

معدالت الفائدة على الودائع. 

على هذه اخللفية, نقدم حتليال مفصال للتطورات النقدية وأوضاع 
املالي  البيان  مناقشة  نبدأ  حني  وفي  التالية.  األقسام  في  السيولة 
ملصرف قطر املركزي, نفصل في األجــزاء التالية العوامل التي تؤثر 
في القاعدة النقدية وعرض النقد. ويعقب ذلك مناقشة موجزة عن 
مبادرات السياسة الرئيسية التي اتخذت خالل عام 2015. ويناقش 
القسم األخير تطورات السيولة وتأثيرها على أسعار الفائدة في ضوء 

مبادرات السياسة اجلارية.

Financial Statement of QCB

The financial statement of the QCB provides a 
summary assessment of the key monetary developments 
during 2015. As per the financial statement, total assets/
liabilities of the QCB decreased by QR 19.6 billion (-9.2%) 
from QR 213.5 billion at the end of 2014 to QR 194.0 
billion at the end of 2015, (Table 4-1). However and as 
a proportion of nominal GDP, the size of QCB’s balance 
sheet increased from 27.9% at end-2014 to 31.9% at 
end-2015, reflecting sharp decline in growth of GDP.

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

عن  مــوجــزا  تقييما  املــركــزي  قطر  ملصرف  املــالــي  البيان  يقدم 
املالي,  للبيان  ووفقا   .2015 عام  خالل  الرئيسية  النقدية  التطورات 
بنحو  املركزي  قطر  (مطلوبات) مصرف  موجودات  إجمالي  انخفض 
 2014 نهاية  ريال في  مليار  ريال (-9٫2%) من 213٫5  مليار   19٫5
إلى 194 مليار ريال في نهاية عام 2015 (اجلدول 4-1). وكنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي االسمي, زاد مع ذلك حجم امليزانية العمومية 
ملصرف قطر املركزي من 27٫9% في نهاية عام 2014 إلى 31٫9% في 

نهاية عام 2015.
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On the liability side, capital and reserves increased 
significantly by QR 21.2 billion, which was offset by the 
sharp decline in dues to the Government. Deposits of local 
banks also declined significantly by QR 8.4 billion (-72.4%) 
in 2015, due to sharp decrease in “Others”, mainly QMR 
deposits with the QCB –which is indicative of moderation in 
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 6.8%, in line 
with the overall deposit growth. Among other components, 
exchange rate fund recorded robust growth, while 

بشكل  واالحتياطيات  ــال  امل رأس  زاد  املطلوبات,  جانب  وفــي 
في  حــاد  انخفاض  ذلــك  وعكس  ــال,  ري مليار   21٫2 بنحو  ملحوظ 
املبالغ املستحقة للحكومة. كما انخفضت ودائع البنوك احمللية بشكل 
ملحوظ بنحو 8٫4 مليار ريال (-72٫4%) في عام 2015, ويرجع ذلك 
إلى انخفاض حاد في بند أخرى (ودائع سوق النقد القطري) لدى 
مصرف قطر املركزي والذي يدل على االعتدال في فائض السيولة 
في النظام. وفي غياب أي تغير في نسبة االحتياطي اإللزامي, سجل 
بنسبة  منوا  املركزي  قطر  مصرف  مع  للبنوك  اإللزامي  االحتياطي 
6٫8%, وذلك متشيا مع منو الودائع الكلي. ومن ضمن مكونات أخرى, 
سجل احتياطي سعر الصرف منواًـ قوياًـ, في حني زاد النقد املصدر 

Item 2014 2015
Change التغير
 (2015/2014)  البيان

القيمة
Value %

Balances with Foreign Banks 47,699.2 40,756.5 -6,942.7 -14.6 األرصدة لدى البنوك األجنبية

Foreign Securities 105,203.9 90,248.9 -14,955.0 -14.2 األوراق املالية األجنبية

IMF Reserve Position 62.7 27.9 -34.8 -55.5 احلصة لدى صندوق النقد الدولي

SDR Holding 1,434.4 1,372.2 -62.2 -4.3 ودائع حقوق السحب اخلاصة

Gold 2,150.1 2,758.0 607.9 28.3 الذهب

Balances with Local Banks 55,863.4 55,976.2 112.8 0.2 األرصدة لدى البنوك احمللية

Unclassified Assets 1,134.8 2,833.6 1,698.8 149.7 املوجودات غير املصنفة

Assets = Liabilities 213,548.5 193,973.3 -19,575.2 -9.2 املوجودات = املطلوبات

Currency Issued 14,075.8 14,985.2 909.4 6.5 النقد املصدر

Due to Government 34,632.7 7,946.5 -26,686.2 -77.1 مستحقات للحكومة

Capital and Reserves 30,603.7 51,795.1 21,191.4 69.2 رأس املال واالحتياطيات

Exchange Rate Fund 7,663.0 9,059.9 1,396.9 18.2 احتياطي سعر الصرف

Revaluation Account 2,175.7 0.0 -2,175.7 -100.0 حساب إعادة التقييم

Required Reserves 28,541.2 30,479.9 1,938.7 6.8 االحتياطي اإللزامي

Deposits of Local Banks: 11,592.2 3,196.8 -8,395.4 -72.4 ودائع البنوك احمللية:

Excess Reserves 4,234.6 3,115.1 -1,119.5 -26.4 االحتياطيات الفائضة

Others 7,357.6 81.7 -7,275.9 -98.9 أخرى

Unclassified Liabilities 84,264.2 76,509.9 -7,754.3 -9.2 مطلوبات غير مصنفة

جدول رقم (٤-١)
المركز المالي لمصرف قطر المركزي

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

QR Million     مليون ريال قطري
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currency issued increased moderately. On the other hand, 
the revaluation account recorded a decline during 2015. 

On the asset side, the decline was driven by QCB’s 
holding of foreign securities (- QR 15.0 billion) and QCB’s 
balances with foreign banks (- QR 6.9 billion). Among 
other components, QCB’s holding of gold increased, while 
item of balances with local banks was broadly stable. 

Foreign exchange reserves play an important role in a 
fixed exchange rate system. Several indicators are used to 
assess reserve adequacy, which includes reserves covering 
fully the monetary base (M0) and currency issued. In 
2015, QCB’s net international reserves decreased to 133.8 
billion reflecting the decrease in QCB is holding of foreign 
securities and balances with foreign banks. Nonetheless, 
the official reserves to currency issued ratio at 893.2% 
and the ratio of reserves to monetary base at 275.1% 
in 2015 were much above the prescribed minimum of 
100%, indicating that reserves are adequate  (Table 4-2). 
Given the pegged exchange rate regime, the adequacy 
of reserves provides comfort to QCB to meet sudden 
contingencies as well as usual market requirements, 
and thereby help preserve confidence in the system.

انخفاضا  التقييم  إعــادة  أخــرى, سجل حساب  ناحية  من  باعتدال. 
خالل العام 2015.

وفي جانب املوجودات, يعزى االنخفاض أساساَـ إلى بند األوراق 
املالية األجنبية لدى املصرف (-15٫0 مليار ريال) وأرصدة مصرف 
ومن ضمن  ريــال).  مليار   6٫9-) األجنبية  البنوك  مع  املركزي  قطر 
الذهب, في  املركزي من  ارتفع رصيد مصرف قطر  مكونات أخرى, 

حني كان بند األرصدة لدى البنوك احمللية مستقراًـ على نطاق واسع.

سعر  نظام  فــي  هاما  دورا  األجنبي  النقد  احتياطيات  تلعب 
كفاية  لتقييم  املــؤشــرات  مــن  العديد  وتستخدم  الثابت.  الــصــرف 
القاعدة  بالكامل  تغطي  احتياطيات  تضم  التي  االحتياطيات,  تلك 
صافي  انخفض   ,2015 عــام  وفــي  املــصــدرة.  والعملة  الــنــقــديــة, 
االحتياطيات الدولية ملصرف قطر املركزي إلى  133٫8 مليار ريال, 
األوراق  من  املركزي  قطر  مصرف  لدى  فيما  انخفاضا  يعكس  مبا 
بلغت  ذلك,  ومع  اخلارجية.  األجنبية  البنوك  لدى  واألرصــدة  املالية 
النقد  مــن   %893٫2 نسبة  املــصــدر  للنقد  الرسمية  االحتياطيات 
املصدر, فيما بلغت نسبة االحتياطيات إلى القاعدة النقدية %275٫1 
احملدد  ــى  األدن احلــد  من  بكثير  أعلى  بذلك  وهــي   ,2015 عــام  في 
 .(2-4 (اجلدول  كافية  احتياطيات  وجود  إلى  مشيرا   ,%100 بنحـو 
االحتياطيات  كفاية  فإن  الثابت,  الصرف  سعر  نظام  إلى  وبالنظر 
قد وفرت ارتياحاًـ ملصرف قطر املركزي ملواجهة الطوارئ املفاجئة, 
على  احلفاظ  في  ساعد  وبالتالي  املعتادة,  السوق  متطلبات  وكذلك 

الثقة في النظام.

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

جدول رقم (٤-٢)
المؤشرات الخاصة بكفايةاالحتياطيات لدى مصرف 

قطرالمركزي
QR Million     مليون ريال قطري

Item 2011 2012 2013 2014 2015 البيان 

QCB’s International 
Reserves (Net) 59,350 118,917 151,667 155,193 133,850 االحتياطيات الدولية (صافي)

Currency Issued                                  9,092 10,976 12,340 14,076 14,985 النقد املصدر

Monetary Base (M0)                    31,186 45,555 44,039 54,209 48,662 القاعدة النقدية (م.) 

Reserves Coverage Ratio of:       :نسبة تغطية االحتياطيات إلى

Currency Issued (%)                 652.7 1,083.5 1,229.0 1,102.5 893.2 النقد املصدر (%)

Monetary Base (%)                190.3 261.0 344.4 286.3 275.1 القاعدة النقدية (%)
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Monetary Base (M0)

Monetary base or reserve money (M0) declined, on a 
year-on-year (y-o-y) basis, by 10.2 % in 2015 as against a 
sharp increase of 23.1% recorded in 2014. The y-o-y M0 
growth started the year 2015 with a negative growth in 
January (-15.0%) and turned positive during May-July, 
before closing the year again with a negative growth 
(Figure No. 4-1). 

The decline in the monetary base in 2015 was mainly 
due to the sharp decline in “Others” viz., QMR deposits, 
which partly reflected the auctions of treasury bonds 
(T-bonds) during the second half of the year (Table 4-3). 
Among the other components, both the growth in currency 
issued and total reserves were lower than that of 2014. 
The deceleration in growth of total reserves reflected 
moderation in growth of required reserves (6.8%) and 
decline in excess reserves (-26.4%). Consequently, excess 
reserves, as a proportion of required reserves, fell to 10.2% 
at the end of 2015 from 14.8% a year ago. The lower 
growth in required reserves was attributed to lower deposit 
growth during 2015, mainly because 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.

القاعدة النقدية (م.)   

انخفضت القاعدة النقدية أو النقود االحتياطية (م.), على أساس 
سنوي, بنسبة 10٫2% في عام 2015, مقابل زيادة حادة بنسبة %23٫1 
املسجلة في عام 2014. وقد بدأت (م.) العام 2015 بنمو سلبي في 
يناير (-15٫0%), ثم حتول إيجابياًـ خالل شهري مايو ويوليو, قبل أن 

يغلق السنة مرة أخرى مع منو سلبي (الشكل رقم 1-4).

ويعزى االنخفاض في القاعدة النقدية في عام 2015 أساساًـ إلى 
االنخفاض احلاد في" ودائع السوق النقدي", مما عكس جزئيا مزادات 
سندات اخلزانة خالل النصف الثاني من العام (اجلدول 4-3). ومن 
بني عناصر أخرى, كان النمو في كل من النقد املصدر, واالحتياطيات 
اإلجمالية أقل مما كان عليه في عام 2014. ويعكس التباطؤ في منو 
إجمالي االحتياطيات االعتدال في منو االحتياطي اإللزامي (%6٫8) 
وانخفاض االحتياطيات الفائضة (-26٫4%). ونتيجة لذلك, فإن نسبة 
إلى  انخفضت  قد  اإللزامي,  االحتياطي  إلى  الفائضة  االحتياطيات 
10٫2% في نهاية عام 2015 من 14٫8% قبل عام. ويعزى النمو األقل 
في االحتياطي اإللزامي إلى منو أقل في الودائع خالل 2015, وذلك 
بسبب انخفاض ودائع القطاع العام لدى البنوك. وعكس االنخفاض في 
االحتياطيات الفائضة جزئيا إدارة السيولة الفعالة من قبل البنوك في 

ضوء النمو العالي في االئتمان بالنسبة إلى الودائع.

شكل رقم (٤-١)
معدل النمو للنقود االحتياطية على أساس سنوي

Figure No. (4-1)
Year-on-Year Growth in M0
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Table (4-3)
Components of Reserve Money (M0) 

جدول رقم (٤-٣)
البنود المكونة للنقود االحتياطية (م٠)

QR Million     مليون ريال قطري

Item 

الرصيد القائم بنهاية 
ديسمبر 2015

Outstanding as 
at end-December 

2015

االختالف
Variation 

التغير%
% Change البيان

(2015/  
2014)

(2014/  
2013)

(2015/  
2014)

(2014/  
2013)

(I) Currency Issued 14,985.2 909.4 1,735.4 6.5 14.1 (1) النقد املصدر

(II) Total Reserves (a + b) 33,595.0 819.2 1,676.6 2.5 5.4 (2) االحتياطي اإلجمالي (أ +ب)

a. Required Reserves 30,479.9 1,938.7 3,076.9 6.8 12.1 أ- االحتياطي اإللزامي

b. Excess Reserves 3,115.1 -1,119.5 -1,400.3 -26.4 -24.9 ب- االحتياطيات الفائضة

(III) Others 81.7 -7,275.9 6,758.5 -98.9 1,128.1 (3) أخرى

M0  [(I)+(II)+(III)] 48,661.9 -5,547.3 10,170.5 -10.2 23.1 النقود االحتياطية (3+2+1)

In terms of sources, the decline in M0 in 2015 was 
due to the decline in NFA of the QCB (Figure No. 4-2). 
This, in turn, was because of decline in QCB’s holdings 
of foreign securities and balances with foreign banks. As 
a result, NFA, as a proportion of M0 (on an outstanding 
basis) decreased to 275.9% at the end of 2015 from 
286.9% at the end of 2014. In contrast, NDA increased 
during the year due to increase in net claims on the 
government (by QR 26.7 billion), reflecting a reduction in 
dues to government, and partly offset the decline in NFA.

من حيث املصادر, فإن االنخفاض في (م.) في 2015 يرجع إلى 
االنخفاض في صافي املوجودات األجنبية ملصرف قطر املركزي (الشكل 
رقم 4-2). وهذا, بدوره, كان بسبب انخفاض حيازات مصرف قطر 
البنوك األجنبية  املالية األجنبية, وأرصدته لدى  املركزي من األوراق 
اخلارجية. ونتيجة لذلك, انخفضت نسبة صافي املوجودات األجنبية 
عام  نهاية  في  القائم)  الرصيد  أساس  (على  إلى %275٫9  (م.)  إلى 
صافي  زاد  املقابل,  وفي   .2014 عام  نهاية  في   %286٫9 من   2015
املوجودات احمللية خالل العام نتيجة لزيادة في صافي املطالبات على 
احلكومة (بنحو 26٫7 مليار ريال), مما عكس انخفاض املبالغ املستحقة 

للحكومة, وجزئيا عوضت االنخفاض في صافي املوجودات األجنبية.

Figure No. (4-2)
Drivers of Reserve Money

شكل رقم (٤-٢)
العوامل المؤثرة الخاصة بالنقود االحتياطية

صافي املوجودات األجنبية
NFA

صافي املوجودات احمللية
NDA
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Broad Money (M2) 

Growth in domestic liquidity, as captured by broad 
money (M2) was lower at 3.4% (QR 17.4 billion) in 
2015 as compared with 10.6% (QR 48.3 billion) in 
2014  (Table 4-4). The lower growth in M2 was mainly 
the outcome of the decline in M0 during the year.

Narrow Money (M1) 

Growth in narrow money (M1) also decelerated 
significantly to 2.1% in 2015 from 17.3% in 2014 (Table 
4-5). The deceleration was because of deceleration 
in growth of both demand deposits and currency 
in circulation compared to the previous year. On an 
incremental basis, the share of demand deposits, as a 
proportion of M1, decreased to 73.4% in 2015 from 93.9% 
in 2014, while that of currency increased correspondingly. 

عرض النقد الواسع (م٢)             

الواسع  النقد  النمو في السيولة احمللية, كما يصوره عرض  كان 
(م2) أقل بنسبة 3٫4% (17٫4 مليار ريال) في عام 2015 مقارنة بنحو 
10٫6% (48٫3 مليار ريال) في عام 2014 (اجلــدول 4-4), وهو ما 

يعزى أساساًـ النخفاض (م.) خالل العام.

عرض النقد الضيق (م١)                       

إلى  ملحوظ  بشكل  (م1)  الضيق  النقد مبعناه  تباطأ منو عرض 
 .(5-4 (اجلــدول   2014 عام  في   %17٫3 من   2015 عام  في   %2٫1
وكان ذلك بسبب التباطؤ في منو كل من الودائع حتت الطلب والنقد 
زيادة   حصة  تراجعت  فقد  ثم  ومن  السابق.  بالعام  مقارنة  املتداول 
الودائع حتت الطلب, كنسبة من الزيادة في (م1) إلى 73٫4% في عام 
2015 من 93٫9% في عام 2014, في حني أن نسبة النقد املتداول قد 

زادت تبعاًـ لذلك.

Item              

الرصيد في نهاية 
ديسمبر 2015
Outstanding 

as at end-
December 2015

االختالف
Variation 

التغير (%)
Change (%)

البيان 
(2015/
2014)

(2014/
2013)

(2015/
2014)

(2014/
2013)

(i) Money Supply (M1)           126,924.8 2,668.4 18,325.1 2.1 17.3 (1) عرض النقد (م1)

as a proportion of M2 (%)  24.3 15.4 37.9 كنسبة من (م2)  

(ii) Quasi Money 394,458.2 14,689.5 29,985.1 3.9 8.6 (2) شبه النقد 

as a proportion of M2 (%) 75.7 84.6 62.1 كنسبة من (م2)  

Domestic Liquidity (M2)                521,383.0 17,357.9 48,310.2 3.4 10.6 السيولة احمللية (م2) 

Table (4-4)
Domestic Liquidity

جدول رقم (٤-٤)
السيولة المحلية

QR Million     مليون ريال قطري

Broad money (M2) stock was QR 521.4 billion at the end 
of 2015 as compared with QR 504.0 billion at the end of 
2014. M2, as a proportion of nominal GDP, increased sharply 
to 85.8% in 2015 from 65.9% in 2014.  Consequently, the 
income velocity of circulation of money − the ratio of nominal 
GDP to M2 − decreased to 1.2 in 2015 from 1.5 in 2014.

بلغ رصيد عرض النقد مبعناه الواسع (م2) في نهاية 2015 نحو 
521٫4 مليار ريال مقارنة مع 504 مليار ريال في نهاية عام 2014. 
وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي, سجل (م2) ارتفاعا حادا 
ليسجل 85٫8% في عام 2015 من 65٫9% في عام 2014. وبالتالي, 
فإن سرعة دوران النقود مقيسة بنسبة الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
إلى (م2) قد انخفضت إلى 1٫2 في عام 2015 من 1٫5 في عام 2014.
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Table (4-5)
Components of Money Supply (M1)

جدول رقم (٤-٥)
 البنود المكونة لعرض النقد (م١)

Item                                                             

الرصيد القائم بنهاية 
ديسمبر 2015

Outstanding as 
at end-December 

2015

االختالف 
Variation              

التغير (%)
Change (%)

البيان
(2015/
2014)

(2014/
2013)

(2015/
2014)

(2014/
2013)

(i) Currency in Circulation                11,032.7 710.4 1,117.7 6.9 12.1 (1) النقد في التداول  

as a proportion of M1 (%)               8.7 26.6 6.1 كنسبة من (م1)      

(ii) Demand Deposits                       115,892.1 1,958.0 17,207.4 1.7 17.8 (2) ودائع حتت الطلب

as a proportion of M1             91.3 73.4 93.9 كنسبة من (م1)      

Money Supply (M1)                           126,924.8 2,668.4 18,325.1 2.1 17.3 عرض النقد (م1) 

QR Million     مليون ريال قطري

The stock of M1 stood at QR 126.9 billion at the end of 
2015 vis-à-vis QR 124.3 billion at the end of 2014. This stock 
of M1 represented 32.8% of non-hydrocarbon GDP of 2015 
as compared with 33.2% in 2014. As a result, the velocity 
of circulation of M1, relative to the non-hydrocarbon sector 
GDP, increased marginally to 3.1 in 2015.

وبلغ رصيد (م1) نحو 126٫9 مليار ريال في نهاية 2015 في مقابل 
124٫3 مليار ريال في نهاية عام 2014. وميثل هذا املستوى من (م1) ما 
نسبته 32٫8% من الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي في عام 2015 
مقارنة مع 33٫2% في عام 2014. ونتيجة لذلك, فإن سرعة تداول 
(م1), نسبة إلى الناجت احمللي اإلجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني, 

قد ارتفع بشكل طفيف إلى 3٫1 في عام 2015

Quasi Money 

Growth in quasi money decelerated to 3.9% in 2015 
from 8.6% in 2014 (Table 4-6). The lower growth in quasi 
money was attributed to the decline in foreign currency 
deposits, as growth of Riyal-denominated time deposits 
increased. As a result, on an incremental basis, the share 
of foreign currency deposits in quasi money was negative 
at 29.2 % in 2015, as against the positive share of 49.3% 
in 2014.

شبه النقد

تباطأ النمو في شبه النقد إلى 3٫9% في عام 2015 من %8٫6 
في عام 2014 (اجلدول 4-6). ويعزى هذا التباطؤ في شبه النقد 
إلى تراجع الودائع بالعمالت األجنبية, حيث ارتفع منو الودائع ألجل 
املقومة بالريال. ونتيجة لذلك فقد سجلت حصة التغير في الودائع 
بالعمالت األجنبية في زيادة شبه النقد سالب 29٫2% في عام 2015 

مقابل موجب 49٫3% في عام 2014.
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QR Million     مليون ريال قطري

The decline in foreign currency deposits along with 
a moderate growth in M2, resulted in the “dollarization 
ratio” (i.e., the proportion of foreign currency deposits 
in M2) declining to 29.2% in 2015 from 31.0% in the 
previous year. The dollarization ratio generally moderated 
during the year to a low of 28.1% in October 2015 
before increasing at the end of the year (Figure No. 4-3).

منو  مع  جنب  إلى  جنبا  األجنبية  بالعمالت  الودائع  تراجع  أدى 
معتدل في (م2), إلى تراجع "نسبة الدولرة" (أي نسبة الودائع بالعملة 
العام  في  من %31٫0   2015 عام  في  إلى %29٫2  م2)  في  األجنبية 
السابق.  وعموما انخفضت نسبة الدولرة خالل العام إلى أدنى مستوى 
28٫1% خالل شهر أكتوبر 2015 قبل أن ترتفع في نهاية السنة (الشكل 

رقم 3-4).

Table (4-6)
Composition of Quasi Money 

جدول رقم (٤-٦)
نة لشبه النقد  البنود المكوّ

Item                                                       

الرصيد القائم بنهاية 
ديسمبر 2015

Outstanding as 
at end-December 

2015 

االختالف
Variation 

التغير (%)
Change (%)

البيان
(2015/  
2014)

(2014/  
2013)

(2015/  
2014)

(2014/  
2013)

(i) QR Time Deposits          242,417.1 18,979.7 15,211.9 8.5 7.3 (1) الودائع ألجل بالريال    

as a proportion of Quasi Money (%) 61.5 129.2 50.7 كنسبة من شبه النقد (%)  

(ii) Foreign Currency Deposits  152,041.1 -4,290.2 14,773.2 -2.7 10.4 (2) ودائع بالعملة األجنبية

as a proportion of Quasi Money (%) 38.5 -29.2 49.3 كنسبة من شبه النقد (%)  

Quasi Money                                  394,458.2 14,689.5 29,985.1 3.9 8.6 شبه النقد 

Figure No. (4-3)
Dollarization Ratio

شكل رقم (٤-٣)
نسبة الدولرة



Monetary Developments and Liquidity Conditionsالتطورات النقدية ووضع السيولة

72Thirty Ninth Annual Report 2015 التقرير السنوي التاسع  والثالثون ٢٠١٥

Factors Affecting Domestic Liquidity 

Among the drivers of M2, NFA of the banking system 
recorded a sharp decline of QR 77.5 billion (62.1%) in 2015 
as compared with the increase of QR 18.0 billion (16.9%) 
in 2014 (Table 4-7). 

The decline in NFA reflected decline in both QCB’s NFA 
and commercial banks’ NFA. The decrease in commercial 
banks’ NFA to (-) QR 87.1 billion in 2015 from (-) QR 30.9 
billion in 2014, reflected increase in commercial banks’ net 
foreign inter-bank liabilities at the end of the year (Figure 
No. 4-4). 

العوامل المؤثرة في السيولة المحلية

من بني العوامل املؤثرة في (م2), سجل صافي املوجودات األجنبية 
عام  في   (%62٫1) وبنسبة  ريــال  مليار   77٫5 بنحو  حــاداًـ  انخفاضاًـ 
ريال و (16٫9%) في عام 2014  18 مليار  بنحو  بنمو  2015 مقارنة 

(جدول 7-4)

من  كل  في  انخفاضا  عاكسا  األجنبية  املوجودات  تراجع صافي 
التجارية.   صافي املوجودات األجنبية ملصرف قطر املركزي والبنوك 
إلى  التجارية  البنوك  لدى  األجنبية  املوجودات  انخفض صافي  فقد 
سالب 87٫1 مليار ريال في عام 2015 من سالب 30٫9 مليار ريال في 
عام 2014, عاكساًـ زيادة في صافي املطلوبات األجنبية للبنوك التجارية 

في سوق ما بني البنوك في نهاية السنة (الشكل رقم 4-4).

Item                                                     

الرصيد القائم بنهاية 
ديسمبر 2015

Outstanding as 
at end-December 

2015 

االختالف
Variation 

التغير (%)
Change (%)

البيان
(2015/
2014)

(2014/
2013)

(2015/
2014)

(2014/
2013)

(I) Net Foreign Assets (a + b)   47,184.8 -77,469.9 18,002.0 -62.1 16.9 (I) صافي املوجودات 
األجنبية (أ+ب)

a. QCB                                      134,251.0 -21,286.2 3,507.0 -13.7 2.3 أ. مصرف قطر املركزي

b. Commercial Banks                       -87,066.2 -56,183.7 14,495.0 181.9 -31.9 ب. البنوك التجارية  
(II) Net Domestic Assets
[(i) + (ii) + (iii)] 474,198.2 94,827.8 30,308.2 25 8.7 (II) صافي املوجودات 

احمللية (3+2+1)
(i) Net Claims on Government 
(a - b) 132,174.1 59,366.6 12,121.7 81.5 20 1) صافي املطالبات على

احلكومة (أ-ب)
a. Claims                          193,399.0 26,706.5 -15,092.3 16 -8.3 أ. املطالبات

b. Deposits                           61,224.9 -32,660.1 -27,214.0 -34.8 -22.5 ب. الودائع

(ii) Domestic Claims (a + b) 598,744.0 61,563.3 44,550.6 11.5 9 2) املطالبات احمللية (أ+ب)

a. Credit                                               583,927.5 62,134.0 45,267.8 11.9 9.5 أ. االئتمان  

b. Financial Securities      14,816.5 -570.7 -717.2 -3.7 -4.5 ب. األوراق املالية

(iii) Other items (net)                -256,719.9 -26,102.1 -26,364.1 11.3 12.9 (3) بنود اخرى (صافي)

M2  ((I)+(II))                                             521,383.0 17,357.9 48,310.2 3.4 10.6 ((I)+(II)) 2عرض النقد م

Table (4-7)
Factors Affecting Domestic Liquidity

QR Million     مليون ريال قطري

جدول رقم (٤-٧)
العوامل المؤثرة على السيولة المحليّة
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On the other hand, NDA registered a higher order 
increase of QR 94.8 billion (25.0%) as compared with the 
increase of QR 30.3 billion (8.7%)  in the previous year 
(Table 4-7). In terms of the composition of NDA, while net 
claims on government and credit registered increase during 
the year, the fall in other items (net) was similar to that in 
2014 (Figure No. 4-5). 

أعلى  زيــادة  احمللية  املوجودات  أخــرى, سجل صافي  ناحية  من 
مليار  زيادة 30٫3  ريال (25٫0%) مقارنة مع  مليار  مقدارها 94٫8 
ريال (8٫7%) في العام السابق (جدول رقم 4-7). ومن حيث مكونات 
احلكومة  على  املستحقات  صافي  فإن  احمللية,  املــوجــودات  صافي 
البنود  في  االنخفاض  كان  بينما  العام,  خالل  ارتفعا  قد  واالئتمان 
األخرى (صافي) مماثال ملا حدث في عام 2014 (الشكل رقم 5-4).

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

شكل رقم (٤-٤)
صافي االقتراض بين البنوك من الخارج

QR
 M

ill
io

n
يال

ن ر
ليو

م

Figure No. (4-5)
Changes in Composition
of NDA

شكل رقم (٤-٥)
التغير في مكونات صافي 

الموجودات المحلية 

2014 2015

االئتمان  األوراق املالية صافي املطالبات على احلكومة      أخرى  (صافي)
Net Claims 

on Govt.
Credit Financial

Securities
Others (Net)
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Key balance sheet indicators of commercial banks 
show higher growth in credit than deposit during 2015. The 
higher growth in credit mainly reflected strong growth in 
private sector credit (Table 4-8). Credit outside Qatar also 
recorded strong growth (38.1% y-o-y in 2015), although 
somewhat lower than that in last year, in line with the 
sharp growth in deposits outside Qatar (80% y-o-y in 
2015). On the other hand, public sector credit growth was 
very moderate, which was in line with the low oil price 
induced decline in public sector deposits with banks. This 
may also be reflective of the streamlining of infrastructure 
investments programs during the year by the government 
to boost investment efficiency. 

التجارية  للبنوك  الرئيسية  العمومية  امليزانية  مؤشرات  تظهر 
والنمو   .2015 عام  خالل  الودائع  في  عنه  االئتمان  منو  في  زيــادة 
االئتمان  في  القوي  النمو  رئيسي  بشكل  يعكس  االئتمان  في  العالي 
املقدم للقطاع اخلاص (اجلدول 4-8).  وسجل االئتمان خارج قطر 
خالل عام 2015 منوا قويا على أساس سنوي بلغ نحو 38٫1% على 
الرغم من أنه جاء أقل بعض الشيء من مثيله في العام املاضي, وذلك 
النمو احلاد الذي شهدته ودائع غير املقيمني خالل عام  متشيا مع 
2015 (80%). من ناحية أخرى, كان منو االئتمان في القطاع العام 
انخفاضا  النفط  أسعار  انخفاض  مع  ينسجم  ما  وهو  جداَـ,  معتدالَـ 
تسبب في تراجع منو ودائع القطاع العام لدى البنوك. وقد يكون هذا 
أيضا انعكاساًـ لتبسيط برامج االستثمارات في البنية التحتية خالل 

العام من قبل احلكومة لتعزيز كفاءة االستثمار.

The strong growth in private sector credit at 19.7% 
during 2015 reflects robust non-hydrocarbon sector growth 
on one hand and government’s push for greater involvement 
of the private sector as part of economic diversification 
on the other (Table 4-8). Within the private sector, credit 
growth to real estate and industry was higher than the 
previous year in line with continued healthy growth in their 
economic activities. On the other hand, growth in credit to 
trade, contractors, consumption, and services decelerated 
during the year, partly reflecting the base effect of high 
growth in the previous year (Figure No. 4-6).

للقطاع اخلاص بنسبة  القوي في االئتمان املقدم  النمو  ويعكس 
19٫7% خالل عام 2015, منو القطاع غير النفطي بقوة من ناحية, 
التنويع  عملية  في  اخلــاص  القطاع  مشاركة  لزيادة  احلكومة  ودفــع 
االقتصادي من ناحية أخرى (اجلدول 4-8). وفي القطاع اخلاص, 
كان منو االئتمان املقدم للقطاع العقاري والصناعة أعلى منه في العام 
األنشطة  تلك   في  اجليد  النمو  استمرار  مع  وذلك متشيا  السابق, 
املقدم  االئتمان   في  النمو  تباطأ  أخــرى,  ناحية  ومن  االقتصادية. 
يعكس  العام, مما  واخلدمات خالل  واالستهالك  واملقاولني  للتجارة 
رقم  (الشكل  السابق  العام  في  املرتفع  للنمو  النسبي  التأثير  جزئيا 

.(6-4

Table (4-8)
Sector-wise Credit Distribution

جدول رقم (٤-٨)
التوزيع القطاعي لالئتمان

QR Million     مليون ريال قطري

Item                                                       

الرصيد القائم بنهاية 
ديسمبر 2015

Outstanding as 
at end-December 

2015 

االختالف
Variation 

التغير (%)
Change (%)

البيان
(2015/  
2014)

(2014/  
2013)

(2015/  
2014)

(2014/  
2013)

Public Sector       238,282.2 4,718.3 -6,181.0 2 -2.6 القطاع العام  

Private Sector      422,467.4 69,500.8 59,636.4 19.7 20.3 القطاع اخلاص

Outside Qatar        87,930.2 24,251.1 21,359.9 38.1 50.5  خارج قطر

Total Credit      748,679.8 98,470.2 74,815.3 15.1 13 إجمالي االئتمان
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There was also significant change in the currency 
composition of both deposit and credit during 2015 (Table 
4-9). Growth in local currency credit decelerated, while 
growth in foreign currency credit accelerated during the 
year. The deceleration in local currency credit reflected 
deceleration in local currency credit inside Qatar, while 
growth in foreign currency credit accelerated largely 
reflecting higher growth in foreign currency credit inside 
Qatar. Growth in foreign currency credit outside Qatar 
continued to be strong in 2015 (39.5%), albeit with some 
moderation, which was in line with sharp growth in foreign 
currency deposits outside Qatar (92.7%). 

وكان هناك تغير كبير في مكونات العملة لكل من الودائع واالئتمان 
خالل 2015 (اجلدول 4-9).  فقد تباطأ النمو في االئتمان بالعملة 
احمللية, في حني تسارع منو االئتمان بالعملة األجنبية خالل العام.  
ويعكس التباطؤ في االئتمان بالعملة احمللية تباطؤ االئتمان بالعملة 
احمللية داخل قطر, في حني أن النمو في االئتمان بالعملة األجنبية 
بالعملة  االئتمان  في  النمو  ارتفاع  كبير  حد  إلى  يعكس  مبا  تسارع 
األجنبية  بالعملة  االئتمان  في  النمو  واستمر  قطر.  داخل  األجنبية 
خارج قطر قويا في عام 2015 (39٫5%), ولكن مع بعض االعتدال, 
الذي يتماشى مع النمو احلاد في الودائع بالعمالت األجنبية خارج 

قطر (%92٫7).

Figure No. (4-6)
Private Sector Credit Growth

شكل رقم (٤-٦)
نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص

2014 2015
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السنة
Year

الودائع
Deposit

االئتمان
Credit

QR FC Total QR FC Total

2014 7.8 12.5 9.6 12.1 16.2 13.1

2015 4.9 13.3 8.2 7.2 39.3 15.2

Note: Including information on the Development Bank                                                                              مالحظة: املعلومات تشمل بنك التنمية

Table (4-9) 
Deposit and Credit Growth

(%)

جدول رقم (٤-٩) 
نمو الودائع واالئتمان 
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Money Multiplier   

Broad money multiplier (the ratio of M2/M0), increased 
to 10.7 in 2015 from 9.3 in 2014 reflecting the decline in M0 
and positive but low growth in M2. In terms of the behavioral 
ratios, the increase could be attributed to the decrease in 
the others-deposit (O/D) ratio, as both the currency-deposit 
(C/D) and the total reserves-deposit (TR/D) ratios remained 
unchanged from 2014 (Figure No. 4-7).

Policy Developments    

Amid global financial market volatilities, geopolitical 
developments, low oil prices, weak global recovery, and 
divergent monetary policies in advanced economies, 
QCB continued with its main objective of maintaining the 
exchange rate peg while ensuring monetary and financial 
stability. In view of low oil price induced moderation in 
growth of deposits, especially public sector deposits, 
QCB proactively managed liquidity to ensure comfortable 
liquidity in the system and thereby facilitate adequate flow 
of credit to the productive sectors of the economy in a cost 
effective manner. At the same time, in view of moderate 
inflation and reasonable growth, QCB continued with its 
accommodative policy stance by keeping key policy rates 
unchanged during the year.

مضاِعف النقد

ارتفع مضاعف النقد الواسع (نسبة م2/م.) إلى 10٫7 في عام 
ومنو  (م.)  في  تراجعا  يعكس  2014, مما  عام  في   9٫3 من   2015
موجب ولكنه منخفض في (م2). ومن حيث النسب السلوكية, ميكن 
أن يعزى هذا االرتفاع إلى االنخفاض في نسبة الودائع األخرى, حيث 
للودائع ونسبة إجمالي االحتياطيات الي  العملة  بقيت كل من نسبة 

الودائع دون تغيير من عام 2014 (الشكل رقم 7-4).

تطورات السياسة

ــطــورات  ــت وســـط الــتــقــلــبــات فــي الــســوق املــالــيــة الــعــاملــيــة, وال
االنتعاش  وضــعــف  الــنــفــط,  أســعــار  انــخــفــاض  مــع  اجليوسياسية, 
االقتصادات  في  النقدية  السياسات  وتباعد  العاملي,  االقتصادي 
املتقدمة, حافظ مصرف قطر املركزي على هدفه الرئيسي املتمثل 
في ربط سعر الصرف, مع ضمان االستقرار النقدي واملالي. ونظرا 
الودائع,  منو  في  اعتدال  من  به  تسبب  وما  النفط  سعر  النخفاض 
السيولة  املركزي  قطر  مصرف  أدار  العام,  القطاع  ودائــع  وخاصة 
تسهيل  وبالتالي  النظام,  في  مريحة  لضمان سيولة  استباقي  بشكل 
تدفق كاف من االئتمان للقطاعات اإلنتاجية لالقتصاد بطريقة فعالة 
من حيث التكلفة. وفي الوقت نفسه, وعلى ضوء معدل تضخم ومنو 
معقولني, واصل مصرف قطر املركزي سياسته التيسيرية عن طريق 

احلفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خالل العام.

Figure No. (4-7)
Broad Money Multiplier

شكل رقم (٤-٧)
 مضاعف عرض النقد الواسع         

النقد/الودائع (احملور األيسر)

أخرى/الودائع (احملور األيسر) 

م2/م0 (احملور األمين)

االحتياطي/الودائع (احملور األيسر) 
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Liquidity Position    

Domestic liquidity conditions during 2015 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 fall in global oil prices. The 
decline in global oil prices led to fall in export earnings 
and moderation of government revenues, which led to 
streamlining of government spending plans with a focus 
on improving efficiency. Nonetheless, the government 

وضع السيولة

تأثر وضع السيولة احمللية خالل عام 2015 بثالثة عوامل متميزة, 
وهي (أ) تدفقات النقد األجنبي; (ب) صافي اإلنفاق احلكومي. و (ج) 
في  احلاد  االنخفاض  من  تأثرت  والتي  واالئتمان,  الودائع  تطورات 
أسعار النفط العاملية. فقد أدى انخفاض أسعار النفط العاملية إلى 
اإليــرادات احلكومية, مما  واعتدال  التصدير  انخفاض في عائدات 
حتسني  على  التركيز  مع  احلكومي  اإلنفاق  خطط  ضغط  إلى  أدى 
البنية  في  االستثمار  برامج  احلكومة  واصلت  ذلــك,  ومع  الكفاءة. 

The QCB, however, further strengthened the 
implementation of Basel III framework and various macro-
prudential regulations during the year to promote financial 
stability. In order to promote a stable and sustainable 
funding structure, QCB implemented Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) in March 2015 in a phased manner. 
Accordingly, banks were advised to maintain NSFR at a 
minimum of 70% by the end of 2015 and increase 10% 
annually to achieve the target of 100% by end 2018.  As 
per the phased implementation of Liquidity Coverage 
Ratio (LCR), the minimum LCR to be maintained by banks 
increased by 10% to 70% in 2015 to ensure short-term 
resilience of their liquidity risk profile. National banks have 
reported above these minimum requirements during 2015. 
A consultative paper on foreign exchange open position 
limits was issued to banks in October 2015 in the procedure 
to issue the relevant circular. 

Corporate governance principles for banks were  
amended in July 2015. These along with earlier issued 
prudential guidelines on Loan-to- Deposit (LTD) ratio, 
capital charge for Domestic Systemically Important Banks 
(DSIB) and Leverage Ratio is expected to create a healthy 
financial environment for banks.

Further, the Financial Stability and Risk Control 
Committee established in 2013 has been working to 
promote regulatory coordination among the apex regulators 
and augment management of systemic risks. Thus, various 
macro-prudential measures are playing a complementary 
role to monetary policy in strengthening financial stability 
in Qatar.

وعمل مصرف قطر املركزي, أكثر على زيادة تعزيز تنفيذ إطار 
االستقرار  لتعزيز  العام  خالل  الكلية  االحترازية  والقواعد   3 بازل 
املالي. ومن أجل تعزيز هيكل التمويل املستقر واملستدام, قام مصرف 
قطر املركزي بتطبيق صافي نسبة التمويل املستقرة اعتبارا من مارس 
2015 على مراحل. وفقا لذلك, نُـصحت البنوك باحلفاظ على النسبة 
النسبة  وزيــادة هذه   ,2015 نهاية عام  70% بحلول  فيما ال يقل عن 
نهاية  بحلول   %100 في  املتمثل  الهدف  لتحقيق  10% سنويا  مبقدار 
األدنى  السيولة, حيث احلد  تغطية  بنسبة  يتعلق  وفيما   .2018 عام 
الذي يجب أن حتتفظ به البنوك, فقد مت زيادته مبقدار 10% ليصبح 
2015 لضمان االستجابة السريعة في املدى القصير  70% في عام 
احلد  فوق  باتت  أنها  وطنية  بنوك  وأفــادت  لديها.  السيولة  ملخاطر 
األدنى من هذه املتطلبات خالل عام 2015. وقد أعدت ورقة تشاورية 
عن حدود املراكز املفتوحة بالصرف األجنبي للبنوك في أكتوبر عام 

2015 متهيداَـ إلصدار تعميم بشأنها الحقاَـ. 

ومت تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015. 
هذا جنبا إلى جنب مع املبادئ التوجيهية االحترازية التي صدرت في 
وقت سابق عن نسبة القروض إلى الودائع, ورسوم رأس املال للبنوك 
النظامية الهامة, ونسبة الرافعة املالية, وذلك من أجل خلق بيئة مالية 

صحية للبنوك.

وعالوة على ذلك, فإن االستقرار املالي وجلنة مراقبة املخاطر 
التنسيق  تعزيز  على  العمل  بــدأت  قد   2013 عام  في  أنشئت  التي 
املخاطر  إدارة  وتوسيع  للمنظمني,  العليا  الهيئات  بني  التنظيمي 
النظامية. وهكذا, تلعب مختلف املعايير الرقابية دورا مكمال للسياسة 

النقدية في تعزيز االستقرار املالي في دولة قطر.
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continued with its infrastructure investment programs 
in line with the economic diversification strategy. As for 
deposit and credit developments, public sector deposits 
declined and along with it, public sector credit growth was 
moderate. On the other hand, strong private sector credit 
growth continued, while deposit growth decelerated. This 
asymmetry in deposit and credit growth had a bearing on 
overall liquidity during the year. Moreover, the prospects of 
US Fed policy rate hike might have also had a role in the 
evolving liquidity conditions.

Against this backdrop, QCB pro-actively managed 
liquidity during the year aimed at ensuring comfortable 
liquidity in the financial system. QCB continued with the 
monthly T-bills auctions of QR 4 billion until September 
2015, but it had a neutral impact on liquidity as same 
amount also matured every month. However, since then 
the auctions in T-bills reduced, while QR 4 billion of T-bills 
maturity continued, leading to some injection of liquidity. 
Second, there were no T-bond auctions during the first 
half of the year, while some earlier issued bonds matured 
leading to improvement in liquidity. However, during the 
second half, again T-bonds were auctioned for a total 
amount of QR 22 billion. These liquidity management 
operations by the QCB had a bearing on the evolution of 
surplus liquidity during the year. Surplus liquidity (i.e., 
the sum of net QMR deposits and excess reserves with 
QCB) increased from QR 11.6 billion at the end of 2014 
to QR 19.4 billion at end-June 2015. Thereafter, following 
the two auctions in September and November 2015, it 
decreased to QR 5.4 billion at end-September and QR 2.7 
billion at end-December 2015 (Table4-10). Overall, during 
2015, QR 7.8 billion was released through the QMR facility 
(as reflected in the fall in the outstanding amount of net 
QMR deposits) as against the absorption of QR 6.8 billion 
in 2014. Moreover, QR 7.0 billion was injected through 
T-bills as reflected in the decline in outstanding T-bills 
from QR 21.0 billion at end-2014 to QR 14.0 billion at end-
2015. However, QR 22.0 billion was absorbed from the 
system through T-bond auctions during 2015 as compared 
with absorption of QR 32.0 billion in 2014.Reflecting the 
evolving liquidity, excess reserves also fell.

التحتية متاشيا مع استراتيجية التنويع االقتصادي. أما بالنسبة إلى 
تطورات الودائع والقروض, فقد انخفضت ودائع القطاع العام ومعها 
النمو  استمر  أخــرى,  ناحية  من  العام.  للقطاع  االئتمان  منو  اعتدل 
االئتماني القوي للقطاع اخلاص, في حني تباطأ منو الودائع. وكان 
لهذا التفاوت في منو الودائع واالئتمان تأثير على السيولة اإلجمالية 
االحتياطي  رفــع  احتماالت  فــإن  ــك,  ذل على  وعـــالوة  الــعــام.  خــالل 
تشكيل  في  دور  أيضا  لها  كــان  الفائدة  سعر  األمريكي  الفيدرالي 

ظروف السيولة.

على هذه اخللفية, متكن مصرف قطر املركزي من إدارة سيولة 
النظام  في  مريحة  سيولة  ضمان  إلى  تهدف  العام  خالل  استباقية 
الشهرية ألذون  املــزادات  املركزي  املالي.  فقد واصل مصرف قطر 
اخلزانة مبعدل أربعة مليارات ريال حتى سبتمبر عام 2015, والتي 
كان لها تأثير محايد على السيولة نتيجة استرجاع نفس املبالغ أيضا 
كل شهر. ومع ذلك, فمنذ ذلك احلني انخفضت مزادات أذون اخلزانة, 
في حني مت استرجاع نحو 4 مليار ريال من أذون اخلزانة التي وصلت 
لتاريخ االستحقاق, مما أدى إلى ضخ بعض السيولة. ثانيا, لم تكن 
هناك مزادات سندات خزانة خالل النصف األول من العام, في حني 
أن بعض السندات الصادرة في وقت سابق قد حل أجل استحقاقها 
مت  الثاني,  النصف  خالل  ولكن  السيولة.  في  إلى حتسن  أدى  مما 
إجراء مزادات جديدة للسندات مببلغ إجمالي 22 مليار ريال. وكان 
لهذه العمليات في إدارة السيولة من قبل مصرف قطر املركزي تأثير 
على تطور فائض السيولة خالل العام. فقد ارتفعت السيولة الفائضة 
(أي مجموع صافي الودائع واالحتياطيات الفائضة مع مصرف قطر 
املركزي) من 11٫6 مليار ريال في نهاية عام 2014 إلى 19٫4 مليار 
ريال في نهاية يونيو 2015. وبعد ذلك, وفي أعقاب إثنني من املزادات 
في سبتمبر ونوفمبر عام 2015, انخفضت إلى 5٫4 مليار ريال كما 
في نهاية سبتمبر و2٫7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2015 (جدول 
4-10). وعموما, خالل عام 2015, مت اإلفراج عن 7٫8 مليار ريال 
من السوق النقدي القطري (كما هو مبني في انخفاض املبلغ املستحق 
النقدي) مقابل امتصاص 6٫8 مليار ريال  السوق  من صافي ودائع 
في عام 2014. وعالوة على ذلك, مت حقن سبعة مليارات ريال من 
خالل أذونات اخلزانة كما يظهر في انخفاض الرصيد القائم ألذون 
اخلزانة من 21 مليار ريال في نهاية عام 2014 إلى 14 مليار ريال في 
نهاية عام 2015. ومع ذلك مت استيعاب 22 مليار ريال في النظام من 
2015 باملقارنة مع امتصاص  خالل مزادات سندات اخلزانة خالل 
32٫0 مليار ريال في عام 2014. مبا يعكس تطور السيولة, وتراجع 

االحتياطيات الفائضة أيضا.
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الرصيد القائم أخر السنة
Year-end 

(Outstanding)

صافي ودائع
السوق النقدي القطري*

QMR (Net)*

أذون اخلزانة
T-Bills

سندات اخلزانة**
T-Bonds**

فائض 
االحتياطي
Excess 

Reserves

2013 599 21,000 16,000 5,635

2014 7,358 21,000 48,000 4,235

2015 -423 14,000 70,000 3,115

* QMR Deposit - QMR Lending.

* * It only includes auctions of T-bonds introduced since March 2013.

 * ودائع السوق النقدي-قروض السوق النقدي. 
 * * تشمل فقط سندات اخلزانة املطروحة منذ مارس 2013 

Table (4-10)
Liquidity Indicators

QR Million  مليون ريال قطري

جدول رقم (٤-١٠)
مؤشرات السيولة

QMR Transactions

Daily average QMR deposit transactions increased 
up to August 2015 reflecting comfortable liquidity, partly 
because of redemption of earlier issued government bonds. 
Subsequently, it moderated partly reflecting absorption 
of liquidity through auctions of government bonds in 
September and November 2015 (Table 4-11).Banks’ 
recourse to the QMR lending facility (including auto-
clearing loan), which were generally subdued up to August 
2015, increased thereafter reflecting shortage of liquidity 
at some banks. There were also some repo transactions, 
especially during the latter part of the year.

عمليات السوق النقدي القطري

ارتفع املتوسط اليومي لعمليات اإليداع في السوق النقدي حتى 
بسبب  جزئيا  وذلــك  مريحة,  سيولة  عكس  مما   ,2015 أغسطس 
استنفاد أجل السندات احلكومية الصادرة في وقت سابق. وفي وقت 
السيولة  امتصاص  جزئيا  يعكس  مبا  العمليات  حجم  اعتدل  الحق, 
 2015 ونوفمبر  في سبتمبر  احلكومية  السندات  مزادات  من خالل 
(اجلدول 4-11). وقد زاد جلوء البنوك لقروض السوق النقدي (مبا 
في ذلك قروض املقاصة اآللية), والتي كانت حتت السيطرة بشكل 
عام حتى أغسطس 2015, وزادت بعد ذلك مبا يعكس نقص السيولة 
في بعض البنوك. وكانت هناك أيضا بعض عمليات الريبو, وخصوصا 

خالل اجلزء األخير من السنة.
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Table (4-11)
QMR Transactions in 2015

جدول رقم (٤-١١)
عمليات السوق النقدي القطري خالل  ٢٠١٥

Period

Deposits الودائع Loans القروض Net الصافي

القيمةالفترة

Value

املتوسط اليومي 

Daily Average

القيمة

Value

املتوسط اليومي 

Daily Average

القيمة

Value

املتوسط اليومي 

Daily Average

January 133,426.2 4,304 58.1 1.9 133,368.1 4,302.2 يناير
February 104,371.4 3,728 170.3 6.1 104,201.1 3,721.5 فبراير
March 44,768.4 1,444 881.7 28.4 43,886.7 1,415.7 مارس

April 89,829.0 2,994 48.5 1.6 89,780.5 2,992.7 أبريل

May 118,016.1 3,807 97.6 3.1 117,918.5 3,803.8 مايو

June 134,273.1 4,476 86.1 2.9 134,187.0 4,472.9 يونيو

July 176,483.7 5,693 171.0 5.5 176,312.7 5,687.5 يوليو

August 203,974.6 6,580 107.5 3.5 203,867.1 6,576.4 أغسطس

September 109,541.5 3,651 3,676.7 122.6 105,864.8 3,528.8 سبتمبر

October 27,430.0 885 2,915.6 94.1 24,514.4 790.8 أكتوبر

November 50,173.6 1,672 1,273.9 42.5 48,899.7 1,630.0 نوفمبر

December 15,501.7 500 6,572.2 212.0 8,929.5 288.0 ديسمبر
Average 2015 100,649.1 3,311.2 1,338.3 43.7 99,310.8 3,267.5 متوسط 2015

Average 2014 178,233.3 5,839.8 392.1 12.8 177,841.2 5,827.0 متوسط 2014

Change: التغير:

Value -77,584.2 -2,528.7 946.2 30.9 -78,530.3 -2,559.5 القيمة

% -43.5 -43.3 241.3 241.2 -44.2 -43.9 %

Note: Loans do not include Repo Transactions.  مالحظة: القروض ال تتضمن عمليات الريبو.

QR Million  مليون ريال قطري

Management of short-term liquidity through the 
monthly auctions of T-Bills continued during 2015. A total 
of QR 48.0 billion of T-bills matured, while T-bills of QR 
41.0 billion was issued. Therefore, the outstanding stock 
of T-bills decreased from QR 21.0 billion at the end of 2014 
to QR 14.0 billion at the end of 2015 and as a result, QR 7.0 
billion liquidity was released to the system (Table 4-12). 

تواصلت إدارة السيولة قصيرة األجل من خالل املزادات الشهرية 
من أذون اخلزانة خالل عام 2015. وقد مت استرجاع ما مجموعه 48 
مليار قيمة أذون اخلزانة مستحقة األجل, في حني صدرت أذونات 
أذون  من  املتبقي  الرصيد  انخفض  لذلك,  ريــال.  مليار   41 بقيمة 
اخلزانة من 21 مليار ريال في نهاية عام 2014 إلى 14 مليار ريال 
في نهاية عام 2015, ونتيجة لذلك, مت ضخ سبعة مليارات ريال من 

السيولة في النظام (اجلدول 12-4).
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Modulation of structural liquidity through auctions 
of government bonds also continued during 2015. QCB 
interrupted auctions of T-bonds during the first half 
taking into account the evolving liquidity conditions in 
the backdrop of low oil prices, high private sector credit 
growth and already large stock of bonds.  However, with 
significant increase in surplus liquidity by end-June 2015, 
partly because of maturity of some earlier issued bonds, it 
conducted two auctions during the second half of the year 
in September and November and absorbed QR 22.0 billion 
from the system.

 Of the total auctions amount of QR 22 billion was 
distributed between QR 14 billion in conventional bonds 
and QR 8 billion in sukuks (Table 4-13).

At the same time, it lengthened the maturity profile of 
government bonds to 10 years in these auctions to develop 
a proper yield curve. The objective behind government bond 
issuances has been 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.

استمر تعديل السيولة الهيكلية أيضاًـ من خالل مزادات السندات 
احلكومية خالل عام 2015. وتوقف مصرف قطر املركزي عن مزادات 
سندات اخلزانة خالل النصف األول مع األخذ بعني االعتبار ظروف 
السيولة املتطورة في ظل انخفاض أسعار النفط, ومنو االئتمان املقدم 
زيادة  مع  ولكن  السندات.  كبير في رصيد  وارتفاع  اخلــاص,  للقطاع 
2015, وذلك جزئيا بسبب  يونيو  بنهاية  الفائضة  السيولة  كبيرة في 
استحقاق بعض السندات الصادرة في وقت سابق, مت إجراء مزادين 
خالل النصف الثاني من العام في سبتمبر ونوفمبر, حيث مت استيعاب 

22 مليار ريال من النظام.

ريــال كانت من  للمزاد بني 14 مليار  املبلغ اإلجمالي  تــوزع   وقد 
السندات التقليدية وثمانية مليارات ريال من الصكوك (اجلدول 13-4).

وفي الوقت نفسه, مت مد آجال استحقاق السندات احلكومية إلى 
عشر سنوات في هذه املزادات لتطوير منحنى العائد املناسب. وكان 
الهدف من وراء إصدار السندات احلكومية تسهيل إطار إدارة السيولة 
للمصرف قطر املركزي, واملساعدة في تطوير سوق الدين احمللي, وذلك 

متشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية, 16-2011.

Table (4-12)
Treasury Bills

جدول رقم (٤-١٢)
أذونات الخزانة

QR Million  مليون ريال قطري

Item 2014 2015 البند

T-Bills Issued 48,000 41,000 أذونات اخلزانة الصادرة

    (i) 91-day 24,000 20,500   91 يوم                   

    (ii) 182-day 12,000 10,250   182 يوم

    (iii) 273-day 12,000 10,250   273 يوم

T-Bills Matured 48,000 48,000 أذونات اخلزانة املستحقة

    (i) 91-day 24,000 24,000   91 يوم

    (ii) 182-day 12,000 12,000   182 يوم

    (iii) 273-day 12,000 12,000   273 يوم

T-Bills Outstanding (year-end) 21,000 14,000 رصيد أذونات اخلزانة بنهاية السنة
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Interest Rates

With inflation, falling to multi-year lows and recovery 
being modest, accommodative monetary policy continued 
in advanced economies, but with asymmetric shifts in 
policy stance. While the US Fed raised its policy rate 
above the zero lower bound in December 2015 on improved 
labor market conditions, the ECB and Bank of Japan (BoJ) 
announced further quantitative easing measures to secure 
a return of inflation towards their targets of 2%. The ECB 
also reduced further its negative interest rates on deposit 
facility to -0.30%. In the emerging market economies also 
policy responses differed– while some countries (Brazil 
and South Africa) raised rates in response to currency 
depreciation and inflation pressures, some others (India, 
China and Russia) lowered rates to support growth. 

QCB continued with accommodative policy stance 
and kept its policy rates unchanged during 2015, while 
continuing with its main objective of maintaining the 
exchange rate peg with the US dollar. Moderation of 
inflation along with comfortable liquidity during most part 
of the year helped in maintaining stable interest rates in 
various segments of the financial market, albeit with some 
hardening in the last quarter. In the money market, this 
was reflected in overnight rates moving closely with the 
QMR deposit rate until August, and increasing somewhat 
thereafter-reflecting moderation in surplus liquidity (Figure 
No. 4-8).

معدالت الفائدة

مع انخفاض معدالت التضخم, إلى أدنى مستوياتها في سنوات 
النقدية  السياسة  واستمرار  متواضعاًـ,  االنتعاش  كون  ومع  عديدة 
متماثلة في  املتقدمة, حدثت حتوالت غير  االقتصادات  متكيفة في 
موقف السياسة. ففي حني رفع مجلس االحتياطي االحتادي االمريكي 
سعر الفائدة فوق املستوى الصفري في ديسمبر 2015 بسبب حتسن 
ظروف سوق العمل, أعلن كل من البنك املركزي األوروبي وبنك اليابان 
املركزي املزيد من إجراءات التسهيل الكمي لتأمني عودة التضخم إلى 
األوروبي  املركزي  البنك  كما خفض   .%2 عند  املستهدفة  املستويات 
وفي   .%0٫3- إلى  الودائع  تسهيالت  على  السلبية  الفائدة  معدالت 
السياسات,  استجابات  اختلفت  أيضا  الناشئة  األســواق  اقتصادات 
فبينما رفعت البرازيل وجنوب أفريقيا معدالت الفائدة في استجابة 
لتدهور أسعار الصرف والضغوط التضخمية, فإن دول أخرى (الهند, 

والصني, وروسيا) قد خفضت أسعار الفائدة لدعم النمو.

املتكيفة,  السياسة  موقف  على  املركزي  قطر  مصرف  حافظ 
وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير خالل عام 2015, في الوقت الذي 
ربط سعر  املتمثل في احلفاظ على  الرئيسي  بهدفه  واصل متسكه 
إلى  جنبا  التضخم  اعتدال  وساعد  األمريكي.  الــدوالر  مع  الصرف 
السنة في احلفاظ  جنب مع سيولة مريحة خالل اجلزء األكبر من 
على أسعار الفائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق املالي, 
سوق  في  هذا  وانعكس  األخير.  الُـربع  في  التشدد  بعض  مع  ولكن 
النقد, السيما في حترك أسعار الفائدة ما بني البنوك لليلة واحدة 
بشكل وثيق مع سعر الفائدة على ودائع السوق النقدي حتى أغسطس, 
وزيادتها إلى حد ما بعد ذلك مبا يعكس االعتدال في فائض السيولة 

(الشكل رقم 8-4).

Table (4-13) 
Treasury Bonds Issued in 2015 

QR Million     مليون ريال قطري

جدول رقم (٤-١٣) 
سندات الخزينة المصدرة في ٢٠١٥  

Category
3-سنوات
3-year

5-سنوات
5-year

7-سنوات
7-year

10-سنوات
10-year

اإلجمالي
Total

الفئة

Conventional 5,550 5,575 1,750 1,100 13,975 تقليدية

Sukuks 1,900 2,150 1,950 2,025 8,025 صكوك

  Total 7,450 7,725 3,700 3,125 22,000 اإلجمالي
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Overall, the overnight rate moved in a wider range of 
0.64 - 1.36% in 2015 and averaged 0.89%, as compared 
with the range of 0.40−0.75% and average of 0.65% in 
2014 (Table 4-14). The interbank interest rates hardened 
somewhat at both ends of the maturity spectrum in 2015.

In the money market, the Qatar interbank offered rate 
(QIBOR) introduced in May 2012 has been playing an 
important indicative 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 2015, although both rates 
exhibited similar trend, the overnight rate that was below 
the QIBOR until August, ruled above it thereafter reflecting 
moderation in surplus due to auctions of government bonds 
(Table 4-15). 

البنوك ضمن  بني  واحــدة  لليلة  الفائدة  معدل  تذبذب  وعموما, 
هامش واسع (0٫64-1٫36%) في عام 2015, مبتوسط قدره %0٫89, 
باملقارنة مع هامش (0٫40-0٫75%) ومبتوسط قدره 0٫65% في عام 
2014 (اجلدول 4-14). وقويت أسعار الفائدة بني البنوك إلى حد ما 

على طرفي آجال االستحقاق في عام 2015.

في سوق النقد, لعب سعر فائدة ما بني البنوك في قطر (كيبور) 
حتديد  في  للبنوك  مهماَـ  دورا   ,2012 مايو  في  تقدميه  مت  الــذي 
ما  وسعر  (سعر قطر  السعران  البنوك. وحترك  بني  الفائدة  أسعار 
تقلبات  فترات  في  إال  وثيق,  بشكل  احلــني  ذلــك  منذ  البنوك)  بني 
وعلى   ,2015 عام  وخالل  اخلارجية.  العوامل  تسببها  التي  السوق 
الرغم من أن كال املعدلني قد أظهرا اجتاها مماثال, فإن معدل ليلة 
واحدة والذي كان أقل من كيبور حتى أغسطس, قد ارتفع فوقه مبا 
يعكس بعد ذلك االعتدال في فائض السيولة نتيجة ملزادات السندات 

احلكومية (اجلدول 15-4).

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

شكل رقم (٤-٨)
معدالت السياسة وسعر ليلة واحدة  

سعر اإليداع ليلة واحدة سعر اإلقراض (احملور األمين)
QMRL (Right Scale)

Indicator 2014 2015 املؤشر

Overnight Rate (%) 0.65 0.89 معدل ليلة واحدة (%)

Overnight Rate Range (%) 0.40-0.75 0.64 - 1.36 هامش معدالت ليلة واحدة (%)

Volatility in Overnight Rate * 14.8 25.3 التقلبات في معدل فائدة ليلة واحدة*

Inter-bank Rate Range (%) 0.40-1.50 0.64 - 2.75 هامش سعر فائدة ما بني البنوك (%)

* Coefficient of Variation. *معامل االختالف

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

جدول رقم (٤-١٤) 
سوق ما بين البنوك (المتوسط الشهري ) 
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The evolution of liquidity was also reflected in 
movements of T-bill yields during the year. After remaining 
stable until September 2015, yields across maturities 
hardened subsequently in line with movement in inter-bank 
rates and market liquidity (Figure No. 4-9). While remaining 
above the overnight interbank rate, implicit yield on 91-day 
T-bills increased from 0.78% in December 2014 to 1.48% in 
December 2015, i.e., an increase of 70 basis points.

وقد انعكس تطور السيولة أيضا في حتركات عوائد أذون اخلزانة 
2015, فإنها قد  العام. فبعد أن ظلت مستقرة حتى سبتمبر  خالل 
مع  يتماشى  مبا  منها,  جانب  آجال  استحقاق  مع  ذلك  بعد  تصلبت 
حركة أسعار ما بني البنوك والسيولة في السوق (الشكل رقم 9-4). 
وفي حني ظل العائد فوق سعر الفائدة ما بني البنوك لليلة واحدة, 
فإن العائد الضمني ألذون اخلزانة ملدة 91 يوما قد ارتفع من %0٫78 
بزيادة  2015, أي  إلى 1٫48% في ديسمبر عام  في ديسمبر 2014 

قدرها 70 نقطة أساس.

(%)

Month
معدل الفائدة ما بني البنوك

Interbank

 معل فائدة قطر ما بني البنوك

QIBOR
الشهر

Jan 2015 0.79 0.8 يناير 2015
Feb 0.77 0.81 فبراير
Mar 0.8 0.81 مارس
Apr 0.8 0.81 أبريل
May 0.76 0.82 مايو
Jun 0.74 0.82 يونيو
Jul 0.64 0.82 يوليو
Aug 0.78 0.82 أغسطس
Sep 0.93 0.84 سبتمبر
Oct 1.21 0.92 أكتوبر
Nov 1.17 1.03 نوفمبر
Dec 1.36 0.95 ديسمبر

Table (4-15) 
Overnight Money Market Rate 

جدول رقم (٤-١٥) 
سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق المال  
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QCB’s policy of maintaining a stable interest rate 
regime to support diversified economic growth was also 
reflected in movement of deposit and lending rates. The 
weighted average interest rates on customer deposits 
for all maturities witnessed some increase in 2015 as 
compared to 2014, the increase ranging from 22−85 basis 
points (Table 4-16).

انعكست سياسة مصرف قطر املركزي في احملافظة على نظام 
سعر فائدة مستقر لدعم منو اقتصادي متنوع, في حركة أسعار الفائدة 
على الودائع واإلقراض. وشهد متوسط أسعار الفائدة املرجح على 
ودائع العمالء لكافة اآلجال, بعض الزيادة في عام 2015 باملقارنة مع 
2014, وتراوحت الزيادة بني 22-85 نقطة أساس (اجلدول 16-4).

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

شكل رقم (٤-٩)
العائد الضمني على أذون الخزانة 

91-day 182-day 273-day
91 يوماًـ 182 يوماًـ 273 يوماًـ

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

جدول رقم  (٤-١٦) 
ح ألسعارالفائدةعلى ودائع العمالء  ط المرجّ المتوسّ

والتسهيالت االئتمانيّة 

Period

آجال استحقاق الودائع ألجل
Time Deposit Maturities

آجال استحقاق القروض
Loan Maturity 

الفترة
شهر

1-mon
3 شهور

3-mon
6 شهور

6-mon
سنة
1-yr

أكثر من 
سنة
> 1 yr

أقل من 
سنة
< 1 yr

سنواتألقل من 3 من سنة 
1 yr to < 3 yrs

3 سنوات 
فأكثر

3 yrs & Up

سيارات
Cars

بطاقات 
ائتمان

Credit Cards

Dec 2013 1.27 1.38 1.33 1.2 2.11 5 5.86 5.19 5.5 8.13 ديسمبر 2013
Dec 2014 0.95 1.28 1.31 1.62 1.52 4.75 5.61 4.72 4.93 9.64 ديسمبر 2014 
Dec 2015 1.64 2.02 2.14 1.84 2.37 3.7 6.33 4.37 4.39 9.31 ديسمبر 2015 

Change 
(2014/2013) -0.32 -0.1 -0.02 0.42 -0.59 -0.25 -0.25 -0.47 -0.57 1.51

التغير 
(2013/2014)

Change 
(2015/2014) 0.69 0.74 0.83 0.22 0.85 -1.05 0.72 -0.35 -0.54 -0.33

التغير 
(2014/2015)

(%)
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In contrast with deposit interest rates, however, the 
weighted average interest rates on credit facilities for 
all maturities, except for 1-3 year, declined during 2015 – 
the decline ranging from 35-105 basis points (Table 4-16). 
Interest rates on credit facilities with respect to credit 
cards and cars also declined in the range of 33-54 basis 
points in 2015 (Table 4-16).

على النقيض من معدالت الفائدة على الودائع, انخفض املتوسط 
آجال  جلميع  االئتمانية  التسهيالت  على  الفائدة  ألسعار  املرجح 
االستحقاق, باستثناء 1-3 سنة خالل عام 2015, وتراجع مبا يتراوح 
الفائدة  35-105 نقطة أساس (اجلدول 4-16). وانخفضت أسعار 
على التسهيالت االئتمانية فيما يتعلق ببطاقات االئتمان والسيارات 
أيضا في نطاق 33-54 نقطة أساس في عام 2015 (اجلدول 16-4).
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Introduction

This chapter analyses the most significant developments 
in the Commercial Banking Sector, which consists of 
comprehensive balance sheet assessments of Commercial 
Banks in 2015. Consolidated balance sheet of 18 
commercial banks; yearly development on assets, liabilities 
and performance criteria such as capital adequacy, asset 
quality, liquidity, profitability, investment, developments in 
Basel III, etc. are highlighted in this chapter. 

Commercial Banks’ Balance Sheet

Aggregated balance sheet of ccommercial banks 
operating in Qatar was observed strong and stable growth 
in 2015, supported by continuing domestic economic 
growth and positive outlook on the domestic banking 
sector. Total assets of the banking sector increased 
significantly in 2015. Commercial banks’ total assets 
reported at QR1.113 trillion in 2015. As of the end 2015, 
total assets increased by 10.7% compared to total assets 
of 2014. Commercial banks continued their robust growth 
in 2015, mostly driven by strong expansion of total credit 
facilities and strong growth in financial securities portfolio. 
Table (5-1) illustrates the assets & liabilities of Commercial 
banks.

المقدمة

يحلل هذا الفصل أهم التطورات في قطاع اخلدمات املصرفية 
العمومية  للميزانيات  شامل  تقييم  مــن  يتألف  والـــذي  التجارية, 
للبنوك التجارية لعام 2015. ويسلط الضوء على تطور املركز املالي 
املجمع في قطر لعدد 18 بنكاًـ جتارياًـ, وخاصة على التطور السنوي 
وجودة  املال  رأس  كفاية  مثل  األداء  ومعايير  واملطلوبات  للموجودات 
تطبيق  في  والتطورات  واالستثمار  والربحية  والسيولة  املوجودات, 

بازل3, وما إلى ذلك.

المركز المالي للبنوك التجارية  

العاملة  التجارية  البنوك  لوحظ أن إجمالي املركز املالي جلميع 
في قطر قد سجل منواِـ قويا ومستقراًـ في عام 2015, نتيجة استمرار 
النمو االقتصادي احمللي والنظرة اإليجابية للقطاع املصرفي احمللي; 
فقد ارتفع إجمالي موجودات القطاع املصرفي بشكل ملحوظ في عام 
2015. وبلغ إجمالي موجودات املصارف التجارية في نهاية عام 2015 
نحو 1٫113 تريليون ريال; مسجالًـ ارتفاعاًـ بنسبة 10٫7% مقارنة مع 
عام  في  القوي  النمو  واستمر   .2014 عام  في  املوجودات  إجمالي 
2015, مبا يُـعزى أساسا إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي التسهيالت 
االئتمانية والنمو القوي في محفظة األوراق املالية. ويوضح اجلدول 

(5-1) املوجودات واملطلوبات لدى البنوك التجارية.

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

شكل رقم (٥-١)
تطور إجمالي موجودات البنوك
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Table (5-1)
Commercial Banks Balance Sheet

جدول رقم (٥-١)
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value
%

Cash and Balances with QCB 35,768.4 46,230.0 40,170.4 -6,059.7 -13.1
نقدية وأرصدة لدى مصرف قطر 

املركزي
Financial Securities Portfolio 164,157.5 138,332.9 156,447.5 18,114.7 13.1 محفظة األوراق املالية

Due From Banks & FIs 85,330.5 117,971.8 114,298.1 -3,673.7 -3.1
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 

املالية
Total Credit Facilities 575,394.3 650,209.6 748,679.8 98,470.2 15.1 إجمالي التسهيالت االئتمانية

- Inside Qatar 533,075.1 586,530.5 660,749.6 74,219.0 12.7 - داخل قطر

-  Outside Qatar 42,319.2 63,679.1 87,930.2 24,251.2 38.1 - خارج قطر

Long- Term Investments 33,652.8 36,432.8 35,942.6 -490.3 -1.3 استثمارات طويلة األجل

Other Assets 15,768.1 15,592.4 17,191.0 1,598.6 10.3 موجودات أخرى

Total Assets = Total Liabilities & 
Shareholders’ Equity 910,071.5 1,004,769.5 1,112,729.4 107,959.9 10.7 إجمالي املوجودات = إجمالي 

املطلوبات وحقوق امللكية

Due to QCB 6,129.2 7,039.2 7,114.4 75.2 1.1 أرصدة مصرف قطر املركزي

Due to Banks & FIs 136,172.2 166,571.6 213,604.3 47,032.8 28.2 أرصدة البنوك واملؤسسات املالية

Customers' Deposits 548,383.8 601,074.2 650,260.9 49,186.8 8.2 ودائع العمالء

Bonds & other Securities 46,893.2 42,494.0 38,837.8 -3,656.3 -8.6 سندات وأوراق مالية أخرى

Loans Provisions 12,326.7 12,651.3 13,266.3 615 4.9 مخصصات الديون

Shareholders’ Equity 110,931.2 118,081.0 124,317.9 6,236.9 5.3 حقوق املساهمني

Other Liabilities 49,235.2 56,858.2 65,327.8 8,469.6 14.9 مطلوبات أخرى

Contra Accounts 394,399.2 477,939.7 539,078.6 61,138.9 12.8 احلسابات النظامية

QR Million     مليون ريال قطري

املــوجــودات  في  الرئيسية  للتطورات  مــوجــزاًـ  عرضاًـ  يلي  فيما 
واملطلوبات في عام 2015.

Major developments of assets and liabilities of 
commercial banks during 2015 are summarised as follows.
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(I) Assets:

Commercial banks’ assets are classified in to six major 
categories, such as cash and balances with QCB, dues 
from commercial banks and other FIs, credit facilities, long-
term investments, financial securities and other assets. 
In the assets side, credit facilities constituted 67.3% of 
overall assets which made as the largest asset portion of 
commercial banks’ asset side of the balance sheet. Total 
credit facilities reported QR 748.7 billion as of the end of 
2015 with an overall growth of 15.1% from 2014.  Among 
other categories of assets, financial securities portfolios 
held by the commercial banks reported QR 156.4 billion 
with a share of 14.1% of total assets. Compared to 2014, 
financial securities portfolio increased by 13.1% in 2015. 
Third major categories in the assets side, dues from banks 
& FIs comprised QR 114.3 billion with a share of 10.3% of 
total assets. Compared to past year, due from banks and FIs 
declined by 3.1% in 2015. Other types of assets specifically, 
cash and balances with QCB reported QR 40.2 billion, long-
term investments (equity participations in subsidiaries & 
associates and real estate investments) accounted QR 
35.9 billion and other categories of assets comprised QR 
17.2 billion as of end of 2015. All these three categories 
comprised 8.4% of total assets.

أوًال- الموجودات:

تصنف موجودات البنوك التجارية في ست فئات رئيسية, هي: 
البنوك  لدى  وأرصــدة  املركزي,  قطر  مصرف  لدى  وأرصــدة  النقد 
االئتمانية,  والتسهيالت  املالية,  املؤسسات  من  وغيرها  التجارية 
واالستثمارات طويلة األجل, واألوراق املالية, واملوجودات األخرى. وقد 
شكلت التسهيالت االئتمانية ما نسبته 67٫3% من إجمالي املوجودات 
في  التجارية  البنوك  موجودات  جانب  في  جزء  أكبر  بذلك  وشكلت 
امليزانية العمومية. وبلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية 748٫7  مليار 
بنسبة منو 15٫1% عن عام 2014.   2015 عام  نهاية  كما في  ريال 
ومن بني الفئات األخرى للموجودات, جاءت محافظ األوراق املالية 
لدى البنوك التجارية بقيمة 156٫4 مليار ريال وبنسبة  14٫1% من 
إجمالي املوجودات. وباملقارنة مع عام 2014, ارتفعت محفظة األوراق 
في  الثالثة  الرئيسية  والفئة   .2015 عام  في   %13٫1 بنسبة  املالية 
التي  املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  أرصدة  هي  املوجودات  جانب 
املوجودات.  إجمالي  من   %10٫3 بنسبة  ريــال  مليار   114٫3 بلغت 
ومقارنة بالعام املاضي, انخفضت هذه املستحقات بنسبة 3٫1% في 
عام 2015. وهناك أنواع أخرى من املوجودات وعلى وجه التحديد 
النقد واألرصدة لدى مصرف قطر املركزي بقيمة 40٫2 مليار ريال, 
التابعة  الشركات  في  (مساهمات  األجل  طويلة  االستثمارات  وبلغت 
والفئات   , ريال  مليار   35٫9 نحو  العقارية)  واالستثمارات  والزميلة 
عام  نهاية  في  كما  ريــال  مليار   17٫2 بلغت  املوجودات  من  األخــرى 
2015. وجميع هذه الفئات الثالث تشكل ما نسبته 8٫4% من إجمالي 

املوجودات.

Major classifications of credit facilities are summarized 
below.

(1) Credit Facilities:

As mentioned above, commercial banks play a key 
role in Qatar’s credit market with total outstanding credit 
facility of QR 748.7 billion as of the end of 2015. Total credit 
facilities are categorized in to credit facilities inside and 
outside Qatar.  Domestic credit includes public and private 
sector credits whereas credit outside Qatar mostly given 
to private sector. As a ratio to total credit, domestic credit 
comprised 88.3% while cross-border credit included 11.7% 
as of end of 2015. Faster expansion of credit facilities has 
improved the economic deepening in Qatar during the past 
decade. Ratio of credit to GDP is given in figure (5-2). 

وتتلخص الفئات الرئيسية للموجودات في التالي:

١-التسهيالت االئتمانية: 

سوق  في  رئيسيا  دورا  التجارية  البنوك  تلعب  أعــاله,  ذُـكــر  كما 
االئتمان في قطر مع إجمالي الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية 
748٫7 مليار ريال كما في نهاية عام 2015. والتسهيالت االئتمانية 
تصنف إلى تسهيالت ائتمانية داخل قطر وخارجها. ويشتمل االئتمان 
أن  واخلاص, في حني  العام  للقطاعني  املقدم  االئتمان  على  احمللي 
االئتمان خارج قطر يوجه معظمه إلى القطاع اخلاص. وكنسبة من 
إجمالي االئتمان, يشكل االئتمان احمللي إلى إجمالي االئتمان ما نسبته 
88٫3%, في حني بلغت نسبة االئتمان عبر احلدود 11٫7% كما في 
نهاية عام 2015. وساعد التوسع السريع في التسهيالت االئتمانية 
في تعزيز العمق االقتصادي في قطر خالل العقد املاضي. ويعطي 

الشكل (5-2) تطور نسبة االئتمان إلى الناجت احمللي اإلجمالي. 
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Comprehensive classification of domestic and cross 
border credit is following below.

1.1 Credit Facilities (Inside Qatar):

Domestic credit is the single largest asset in the 
commercial bank’s balance sheet. Total domestic credit 
reported QR 660.7 billion as of the end of 2015. In 2015, 
domestic credit accounted 59.4% of total assets with an 
annual growth rate of 12.7% over 2014. A detailed analysis 
of domestic credit facilities including the currency wise 
classification are updated below.

(A) Currency Wise Classification of 
Domestic Credit Facilities:

• Credit Facilities in QR:

As of the end of 2015, domestic credit in QR was 
reported at QR 519.8 billion, a growth of 7.1%, compared 
to 2014. As a sector-wise breakdown for the year, QR 
denominated domestic credit in public sector was QR 
176.7 billion, while the same in the private sector was 
QR 343 billion. Compared to past year, QR denominated 
domestic credit to public sector declined by 10.5% while 
QR denominated private sector domestic credit increased 
by 19.2% in 2015.

وفيما يلي تصنيف شامل لالئتمان احمللي وعبر احلدود: 

 ١-١ التسهيالت االئتمانية (داخل قطر):

االئتمان احمللي هو أكبر بند في املوجودات في امليزانية العمومية 
للبنوك التجارية, بإجمالي بلغ 660٫7 ريال مليار ريال وبنسبة بلغت 
في نهاية عام 2015 نحو  59٫4% من إجمالي املوجودات, ومبعدل 
منو سنوي قدره 12٫7% عن عام 2014.  وفيما يلي حتليل مفصل 

للتسهيالت االئتمانية احمللية حسب نوع العملة:

أ) تصنيف التسهيالت المحلية حسب نوع العملة:

• التسهيالت االئتمانية بالريال القطري:

نحو   2015 عام  نهاية  مع  القطري  بالريال  احمللي  االئتمان  بلغ 
519٫8 مليار ريال, بنمو نسبته 7٫1% مقارنة مع عام 2014.  وتوزع 
اإلجمالي بني ائتمان القطاع العام بقيمة 176٫7 مليار ريال, ونحو 
343 مليار ريال الئتمان القطاع اخلاص. ومقارنة بالعام املاضي, فقد 
تراجع االئتمان احمللي للقطاع العام بنسبة 10٫5%, في حني ارتفع 

االئتمان احمللي للقطاع اخلاص بنسبة 19٫2% في عام 2015.

Figure No. (5 – 2)
Credit - GDP Ratios

شكل رقم (٥-٢)
نسبة االئتمان «جمالي الناتج المحلي

االئتمان احمللي/الناجت
االئتمان اخلاص/الناجت
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• Credit Facilities in FCs:

The amount of domestic credit in FC denominations 
was QR141 billion (most of them is in US$) with an annual 
growth rate of 39.1% in 2015. In specifics; public sector 
domestic credit in FC was QR 61.6 billion whereas private 
sector domestic credit in FC was QR 79.4 billion. In 2015, 
public sector domestic credit in FC increased by 70.4% 
while private sector domestic credit in FC increased by 
21.8% over 2014. In addition, the relative share of domestic 
credit in FCs to domestic credit in QR is only 21.3%. A 
currency wise classification of domestic credit is provided 
in table (5-2).

• التسهيالت االئتمانية بالعملة ا¼جنبية:

بلغ إجمالي االئتمان احمللي بالعمالت األجنبية نحو 141 مليار 
ريال (معظمه بالدوالر األمريكي) ومبعدل منو سنوي قدره 39٫1% في 
عام 2015. وبالتفصيل; توزع اإلجمالي بني االئتمان احمللي  للقطاع 
العام بالعمالت األجنبية بقيمة 61٫6 مليار ريال في حني كانت حصة  
االئتمان احمللي للقطاع  اخلاص بالعمالت األجنبية نحو 79٫4 مليار 
ريال. وفي عام 2015, ارتفع االئتمان احمللي للقطاع العام بالعمالت 
للقطاع  احمللي  االئتمان  ارتفع  حني  في   ,%70٫4 بنسبة  األجنبية 
اخلاص بالعملة األجنبية بنسبة 21٫8% عما كان عليه في عام 2014. 
وباإلضافة إلى ذلك, فإن نسبة االئتمان احمللي بالعملة األجنبية إلى 
االئتمان احمللي بالعملة احمللية بلغت 21٫3%. ويفصل اجلدول رقم 

(5-2) توزيع االئتمان احمللي حسب نوع العملة.

Table (5-2)
Domestic Credit by Currency

جدول رقم (٥-٢)
االئتمان المحلي حسب نوع العملة

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

(2015/2014) البيــــــــــان
القيمة

  Value
%

Domestic Credit in QR 431,314.3 485,188.1 519,757.3 34,569.2 7.1 بالعملة احمللية

Domestic Credit in FCs 101,760.8 101,342.5 140,992.3 39,649.8 39.1 بالعمالت األجنبية

Total Domestic Credit 533,075.1 586,530.5 660,749.6 74,219.0 12.7 إجمالي التسهيالت االئتمانية 
داخل قطر 

QR Million     مليون ريال قطري

Figure No. (5-3)
Domestic Credit by Currency

شكل رقم (٥-٣)
االئتمان المحلي حسب نوع العملة

QR
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بالريال القطريبالعمالت األجنبية
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(B) Domestic Credit Classification 
According to Economic Activity:

Domestic credit is classified in to different economic 
activities in public sector and private sectors. In 2015, public 
sector credit increased by 2.0% over 2014. In the public 
sector, credit to government increased by QR 12.1 billion 
(18.7% increase) while credit to government institutions 
declined by QR 279 million (0.2% decline) and credit to 
semi-government institutions declined by QR 7.1 billion 
(25.0% decline) in 2015 over 2014. As of the end of 2015, 
public sector credit recorded QR 238.3 billion outstanding 
credits. In detailed break-up of 2015, credit to government 
reported QR 76.8 billion, credit to government institutions 
reported QR 140.1 billion and credit to semi-government 
institutions reported QR 21.3 billion. Credit to public sector 
represents 36.1% of total domestic credit and current 
share is the lowest in past 5 years. Similar to past few 
years, credit to government Institutions continued as the 
largest line of credit from commercial banks with a share 
of 21.2% to total domestic credit. For several years, credit 
growth in the public sector has correlated with relatively 
risk free environment in the public sector.

For private sector, commercial banks’ credit reported QR 
422.5 billion with an annual increase of 19.7% from 2014 to 
2015. Current year observed robust credit growth in sectors 
such as industry, contractors, real estate, consumption and 
general trade. There was noticeable shift in commercial 
banks’ lending behaviour in 2015. Market share of private 
sector credit (64%) indicates a paradigm shift from public 
sector to private sector lending during 2014-15 periods. 
These paradigm shifts were moving in tandem with 
ongoing economic growth in non-hydrocarbon sectors such 
as, constructions, real estate, general consumption, trade, 
and service sectors. Sectors such as consumption loans 
essentially benefitted from population growth and these  
trend is expected to continue in 2016. 

In 2015, credit to real estate sector reported QR 
121.2 billion (27.4% annual growth), credit to contractors 
reported QR 37.5 billion (23.6% annual growth), credit 

(ب) تصنيف االئتمان المحلي وفقا للنشاط 
االقتصادي:

يصنف االئتمان احمللي حسب األنشطة االقتصادية املختلفة فيما 
للقطاع  احمللي  االئتمان  ارتفع  فقد  واخلــاص.  العام  القطاعني  بني 
العام في عام 2015 بنسبة 2٫0% عما كان عليه في عام 2014.  وفي 
مليار   12٫1 بنحو   للحكومة   احمللي  االئتمان  ارتفع  العام,  القطاع 
ريال (بزيادة 18٫7%), في حني انخفض االئتمان املقدم للمؤسسات 
احلكومية بنحو 279 مليون ريال ( وبنسبة 0٫2%), وانخفض االئتمان 
(وبنسبة  ريـــال,  مليار   7٫1 بنحو  احلكومية  شبه  املؤسسات  إلــى 
25٫0%) في عام 2015 عن 2014. ومع نهاية عام 2015, بلغ االئتمان 
املقدم للقطاع العام 238٫3 مليار ريال.  وفي تفصيل االئتمان املقدم 
للقطاع العام في عام 2015, استأثرت احلكومة على 76 مليار ريال, 
واالئتمان للمؤسسات احلكومية على 141 مليار ريال, وللمؤسسات 
شبه احلكومية بقيمة 21٫3 مليار ريال.  وميثل االئتمان للقطاع العام 
36٫1% من إجمالي االئتمان احمللي, والنسبة احلالية هي األدنى في 
السنوات اخلمس املاضية. وعلى غرار السنوات القليلة املاضية, ظل 
االئتمان للمؤسسات احلكومية يشكل  أكبر حصة من البنوك التجارية 
مبا نسبته 21٫2% من إجمالي االئتمان احمللي. ولعدة سنوات كان منو 

االئتمان في القطاع العام يرتبط ببيئة خالية من املخاطر.

وفيما يتعلق  باالئتمان املقدم للقطاع اخلاص, من البنوك التجارية  
فقد بلغ في عام 2015 نحو 422٫5 مليار ريال بزيادة سنوية نسبتها 
19٫7% عن عام 2014. وقد لوحظ في العام احلالي منو قوي في 
والعقارات,  واملقاولني,  الصناعة,  مثل  لقطاعات  املقدم  االئتمان 
واالستهالك والتجارة العامة. وكان هناك حتول ملحوظ في سلوك 
ائتمان  بلغت حصة  2015, فقد  التجارية في عام  للبنوك  اإلقراض 
القطاع اخلاص (64%) من اإلجمالي مبا يشير إلى نقلة نوعية من 
القطاع العام إلى إقراض القطاع اخلاص خالل 2014-2015 وهذه 
غير  القطاعات  في  املستمر  االقتصادي  النمو  مع  ينسجم  التحول 
والتجارة,  واالستهالك,  والعقارات  االنشاءات  مثل  الهيدروكربونية; 
وقطاعات اخلدمات. وقد استفادت قطاعات مثل قروض االستهالك 
أساسا من النمو السكاني, ومن املتوقع أن يستمر ذلك في عام 2016.

وفي عام 2015, بلغ حجم االئتمان للقطاع العقاري نحو 121٫2 
مليار ريال (بنسبة منو سنوي 27٫4%), وبلغت حصة االئتمان للمقاولني 
نحو 37٫5 مليار ريال, (بنسبة منو سنوي 23٫6%), ولقطاع االستهالك 
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to consumption sector reported QR 115.8 billion (16.9% 
annual growth), credit to general trade reported QR 59 
billion (22.6% annual growth), credit to industrial sector 
reported QR 15.3 billion (41.3% annual growth), credit to 
service sectors  reported QR 65.8 billion and finally credit 
to all other sectors together reported QR 7.8 billion (7.1% 
annual growth). Qatar’s large scale infrastructure upgrade 
is another pivotal factor for revival of credit growth in real 
estate, contractors and all other sectors mentioned above. 
Similarly, relative share of different sectors has changed in 
2015. Relative share of real estate loans to domestic credit 
accounted 18.3%, relative share of consumption loans 
such as; personal loans, vehicle loans, credit card loans, 
etc. accounted 17.5% of domestic credit, relative share of 
service sector accounted 10.0% of domestic credit and all 
other segments accounted 18.1% of domestic credit.

Credit classification by economic sector is provided in 
table (5-3) and figure (5-4).

نحو 115٫8مليار ريال (وبنمو سنوي 16٫9%), ولقطاع التجارة العامة 
59 مليار ريال (بنمو سنوي 22٫6%), وللقطاع الصناعي نحو 15٫3 
مليار ريال (ونسبة منو 41٫3%), ولقطاع اخلدمات 65٫8 مليار ريال. 
وأخيرا االئتمان جلميع القطاعات األخرى مجتمعة 7٫8 مليار ريال, 
(بنسبة منو سنوي 7٫1%). وقد كان للطفرة الكبيرة في تنمية البنية 
التحتية عامال محوريا آخر إلحياء منو االئتمان في القطاع العقاري 
واملقاولني وجميع القطاعات األخرى املذكورة أعاله. وباملثل لم يتغير 
النصيب النسبي ملختلف القطاعات في عام 2015. فاحلصة النسبية 
للقروض العقارية إلى االئتمان احمللي بلغت 18٫3%. واحلصة النسبية 
السيارات,  قروض  الشخصية,  القروض  مثل:  االستهالك  لقروض 
قروض بطاقات االئتمان وغيرها شكلت 17٫5% من االئتمان احمللي, 
احمللي,   االئتمان  من   %10 اخلدمات  لقطاع  النسبية  وبلغت احلصة 

وحصة القطاعات األخرى بنسبة 18٫1% من االئتمان احمللي.

ويعطي اجلدول (5-3) والشكل (5-4) تصنيف االئتمان حسب 
القطاعات االقتصادية.
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Figure No. (5-4)
Domestic Credit to Economic Activity

شكل رقم (٥-٤)
االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Public Sector 239,744.9 233,563.9 238,282.2 4,718.3 2٫0 القطاع العام

Government 56,549.4 64,737.0 76,822.1 12,085.1 18.7 احلكومة

Government Institutions 152,516.4 140,426.8 140,148.0 -278.8 -0.2 املؤسسات احلكومية
Semi- Government  
Institutions

30,679.1 28,400.1 21,312.1 -7,088.0 -25 املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector 293,330.2 352,966.6 422,467.4 69,500.8 19.7 القطاع اخلاص

General Trade 35,951.5 48,154.4 59,015.8 10,861.4 22.6 التجارة العامة

Industry 9,768.9 10,856.8 15,342.2 4,485.4 41.3 الصناعة

Contractors 23,331.4 30,367.4 37,543.8 7,176.4 23.6 املقاولون

Real Estate 85,388.2 95,142.3 121,214.2 26,071.9 27.4 العقارات

Consumption 80,239.5 99,121.7 115,842.2 16,720.5 16.9 االستهالك

Services 51,869.9 62,082.3 65,752.6 3,670.3 5.9 اخلدمات

Others Sectors 6,780.8 7,241.7 7,756.6 514.9 7.1 قطاعات أخرى

Total Domestic Credit 533,075.1 586,530.5 660,749.6 74,219.1 12.7 إجمالي التسهيالت

Domestic Credit /GDP (%) 72.5 76.7 109 االئتمان احمللي/إجمالي الناجت (%)

Table (5-3)
Domestic Credit by Economic Activity

جدول رقم (٥-٣)
 االئتمان المحلي حسب النشاط االقتصادي

QR Millionمليون ريال
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القطاعات األخرى

اخلدمات

االستهالك

العقارات

املقاولون

الصناعة

التجارة العامة

القطاع العام
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1.2 Credit Facilities (Outside Qatar):

Cross border credit was the fastest growing asset class 
of commercial banks in their balance sheet. As of the end 
of 2015, commercial banks’ outstanding credit outside 
Qatar was QR 87.9 billion. Compared to 2014, cross border 
credit increased by 38.1% in 2015. Among the total credit 
outside Qatar, 97.2% were given to private sector while 
2.8% were given to public sector.

(2) Banks’ Security Portfolio:

Financial securities are the second major assets 
categories of commercial banks’ balance sheet with QR 
156.4 billion securities as of the end of 2015, increased 
by 13.1% over 2014. Commercial banks’ financial portfolios 
included domestic and foreign investments primarily in 
Government securities, equity participation, other bonds 
and other financial investments. Details of securities 
portfolio is discussed as follows.

• Domestic Securities

Commercial banks’ domestic securities reported at 
QR 134.8 billion in 2015 with a share of 86.2% of total 
financial securities portfolios. Overall domestic securities 
reported 14% year on year growth in 2015. Out of total 
securities, QR 116.6 billion were Government securities 
(local Treasury-bills and Government bonds) in Qatar. These 
securities consisted 86.5% of total domestic securities. In 
addition, government securities increased by 14.3% in 
2015, compared to 2014. In addition, other bonds, equities 
participation, mutual funds and other securities inside 
Qatar consisted remaining portion of domestic securities. 
These three categories together accounted QR 18.2 billion 
securities (13.5% of total domestic securities) as of 2015. 
Out of total Government securities, QR 39.5 billion were 
Qatari Government Sukuks while QR 77.1 billion were 
Qatari Government bonds.

١-٢ التسهيالت االئتمانية (خارج قطر):

كان االئتمان عبر احلدود هو األسرع منوا بني فئات موجودات 
البنوك التجارية. واعتبارا من نهاية عام 2015, كان رصيد االئتمان 
خارج قطر لدى البنوك التجارية 87٫9 مليار ريال. وباملقارنة مع عام 
2014, ارتفع االئتمان املصرفي خارج قطر بنسبة 38٫1% في 2015 
ومن بني الرصيد اإلجمالي خارج قطر, حصل القطاع اخلاص على 
ما نسبته 97٫2%, في حني حصل القطاع العام على ما نسبته %2٫8. 

(٢) محفظة ا�وراق المالية للبنوك:

تأتي محفظة األوراق املالية في املرتبة الثانية بني فئات املوجودات 
الرئيسية للميزانية العمومية بقيمة  156٫4 مليار ريال كما في نهاية 
عام 2015, وقد منت بنسبة 13٫1% عن عام 2014. وتشتمل على 
في  األول  املقام  وفــي  وأجنبية  محلية  الستثمارات  مالية  محافظ 
األوراق املالية احلكومية, واملشاركة في حصص رأس املال, والسندات 
واالستثمارات املالية األخرى. ويعرض اجلزء التالي لتفاصيل محفظة 

األوراق املالية للبنوك على النحو التالي:

• ا�وراق المالية المحلية

بلغت قيمة األوراق املالية احمللية لدى البنوك التجارية في عام 
2015 نحو 134٫8 مليار ريال, وبنسبة  86٫2% من إجمالي محافظ 
بني  ومــن   .%14 بنسبة  سنويا  منــواًـ  بذلك  محققة  املالية,  األوراق 
إجمالي األوراق املالية, بلغت حصة األوراق املالية احلكومية 116٫6 
مليار ريال في صورة (سندات حكومية وأذونــات خزانة في قطر). 
وقد شكلت هذه األوراق املالية ما نسبته 86٫5% من إجمالي األوراق 
املالية احمللية. وباإلضافة إلى ذلك, ارتفعت السندات احلكومية بنسبة 
السندات  وتشكل   .2014 عام  مع  مقارنة   ,2015 عام  في   %14٫3
األخرى, واملشاركات في األسهم وصناديق االستثمار, واألوراق املالية 
األخرى داخل قطر اجلزء املتبقي من األوراق املالية احمللية. وتشكل 
هذه الفئات الثالث مجتمعة 18٫2 مليار ريال  أو ما نسبته  (%13٫5 
من إجمالي األوراق املالية احمللية) في عام 2015. ومن بني إجمالي 
 39٫5 قيمته  ما  احلكومة  احلكومية, شكلت صكوك  املالية  األوراق 
مليار ريال, بينما بلغت قيمة سندات حكومة دولة قطر نحو 77٫1 

مليار ريال. 
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• Foreign Securities

Commercial banks’ foreign securities reported at QR 
21.6 billion in 2015 with a share of 13.8% of total financial 
securities portfolios. Overall foreign securities reported 
7.6% year on year growth in 2015. Out of total securities, 
QR 7.9 billion were government securities outside Qatar. 
These securities consisted 36.6% of total foreign securities. 
Compared to 2014, government securities increased 
by 10.9% in 2015. In addition, other bonds (bonds and 
Sukuks issued by commercial banks and other non-banking 
institutions outside Qatar) reported QR 10.2 billion in 
2015, growth rate of 3.9% more than 2014. Other bonds  
accounts 47.1% of total foreign securities. Finally, equities 
participation, mutual funds and other securities outside 
Qatar together accounted QR 3.5 billion in 2015 with 16.2% 
share to total foreign securities. 

• ا�وراق المالية ا�جنبية

بلغت قيمة األوراق املالية األجنبية لدى البنوك التجارية في عام 
2015 نحو  21٫6 مليار ريال بنسبة  13٫8% من إجمالي محافظ 
األوراق املالية. وقد منت هذه الفئة بنسبة  منو سنوي 7٫6%. ومن 
بني إجمالي األوراق املالية األجنبية  بلغت قيمة السندات احلكومية 
من   %36٫6 نسبته  ما  مشكلة  ــال,  ري مليار   7٫9 نحو  قطر   خــارج 
ارتفعت   ,2014 عام  مع  وباملقارنة  األجنبية.  املالية  األوراق  إجمالي 
إلى  باإلضافة   .%10٫9 بنسبة   2015 عام  في  احلكومية  السندات 
التي  والصكوك  (الــســنــدات  األخـــرى  السندات  قيمة  بلغت  ــك,  ذل
تصدرها البنوك التجارية واملؤسسات املالية غير املصرفية األخرى 
خارج قطر) نحو 10٫2 مليار في عام 2015, مبعدل منو قدره %3٫9 
عن 2014, وشكلت السندات األخرى ما نسبته 47٫1% من إجمالي 
األوراق املالية األجنبية. وأخيراًـ فإن احلصص في الشركات واألسهم 
وصناديق االستثمار وغيرها من األوراق املالية خارج قطر شكلت معا 
األوراق  بنسبة 16٫2% من إجمالي   2015 ريال في عام  3٫5 مليار 

املالية األجنبية. 

Table (5-4)
Commercial Banks’ Securities Portfolio

جدول رقم (٥- ٤)
محفظة األوراق المالية لدى البنوك التجارية

QR Million     مليون ريال قطري

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value
%

Domestic Securities األوراق املالية احمللية     

Government Securities 125,235.4 101,955.5 116,576.9 14,621.3 14.3 أوراق حكومية

Other Bonds 11,256.1 13,041.0 14,605.2 1,564.2 12٫0 سندات أخرى

Shares 1,452.4 2,056.5 2,319.2 262.7 12.8 أسهم

Others 1,068.0 1,179.8 1,310.7 130.9 11.1 أخرى

Total Domestic Securities 139,011.9 118,232.7 134,812.0 16,579.2 14٫0 إجمالي األوراق املالية احمللية

Foreign Securities األوراق املالية األجنبية     

Government Securities 14,966.7 7,141.9 7,919.1 777.2 10.9 أوراق حكومية

Other Bonds 6,873.5 9,815.5 10,201.0 385.5 3.9 سندات أخرى

Shares 1,969.5 1,763.2 2,392.0 628.8 35.7 أسهم

Others 1,335.9 1,379.5 1,123.5 -256٫0 -18.6 أخرى

Total Foreign Securities 25,145.6 20,100.1 21,635.6 1,535.4 7.6 إجمالي األوراق املالية األجنبية

Total Securities Portfolio 164,157.5 138,332.9 156,447.5 18,114.7 13.1 إجمالي محفظة األوراق املالية

Portfolio / Total Assets (%) 18٫0 13.8 14.1 نسبة محفظة األوراق  املالية للموجودات (%)  
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(3) Cash Assets:

Commercial banks’ cash asset (table 5-5) includes 
cash held in vaults and cash balances such as reserves 
and QMR deposits with QCB. Cash assets reported at QR 
40.2 billion in 2015, decreased by 13.1% from 2014. The 
amount of cash (both QR and FCs) in vaults reported at 
QR 6.7 billion and balances with the QCB reported at QR 
33.5 billion. Compared to 2014, cash reserves increased 
by 5.1% although balances with QCB declined by 16% in 
2015. On the other hand, total required reserve reported 
at QR 30.5 billion as of end of 2015. Required reserves 
increased by 6.8% during 2014 to 2015. Another important 
liquid asset, QMR deposit reported at QR 81.7 million, 
98.9% decline from 2014 to 2015. Reduced risk on US 
monetary policy tightening and increased level of lending 
activates has decreased the QMR deposit in 2015. Excess 
reserve is another cash asset of commercial banks. As of 
2015, excess reserve reported at QR 2.9 billion, a decline 
of 26.3% from 2014. Overall cash assets accounted 3.6% 
of overall assets in 2015.

(٣) الموجودات النقدية:

تشمل املوجودات النقدية لدى البنوك التجارية (اجلدول 5-5); 
وودائع  االحتياطيات  مثل  النقدية  واألرصــدة  اخلزائن  في  النقدية 
السوق النقدي القطري مع مصرف قطر املركزي. وقد بلغ إجمالي 
األرصدة النقدية في عام 2015 نحو  40٫2 مليار ريال, بانخفاض 
الصندوق  في  النقد  رصيد  وبلغ   .2014 عــام  عن   %13٫1 نسبته  
(سواء بالريال أو بالعمالت األجنبية) 6٫7 مليار ريال, وأرصدة لدى 
 ,2014 وباملقارنة مع عام  ريال.  مليار  املركزي 33٫5  مصرف قطر 
زادت االحتياطيات النقدية بنسبة 5٫1%, على الرغم من أن األرصدة 
 .2015 عام  في   %16 بنسبة  انخفضت  املركزي  قطر  مصرف  لدى 
ومن ناحية أخرى, بلغ  إجمالي االحتياطي اإللزامي نحو 30٫5 مليار 
ريال كما في نهاية عام 2015, بزيادة بنسبة 6٫8% عن عام 2014. 
ومن بني املوجودات السائلة املهمة, تأتي ودائع سوق النقد القطري 
بقيمة بلغت 81٫7 مليون ريال, وبنسبة تراجع بلغت 98٫9% عن عام 
2014. وقد أدى تراجع مخاطر تشديد السياسة النقدية في الواليات 
املتحدة, وزيادة مستوى اإلقراض إلى انخفاض ودائع السوق النقدي 
القطري في عام  2015. واالحتياطيات الفائضة هي من املوجودات 
النقدية األخرى لدى البنوك التجارية 2015, وقد بلغت قيمتها في 
عام  2015 نحو 2٫9 مليار ريال, بانخفاض بنسبة 26٫3% عن عام 
ما   2015 عام  في  السائلة  النقدية  املوجودات  نسبة  وبلغت   .2014

نسبته 3٫6% من إجمالي املوجودات.

Table (5-5)
Cash Assets of Commercial Banks

جدول رقم (٥ – ٥)
الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value %

Cash 4,380.3 6,367.9 6,689.9 322٫0 5.1 النقدية

Balances with QCB 31,388.1 39,862.1 33,480.5 -6,381.6 -16٫0 أرصدة لدى مصرف قطر املركزي

Required Reserves 25,463.1 28,539.4 30,477.7 1,938.3 6.8 احتياطي إلزامي

QMR Deposits 599.1 7,357.6 81.7 -7,275.9 -98.9 ودائع عمليات السوق النقدي القطري

Excess Reserves 5,325.9 3,965.0 2,921.1 -1,043.9 -26.3 فائض األرصدة االحتياطية

Total Cash Assets 35,768.4 46,230.0 40,170.4 -6,059.6 -13.1 إجمالي املوجودات النقدية

Cash Assets / Total Assets (%) 3.9 4.6 3.6 نسبة املوجودات النقدية إلى
إجمالي املوجودات (%)

QR Millionمليون ريال
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(II) Liabilities & Shareholders’ Equities:

Commercial banks liability side includes customer 
deposits, due to Commercial Banks and other Financial 
Institutions (FIs), Shareholders’ equities, debt securities or 
Sukuks, loans’ provisions, due to QCB, and other liabilities. 
Similar to past several years, customer deposits continued 
as the major source of fund for commercial banks with 
58.4% portion. Due to banks and FIs was the second 
major source with 19.2% share while Shareholders’ equity 
made the third source with 11.2% share. Details of each 
component in the liability side are presented below. 

(1) Customer Deposits:

As mentioned overhead, customer deposit is the 
main source of fund for commercial banks’ balance sheet 
with QR 650.3 billion as of 2015. Compared to 2014, 
customer deposits were increased by QR 49.2 billion 
or 8.2% more in 2015. Since 2012, deposit liabilities in 
commercial banks’ balance sheet stays higher as a result 
of population growth driven demand. For the current year, 
time and savings deposits and foreign currency deposits 
by private companies and institutions stimulated total 
deposits. Detailed analysis of customers’ deposits is listed 
as follows.

A. Bank Customers’ Deposits by Type:

In 2015, demand deposits (current and call) reported 
QR 150.4 billion while time & savings deposits comprised 
QR 499.9 billion. Compared to 2014, demand deposits 
declined by 1.7% while time and savings deposits 
increased by 11.6% in 2015. Above deposits were 
distributed in public, private and non-residential sectors 
with public sector accounted QR 26.6 billion demand 
deposits and QR 182.5 billion savings and time deposits. 
Similarly, private sectors accounted QR 113.5 billion 
demand deposits and QR 229.6 billion time and savings 
deposits. 

ثاني�- المطلوبات وحقوق الملكية:

ودائــع  من  كــالًـ  التجارية  البنوك  لــدى  املطلوبات  جانب  يشمل 
العمالء, أرصدة للبنوك التجارية واملؤسسات املالية األخرى, حقوق 
املساهمني, سندات الدين أو الصكوك, املخصصات على القروض, 
غرار  وعلى  األخـــرى.  واملطلوبات  املــركــزي,  قطر  ملصرف  أرصــدة 
السنوات القليلة املاضية, ظلت ودائع العمالء أكبر مصدر من مصادر 
األموال لدى البنوك التجارية وبنسبة 58٫4% من اإلجمالي. وجاءت 
بحصة  الثانية  املرتبة  في  املالية  واملؤسسات  للبنوك  املستحقات 
الثالثة بحصة  19٫2% في حني جاءت حقوق املساهمني في املرتبة 

11٫2%. وفيما يلي بيان بتفاصيل كل مكون في جانب املطلوبات:

(١)  ودائع العمالء:

كما سبق ذكره,  فإن ودائع العمالء هي مصدر األموال الرئيسي 
قيمتها 650٫3  بلغت  التجارية, حيث  للبنوك  العمومية  امليزانية  في 
زادت   ,2014 عام  مع  وباملقارنة   .2015 عام  نهاية  في  ريــال  مليار 
ودائع العمالء بقيمة 49٫2 مليار ريال أو مبا نسبته 8٫2% عن العام 
في  مرتفعة  الطلب  حتت  الودائع  بقيت   ,2012 عام  ومنذ  السابق. 
امليزانية العمومية للبنوك التجارية نتيجة النمو السكاني. وفي العام 
احلالي, فإن الودائع ألجل, والتوفير, والودائع بالعمالت األجنبية من 
قبل الشركات واملؤسسات اخلاصة قد حفزت منو إجمالي الودائع. 

وفيما يلي حتليل مفصل لودائع العمالء.

(أ) ودائع العمالء حسب النوع:

في عام 2015, بلغت قيمة الودائع حتت الطلب (اجلارية وعند 
الطلب) 150٫4 مليار ريال بينما الودائع ألجل والتوفير نحو 499٫9 
ريال. وباملقارنة مع عام 2014, انخفضت الودائع حتت الطلب بنسبة 
في  بنسبة %11٫6  والتوفير  الودائع ألجل  ارتفعت  في حني   ,%1٫7
عام 2015. وقد مت تصنيف الودائع املشار إليها إلى ودائع قطاع عام, 
القطاع  بلغت ودائع  املقيمني, حيث  ودائع قطاع خاص, وودائع غير 
وألجل  التوفير  ــع  وودائ ريــال,  مليار   26٫6 نحو  الطلب  حتت  العام 
بينما بلغت ودائع القطاع اخلاص حتت الطلب  182٫5 مليار ريال. 

نحو 113٫5 ريال  وودائع التوفير وألجل نحو 229٫6 مليار ريال.



Commercial Banksالبنوك التجارية

103 Thirty Ninth Annual Report 2015 التقرير السنوي التاسع  والثالثون ٢٠١٥

B. Customers Deposits by Currencies:

Customer deposits with commercial banks are labelled 
either QR denominated deposits or deposits in foreign 
currencies (FCs). Relative share of QR deposits was 59% 
while it was 41% for FC deposits in 2015.  Detailed analysis 
of currency wise breakdown of deposits are provided 
below,

• Deposit in QR:

In 2015, customer deposits in QR accounted QR 383.3 
billion out of which QR 119.2 billion were demand deposits 
and QR 264.2 billion were time and savings deposits. 
Compared to 2014, demand deposits in QR increased by 
0.4%, however savings & time deposits increased by 7.0% 
in 2015. In terms of sector wise breakdown, public sector 
QR deposit reported at QR 84.4 billion whereas private 
sector QR deposit comprised QR 291.2 billion. For outside 
Qatar, total deposit in QR comprised of QR 7.7 billion.

• Deposit in FCs:

Foreign currency deposits accounted QR 266.9 billion 
in commercial banks’ balance sheet in 2015, an increase 
of 13.3% over 2014. As a breakdown, demand deposit in 
FC comprised equivalent of QR 31.2 billion while time and 
saving deposits in FC comprised equivalent of QR 235.7 
billion. Compared to 2014, time and saving deposits 
in FC increased by 17.2% while demand deposits in FC 
decreased by 9.0% in 2015. Large share of the FC deposits 
were contributed by public sector specially Government 
Institutions and Private Sector Enterprises in the form of 
time and savings deposits. Growth in private sector FC 
is related with capacity expansion efforts of companies 
mentioned in the above sectors. In terms of sector wise 
breakdown, public sector reported QR 132.00 billion 
deposit whereas private sector comprised QR 134.9 billion 
deposits. Detailed table (table 5-6) and figure (5-5) are 
presented below.

ب) ودائع العمالء حسب  نوع العملة:

تصنف ودائع العمالء لدى البنوك التجارية وفقاًـ لنوع العملة إلى 
األجنبية. وشكلت حصة  بالعمالت  ودائع  أو  القطري  بالريال  ودائع 
بلغت  حني  في  الودائع,  إجمالي  من   %59 القطري  بالريال  الودائع 
  .2015 عام  في   %41 نسبته  ما  األجنبية  بالعمالت  الودائع  حصة 

وفيما يلي حتليل مفصل للودائع حسب العملة.

 • الودائع بالريال القطري:

في عام 2015, بلغت ودائع العمالء بالريال القطري نحو 383٫3 
الطلب  ودائــع حتت  على شكل  ريال  مليار   119٫2 منها  ريال  مليار 
و264٫2 مليار ريال ودائع ألجل وتوفير. ومقارنة بعام 2014, زادت 
القطري بنسبة 0٫4%, في حني زادت  بالريال  الطلب  الودائع حتت 
ودائع التوفير وألجل بنسبة 7٫0% في عام 2015. ومن حيث التصنيف 
وفقاًـ للقطاعات; فقد بلغت ودائع القطاع العام  نحو84٫4 مليار ريال 
بينما بلغت ودائع القطاع اخلاص 291٫2 مليار ريال. أما ودائع غير 

املقيمني فقد بلغ إجماليها نحو 7٫7 مليار ريال.

•  الودائع بالعمالت ا�جنبية:

التجارية  البنوك  لدى  األجنبية  بالعمالت  الودائع  إجمالي  بلغ 
في نهاية عام 2015 نحو 266٫9 مليار ريال, بزيادة قدرها %13٫3 
بقيمة  الطلب  الودائع حتت  على  املبلغ  هذا  وتــوزع   .2014 عام  عن 
مليار   235٫7 بقيمة  وألجل  التوفير  ودائع  وعلى  ريال  مليار   31٫2
ريال. وباملقارنة مع عام 2014, زادت ودائع التوفير وألجل بالعمالت 
الطلب  حتت  الودائع  انخفضت  حني  في   ,%17٫2 بنسبة  األجنبية 
بالعمالت األجنبية بنسبة 9٫0% في عام 2015.  وقد كانت هنالك 
حصة كبيرة من الودائع بالعمالت األجنبية من نصيب القطاع العام; 
وخاصة املؤسسات احلكومية, ومن شركات القطاع اخلاص في شكل 
بالعمالت  القطاع اخلاص  التوفير وألجل. ويرتبط منو ودائع  ودائع 
املذكورة  القطاعات  في  املذكورة  الشركات  توسع  بجهود  األجنبية 
أعاله. ومن حيث القطاع, شكلت ودائع القطاع العام 132 مليار ريال 
في حني بلغت ودائع القطاع اخلاص 134٫9 مليار ريال.  ويتضمن 

اجلدول (5-6) والشكل (5-5) أدناه عرضاًـ مفصالًـ للودائع.
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Table (5-6)
Maturity and Currency Classification of 
Customer Deposits

جدول رقم (٥ – ٦)
تصنيف ودائع العمالء وفقاً آلجالها 

وحسب نوع العملة

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value %

Total Deposits 548,383.80 601,074.20 650,260.90 49,186.80 8.2 إجمالي الودائع

Demand Deposits 139,592.10 152,961.30 150,384.30 -2,577.00 -1.7 ودائع حتت الطلب

Saving and Time Deposits 408,791.70 448,112.90 499,876.60 51,763.80 11.6 ودائع توفير وألجل

Deposits in QR 338,965.30 365,560.30 383,343.70 17,783.40 4.9 بالعملة احمللية

Demand Deposits 102,164.10 118,650.60 119,176.80 526.2 0.4 حتت الطلب

Saving and Time Deposits 236,801.20 246,909.70 264,166.90 17,257.20 7.0 ودائع توفير وألجل

Deposits in FCs 209,418.50 235,513.90 266,917.20 31,403.40 13.3 بالعمالت األجنبية

Demand Deposits 37,428.00 34,310.70 31,207.50 -3,103.10 -9.0 حتت الطلب

Saving and Time Deposits 171,990.50 201,203.20 235,709.70 34,506.50 17.2 ودائع توفير وألجل

Total Deposit/Total Liabilities (%) 60.3 59.8 58.4 إجمالي الودائع/إجمالي املطلوبات (%)  

QR Million     مليون ريال قطري

Figure No. (5-5)
Customer Deposit by Currency

شكل رقم (٥-٥)
الودائع حسب نوع العملة
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بالريال القطريبالعمالت األجنبية
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 C. Customers Deposits by Economic 
Activities:

Aline with past several years, private sector constitutes 
major contributor of commercial banks’ funding source in 
terms of deposits. In 2015, private sector deposits was 
54.5% of total deposits while public sector deposits was 
32.2% and remaining 13.3% were contributed by non-
resident deposits. Table (5-7) and figure (5-6) explains the 
contribution of each sector in commercial banks’ deposits.

In 2015, total deposits were QR 209.1 billion in the 
public sector while it was QR 354.5 billion in the private 
sector and QR 86.3 billion in the non-resident sector. In 
public sector deposits, the annual growth rate was -8.3%; 
however private sector annual growth was 9.1% while 
annual growth was 80.0% for non-resident sector. Declined 
deposits from Government institutions caused overall 
decline of the public sector deposits whereas increased 
deposits from private sector institutions caused overall 
growth in the private sector. Infrastructure boom were cited 
as major reasons for rapid revival of private sector deposits.

ج) ودائع العمالء حسب ا�نشطة االقتصادية:

استمراراًـ ملا هو حادث في السنوات املاضية, فإن القطاع اخلاص 
يعتبر صاحب أكبر حصة من مصادر األموال لدى البنوك التجارية 
من حيث الودائع. ففي عام 2015 شكلت ودائع القطاع اخلاص ما 
نسبته 54٫5% من إجمالي الودائع, في حني بلغت ودائع القطاع العام 
32٫2% وكانت احلصة الباقية وهي 13٫3% من ودائع غير املقيمني. 
يوضح اجلدول (5-7) والشكل (5-6) مساهمة كل قطاع في ودائع 

البنوك التجارية.

ريال   مليار   209٫1 نحو  الــودائــع  إجمالي  بلغ   ,2015 عــام  في 
ونحو  اخلـــاص,  للقطاع  ــال  ري مليار   354٫5 ونحو  الــعــام,  للقطاع 
86٫3 مليار ريال لغير املقيمني. وبالنسبة لودائع القطاع العام, فقد 
سجلت منواًـ سنوياًـ سلبياًـ مقداره 8٫3%. بينما سجلت كل من ودائع 
القطاع اخلاص وودائع غير املقيمني منوا سنوياًـ موجباًـ بنسبة %9٫1, 
من  الودائع  انخفاض  تسبب  وبينما  الترتيب.  على  منهما  لكل   %80
زيادة  فإن  العام,  القطاع  ودائــع  انخفاض  في  احلكومية  املؤسسات 
ودائع مؤسسات القطاع اخلاص قد تسببت في النمو اإلجمالي لودائع 
القطاع اخلاص. وكان ازدهار أعمال البنية التحتية, من بني األسباب 

الرئيسية للنمو السريع لودائع القطاع اخلاص.

Table (5-7)
Deposits by Economic Activity

جدول رقم (٥- ٧)
توزيع الودائع وفقا لنوع النشاط االقتصادي

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value %

Public Sector 230,130.9 228,136.2 209,105.9 -19,030.3 -8.3 القطاع العام

Government 68,294.0 59,252.3 53,278.4 -5,973.9 -10.1 احلكومة

Government Institutions 124,389.7 129,608.9 116,896.1 -12,712.8 -9.8 املؤسسات احلكومية

Semi – Gov. Institutions 37,447.2 39,275.0 38,931.4 -343.6 -0.9 املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector 284,673.4 324,818.9 354,522.8 29,703.9 9.1 القطاع اخلاص

Enterprises 138,832.8 162,567.5 206,084.3 43,516.8 26.8 شركات القطاع اخلاص

Personal 145,840.6 162,251.4 148,438.5 -13,812.9 -8.5 األفراد

Non Resident 33,579.5 48,119.1 86,632.2 38,513.1 80٫0 ودائع غير املقيمني

Total Deposits 548,383.8 601,074.2 650,260.9 49,186.7 8.2 إجمالي الودائع

QR Million     مليون ريال قطري
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Figure No. (5-6)
Deposits by Economic Activity

شكل رقم (٥-٦)
الودائع حسب النشاط االقتصادي
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As of the end of 2015, government deposits recorded 
QR 53.3 billion, whereas deposits from government 
institutions reported QR 116.9 billion and semi-government 
institutions reported QR 38.9 billion. Out of total deposits 
in the public sector, 40.4% were denominated in QR while 
59.6% were denominated in FCs. As compared to end of 
2014, government deposits declined by 10.1%, deposits by 
government institutions declined by 9.8% and deposits by 
semi-government institutions declined by 0.9% in 2015. In 
the private sector, deposits from private sector enterprises 
reported QR 206.1 billion although personal deposits 
reported QR 148.4 billion in 2015.  Compared to 2014, 
personal deposits declined by 8.5% whereas deposits 
from enterprises increased by 26.8% in 2015. In terms of 
currency wise distribution of private sector deposit, 82.1% 
deposits were in Qatari Riyal while 17.9% of private sector 
deposit was in foreign currencies. 

 53٫3 بلغت  قد  احلكومية  الودائع  كانت   ,2015 عام  نهاية  مع 
مليار ريال, في حني بلغت ودائع املؤسسات احلكومية 116٫9 مليار 
وبلغت حصة  ريــال.  مليار   38٫9 احلكومية  شبه  واملؤسسات  ريــال, 
الودائع بالريال القطري من إجمالي ودائع القطاع العام نحو %40٫4. 
بنسبة  احلكومية  الودائع  انخفضت   ,2014 عام  نهاية  مع  وباملقارنة 
فيما   %9٫8 بنسبة  احلكومية  املؤسسات  ودائع  وانخفضت   ,%10٫1
عام  في   %0٫9 بنسبة  احلكومية  شبه  املؤسسات  ودائــع  انخفضت 
اخلاص  القطاع  مؤسسات  ودائــع  بلغت  أخــرى,  جهة  ومن    .2015
مليار   148٫4 الشخصية  الــودائــع  بلغت  بينما  ريــال  مليار   206٫1
الودائع  انخفضت   ,2014 عام  مع  وباملقارنة   .2015 عام  في  ريــال 
ارتفعت  الشركات قد  ودائع  أن  بنسبة 8٫5%, في حني  الشخصية  
الودائع حسب نوع  2015. ومن حيث توزيع  بنسبة 26٫8% في عام 
العملة كانت 82٫1% من ودائع القطاع اخلاص بالريال القطري, بينما 

كانت 17٫9% منها بالعمالت األجنبية.

غير املقيمني

شركات

أفراد

املؤسسات شبه احلكومية

املؤسسات احلكومية

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

شكل رقم (٥- ٧)
الودائع حسب النشاط االقتصادي 

(2) Shareholders’ Equity:

Shareholders’ equity represents third major source of 
fund for commercial banks’ balance sheet in 2015 with total 
amount of QR 124.3 billion. Compared to the same period 
in 2014, Shareholders’ equity were increased by 5.3% in 
2015, although, total Shareholders’ equity as a share of 
total liabilities turned out as 11.2% in 2015.  A detailed 
structure of Shareholders’ equity is provided in table (5-8).

(٢)  حقوق المساهمين:

متثل حقوق املساهمني  ثالث أكبر فئة في مصادر األموال لدى 
مجموعه  مبا   2015 لعام  العمومية  امليزانية  في  التجارية  البنوك 
124٫3 مليار ريال.  وباملقارنة مع نفس الفترة من عام 2014, زادت 
تراجعت  ذلك  ومع   ,2015 عام  في   %5٫3 بنسبة  املساهمني  حقوق 
إلى 11٫2% في عام  األموال  إجمالي مصادر  إلى  النسبية  أهميتها 
البنوك  لــدى  املساهمني  حقوق   (8-5) اجلـــدول  ويفصل   .2015

التجارية.

D. Deposit by Economic Activity 
(Concentration):

Similar to past few years, private sector contributed 
more than 50% of total deposits with commercial banks. 
This year the public sector contribution of deposits with 
the commercial banks observed an annual decline of 
8.3%, especially on account of decrease in deposits from 
government institutions. As mentioned earlier, overall private 
sector share of deposits with commercial banks was 54.5%, 
while public sector share was 32.2% and non-resident 
sector was 13.3% in the current year. The breakdown each 
sectors’ concentration is provided in figure (5-7).

د.  الودائع حسب النشاط االقتصادي (التركز):

على غرار السنوات القليلة املاضية, ساهم القطاع اخلاص بأكثر 
البنوك التجارية. وقد شهد هذا  من 50% من إجمالي الودائع لدى 
التجارية  البنوك  لدى  العام  القطاع  ودائع  مساهمة  انخفاض  العام 
بنسبة 8٫3% على معدل سنوي, وحدث ذلك بسبب النقص في ودائع 
املؤسسات احلكومية. وكما ذُـكر في وقت سابق, كان نصيب القطاع 
القطاع  بلغت حصة  في حني  الودائع,  إجمالي  من  اخلاص %54٫5 
العام 32٫2%, وغير املقيمني 13٫3% في العام 2015.  يُـعطي الشكل 

(5-7) بياناًـ بتركيز  الودائع لدى كل القطاعات.

غير املقيمني

شركات

أفراد

املؤسسات شبه احلكومية

املؤسسات احلكومية

احلكومة

(%)
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More detailed analysis of major components 
for Shareholders’ equity is discussed as follows. 

In 2015, paid-up capital reported at QR 34.1 billion, 
legal or statutory reserves observed QR 52.4 billion, 
retained earnings observed QR 22.6 billion, risk reserve 
observed QR 10.5 billion and other reserves observed QR 
4.7 billion. Paid-up capital increased by QR 462.1 million, 
legal reserve increased by QR 530 million although retained 
earnings increased by QR 3,772.2 million. Same time, 
risk reserve increased by QR 1,898.7 million while other 
reserves decreased by QR 426.1 million in 2015. Increase 
of risk reserve resembles the regulatory requirements by 
QCB in 2012. According to QCB direction (2012), banks 
required to increase the risk reserve target to be 2.5% of 
overall direct lending facilities in two years. Increase in the 
risk reserve means increase in direct lending facilities. In 
addition, increased portion of retained earnings resembles 
a major funding role to fulfil Basel III related liquidity and 
capital adequacy standards. 

Table (5-8)
Banks Shareholders’ Equity

جدول رقم (٥- ٨)
حقوق المساهمين لدى البنوك التجارية

QR Million     مليون ريال قطري

حلقوق  الرئيسية  املكونات  عن  تفصيالًـ  أكثر  حتليل  يلي  وفيما 
املساهمني.

ريال,  مليار   34٫1 نحو  املدفوع  املال  رأس  بلغ   ,2015 عام  في 
فيما  ريال,  مليار   52٫4 النظامية  أو  القانونية  االحتياطيات  وبلغت 
بلغت األرباح احملتجزة  نحو 22٫6 مليار ريال , واحتياطي املخاطر 
ريال. وقد سجل  مليار  أخرى 4٫7  واحتياطيات  ريال,  مليار   10٫5
رأس املال املدفوع زيادة بقيمة 461٫1 مليون ريال,  وارتفع االحتياطي 
القانوني بنحو 530 مليون ريال على الرغم من زيادة األرباح احملتجزة 
بنحو 3772٫2 مليون ريال.  وفي نفس الوقت ارتفع احتياطي املخاطر 
بنحو 1898٫7 مليون ريال, في حني انخفضت االحتياطيات األخرى 
احتياطي  ــادة  زي وتأتي   .2015 عــام  في  ريــال  مليون   426٫1 بنحو 
عام  في  املركزي  قطر  ملصرف  الرقابية  للمتطلبات  تنفيذا  املخاطر 
على  فإن   ,2012 لعام  املركزي  قطر  مصرف  لتعميم  ووفقا   .2012
بنسبة  ليصبح  املخاطر  الحتياطي  املستهدف  املستوى  زيادة  البنوك 
2٫5% من إجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة في غضون عامني. 
اإلقراض  تسهيالت  في  زيادة  تعني  املخاطر  احتياطي  في  والزيادة 
املباشر. وباإلضافة إلى ذلك, فإن زيادة اجلزء احملتجز من األرباح له 
دور رئيسي في دعم متطلبات بازل3 بشأن كفاية رأس املال والسيولة.

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Paid Up Capital 32,802.4 33,678.5 34,140.6 462.1 1.4 رأس املال املدفوع

Legal Reserves 51,460.3 51,885.0 52,415.0 530.0 1.0 االحتياطي القانوني

Retained Earnings 15,429.9 18,794.7 22,566.9 3,772.2 20.1 أرباح محتجزة

Risk Reserves 6,172.0 8,629.1 10,527.8 1,898.7 22.0 احتياطي املخاطر

Other Reserves 5,066.6 5,093.8 4,667.7 -426.1 -8.4 احتياطيات أخرى

Total Shareholders’ Equity 110,931.2 118,081.1 124,317.9 6,236.8 5.3 إجمالي حقوق املساهمني

Equity / Total Liabilities (%) 12.2 11.8 11.2 نسبة حقوق املساهمني إلى إجمالي   
املطلوبات (%)
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(3) Other Liabilities:

Due to banks and other FIs (excluding QCB) were 
second major category of liabilities in commercial banks’ 
balance sheet in 2015 with total value of QR 213.6 billion 
and a share of 19.2% to overall liabilities. Out of total due 
to banks and FIs, 84.7% (QR 180.9 billion) were abroad 
and 15.3% (QR 32.7 billion) in Qatar. Total due observed an 
increase of 28.2% year on year growth in 2015, whereas 
dues outside Qatar observed 37.1% growth and dues 
inside Qatar observed 5.6% decline. Commercial banks’ 
borrowing from other banks, head offices and branches 
outside Qatar were major components of dues to banks. 
At the same period, commercial banks’ dues to QCB were 
QR 7.1 billion, a marginal increase of 1.1% during 2014 to 
2015.

Commercial banks did not issuance bonds or/and 
Sukuks of large scale in 2015. This was observable in debt 
securities because it was reduced by 8.6% from 2014 to 
2015. As of the end of 2015, debt securities recorded QR 
38.8 billion and 97.6% of these liabilities were issued in 
FCs. Other liabilities in Commercial Banks balance sheet 
included QR 13.3 billion of provisions and other liabilities 
of QR 65.3 billion. 

Commercial Banks’ Net Foreign Assets: 

Net foreign assets of commercial banks reported as 
QR -87.1 billion in 2015. Banks’ foreign assets added QR 
26.4 billion and reached QR 222.9 billion in 2015, while 
increased amount of dues to banks abroad and non-
resident deposits lead to fall in net foreign asset position 
in 2015; foreign liabilities added QR 82.6 billion in 2015 
and reached QR 310 billion. Commercial banks’ net foreign 
assets are provided below in Table (5-9) & Figure (5-8).

A. Foreign Assets:

Foreign assets of commercial banks includes, cash 
in FCs, due from banks abroad, financial investment and 
credit facilities outside Qatar and other foreign assets. 
In 2015, credit facilities outside Qatar was the largest 
foreign assets of commercial banks with total value of 
QR 87.9 billion. Dues from banks abroad was the second 

(٣)  المطلوبات ا�خرى:

(باستثناء  األخــرى  املالية  واملؤسسات  للبنوك  أرصــدة  تشكل 
مصرف قطر املركزي) املصدر الرئيسي الثاني من مصادر األموال 
في امليزانية العمومية للبنوك التجارية في عام 2015 بقيمة إجمالية 
213٫6 مليار ريال وبنسبة 19٫2% من إجمالي مصادر األموال. ومن 
بني إجمالي أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية, بلغت األرصدة للبنوك 
اإلجمالي,  من   %84٫7 بنسبة  ريــال  مليار   180٫9 نحو  اخلارجية 
وبنسبة  ريال  مليار  نحو 32٫7  للبنوك احمللية  األرصدة  بلغت  بينما 
15٫3%. ويالحظ زيادة تلك األرصدة في عام 2015 بنسبة %28٫2, 
مقابل  بنسبة 37٫1% في  اخلارج  للبنوك في  األرصــدة  زادت  حيث 
اقتراض  وشكل   .%5٫6 بنسبة  احمللية  للبنوك  األرصــدة  انخفاض 
البنوك التجارية من بنوك أخرى, واملكاتب الرئيسية والفروع خارج 
بلغت  الفترة,  نفس  وفي  للبنوك.  لألرصدة  الرئيسية  املكونات  قطر 
األرصدة ملصرف قطر املركزي نحو 7٫1 مليار ريال, بزيادة طفيفة 

نسبتها 1٫1% خالل 2015-2014.

لم تقم البنوك التجارية بإصدار سندات أو صكوك جديدة على 
السندات  تلك  انخفض رصيد  2015, حيث  واسع خالل عام  نطاق 
والصكوك في نهاية عام 2015 بنسبة 8٫6% مقارنةًـ برصيدها في 
ريال  مليار   38٫8 نحو  على  رصيدها  ليقتصر   ;2014 عــام  نهاية 
امليزانية  في  البنود  باقي  وتشتمل  أجنبية).  بعمالت  منها   %97٫6)
العمومية للبنوك التجارية في نهاية عام 2015 على نحو 13٫3 مليار 

ريال مخصصات ونحو 65٫3 مليار ريال مطلوبات األخرى.

صافي الموجودات ا�جنبية للبنوك التجارية:

 87٫1 سالب  التجارية  للبنوك  األجنبية  املوجودات  صافي  بلغ 
مليار ريال في عام 2015.  وقد أضافت البنوك نحو 26٫4 مليار ريال 
إلى موجوداتها األجنبية لتصل إلى 222٫9 مليار ريال في نهاية عام 
2015, بينما أدت زيادة املبالغ املستحقة للبنوك في اخلارج وودائع 
غير املقيمني إلى تراجع صافي املوجودات األجنبية في عام 2015; 
حيث زادت املطلوبات األجنبية بنحو 82٫6 مليار ريال في نهاية عام 
2015 لتصل إلى 310 مليار ريال. ويتضمن اجلدول (5-9) والشكل 

(5-8) تفصيالًـ لصافي  املوجودات األجنبية.

أ) الموجودات ا�جنبية:

النقد  من  كل  التجارية  للبنوك  األجنبية  املــوجــودات  تشمل    
اخلــارج,  في  البنوك  على  املستحقة  األرصــدة  األجنبية,  بالعمالت 
واالستثمارات املالية والتسهيالت االئتمانية خارج قطر, واملوجودات 
االئتمانية  التسهيالت  كانت   ,2015 عام  وفي  قطر.  خارج  األخــرى 
خارج قطر أكبر املوجودات األجنبية للبنوك التجارية بقيمة إجمالية 
اخلارج هي  في  البنوك  على  املستحقات  ريال.  مليار  قدرها 87٫9 
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largest category of foreign assets of commercial banks 
with total value of QR 81.3 billion. Financial investment 
outside Qatar was the third largest foreign asset category 
with total value of QR 50.6 billion. All other foreign assets 
including cash in foreign currencies accounted total value 
of QR 3 billion in 2015. Compared to 2014, due from banks 
abroad increased by 0.7%, financial investment outside 
Qatar increased by 2.7% and credit facilities outside Qatar 
increased by 38.1% in 2015.

B. Foreign Liabilities:
 

Commercial banks’ dues to banks, financial institutions, 
head offices and branches abroad (due to banks) were 
top foreign liabilities in 2015. As mentioned in earlier 
paragraphs, due to banks accounted QR 180.9 billion, 
out of which QR 77.7 billion were dues to head offices 
and branches outside Qatar. Non-resident deposits were 
second major foreign liability of commercial banks with 
total value of QR 86.6 billion. Foreign bonds and securities 
were third major foreign liabilities with total value of QR 
34.7 billion. Finally, other foreign liabilities reported value 
of QR 7.7 billion in 2015. Compared to 2014, overall, dues 
to banks abroad increased by 37.1%, total bonds and 
securities outside Qatar declined by 11.1%, non-resident 
deposits increased by 80.0%, and  other foreign liabilities 
declined by 6.7% in 2015.

ثاني أكبر فئة من املوجودات األجنبية للبنوك التجارية بقيمة إجمالية 
81٫3 مليار ريال. وجاءت االستثمارات املالية خارج قطر كثالث أكبر 
فئة من فئات املوجودات األجنبية بقيمة إجمالية 50٫6 مليار ريال. 
وبلعت جميع املوجودات األجنبية األخرى مبا في ذلك النقد بالعمالت 
األجنبية ما مجموعه ثالثة مليارات ريال في عام 2015. وباملقارنة مع 
عام 2014, زادت املستحقات على البنوك في اخلارج بنسبة %0٫7, 
وارتفعت االستثمارات املالية خارج قطر بنسبة 2٫7% وزاد االئتمان 

خارج قطر بنسبة 38٫1% في 2015.

ب) المطلوبات الخارجية:

األخرى  املالية  واملؤسسات  للبنوك  املستحقة  األرصــدة  شكلت 
 .2015 عام  في  األجنبية  املطلوبات  في  الرئيسي  البند  قطر  خارج 
وكما ذُـكر في الفقرات السابقة, فإن األرصدة املستحقة للبنوك قد 
مستحقة  أرصدة  ريال  مليار   77٫7 منها  ريال,  مليار   180٫9 بلغت 
للمكاتب الرئيسية والفروع خارج دولة قطر. وقد جاءت ودائع غير 
املقيمني في املرتبة الثانية بني املطلوبات األجنبية الرئيسية للبنوك 
السندات  ريال. وكانت  بقيمة إجمالية قدرها 86٫6 مليار  التجارية 
األجنبية واألوراق املالية, املطلوبات األجنبية الرئيسية الثالثة بقيمة 
إجمالية قدرها 34٫7 مليار ريال. وبلغت املطلوبات األجنبية األخرى 
نحو 7٫7 مليار ريال في 2015.  ومقارنة بعام 2014, زادت األرصدة 
إجمالي  وانخفض   ,%37٫1 بنسبة  اخلــارج  في  للبنوك  املستحقة 
السندات واألوراق املالية خارج قطر بنسبة 11٫1%, كما زادت ودائع 
غير املقيمني بنسبة  80٫0%, و انخفضت املطلوبات األجنبية األخرى 

بنسبة 6٫7% في عام 2015.
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Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Foreign Assets 163,034.6 196,511.5 222,931.8 26,420.3 13.4 املوجودات األجنبية

Cash (Foreign Currencies) 1,244.4 2,614.4 2,737.4 123٫0 4.7 نقد في اخلزينة

Due From Banks Abroad 68,552.9 80,819.9 81,365.4 545.5 0.7 أرصدة لدى البنوك األجنبية

Financial Investment Outside Qatar 50,918.1 49,318.3 50,638.9 1,320.6 2.7 استثمارات مالية خارجية

Credit Facilities Outside Qatar 42,319.2 63,679.1 87,930.2 24,251.1 38.1 ائتمان خارج قطر

Other Assets 0.0 79.8 259.9 180.1 225.7 موجودات أخرى

Foreign Liabilities 208,689.9 227,394.0 309,998.0 82,604.0 36.3 املطلوبات األجنبية

Non- Residents Deposits 33,579.5 48,119.1 86,632.2 38,513.1 80٫0 ودائع غير املقيمني

Due To Banks Abroad 120,701.1 131,899.1 180,887.8 48,988.7 37.1 أرصدة للبنوك في اخلارج

Bonds and Securities 45,603.6 39,078.0 34,733.9 -4,344.1 -11.1 سندات وأوراق مالية أخرى

Other Liabilities 8,805.7 8,297.8 7,744.1 -553.7 -6.7 مطلوبات أخرى

Net Foreign Assets -45,655.3 -30,882.5 -87,066.2 -56,183.7 181.9 صافى املوجودات األجنبية

Table (5-9)
Net Foreign Assets of Commercial Banks

جدول رقم (٥- ٩)
صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك التجارية

QR Million     مليون ريال قطري

Figure No. (5-8)
Net Foreign Assets

شكل رقم (٥-٨)
صافي الموجودات ا�جنبية
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Commercial Banks’ Contra Accounts:

Commercial banks’ off-balance sheet account totaled 
at QR 539.1 billion in 2015 with an annual increase of 
12.8% from 2014. Breakdown of commercial banks’ contra 
account is provided below in table (5-10).

In the contra account, total value of LGs were QR 168.4 
billion, LCs were QR 29.4 billion, derivative contracts were 
QR 202.1 billion, unutilized credit facilities were QR 119.5 
billion and other categories of off-balance sheet items 
were equivalent to QR 19.7 billion. Compared to 2014, 
LGs increased by 17.4%, LCs declined by 2.4%, value of 
derivative contracts increased by 16.1%, unutilized credit 
facilities (indirect credit facilities) increased by 10.9% and 
other categories declined by 12.5% in 2015.

الحسابات النظامية للبنوك التجارية:

بلغ إجمالي احلسابات النظامية املسجلة خارج امليزانية العمومية 
 ,2015 عام  في  ريال  مليار   539٫1 نحو  التجارية  للبنوك  املجمعة 
بزيادة نسبتها 12٫8% عن عام 2014. ويتضمن اجلدول رقم (10-5) 

تفصيال للحسابات النظامية للبنوك التجارية.

في احلسابات النظامية للبنوك, بلغت القيمة اإلجمالية خلطابات 
الضمان, نحو 168٫4 مليار ريال, فيما بلغت قيمة خطابات االعتماد 
29٫4 مليار ريال. وبلغت عقود املشتقات 202٫1 مليار ريال, وكانت 
التسهيالت االئتمانية غير املستغلة 119٫5 مليار ريال, وبلغت الفئات 
ريال.  مليار  العمومية نحو 19٫7  امليزانية  البنود خارج  األخرى من 
وباملقارنة مع عام 2014, انخفضت حصة خطابات االعتماد بنسبة 
2٫4%, بينما زادت قيمة عقود املشتقات املالية بنسبة 16٫1%, وزاد 
اجلزء غير املستخدم من التسهيالت االئتمانية غير املباشرة بنسبة 
10٫9%, وانخفضت الفئات األخرى بنسبة 12٫5% في عام %2015.

Table (5-10)
Commercial Banks’ Contra Accounts 

جدول رقم (٥- ١٠)
الحسابات النظامية لدى البنوك التجارية

QR Million     مليون ريال قطري

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Letters of Credits (LCs) 28,532.9 30,102.1 29,369.8 -732.3 -2.4 االعتمادات املستندية

Letters of Guarantee (LGs) 120,405.2 143,459.5 168,392.4 24,932.9 17.4 خطابات الضمان

Derivative Contracts 135,103.6 174,054.3 202,099.0 28,044.7 16.1 عقود آجلة ومشتقات

Unutilized Credit Facilities 90,202.9 107,770.5 119,488.6 11,718.1 10.9
اجلزء غير املستخدم

 من التسهيالت االئتمانية

Others 20,154.6 22,553.4 19,728.9 -2,824.5 -12.5 أخرى

Total Contra Accounts 394,399.2 477,939.7 539,078.6 61,138.9 12.8 اإلجمالي
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Banks’ Performance Criteria

Maintaining the banking system stability is very 
important for every country to preserve their financial 
system stability and promote robust economic growth. 
In order to ensure the systemic stability and financial 
stability of the banking sector, QCB periodically monitors 
banks’ performance through standard performance 
indicators. Financial soundness of the sector is measured 
through capital adequacy criteria, asset quality criteria, 
profitability criteria, liquidity criteria and general reserves 
criteria. Following section explains about major soundness 
indicators for the 2015 in details.

(1) Capital Adequacy Criteria:

Capital adequacy ratio (CAR) measure banks’ ability 
to absorb shocks and losses during their daily operation 
and protect the depositors’ money and promote financial 
system 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. In Qatar, conventional banks 
apply the same risk weights for capital adequacy as those 
applied by Islamic banks using some Islamic instruments 
such as Sukuk because conventional banks may invest 
through Islamic investments.

Recent development of capital adequacy is listed as 
follows.

• The ratio of regulatory Tier 1 capital to total risk 
weighted assets also decreased from 14.9% of 2014 to 
13.6% in 2015. 

• Ratio of total regulatory capital to total risk weighted 
assets decreased from 15.6% of 2014 to 15.0% in 
2015.

• The ratio of net non-performing loans to regulatory 
capital marginally declined from 2.0% of 2014 to 1.9% 
in 2015.

معايير تقييم أداء البنوك

يعتبر احلفاظ على استقرار النظام املصرفي من األمور املهمة 
عملية  ودفع  املالي,  النظام  استقرار  على  لإلبقاء  بلد  كل  في  جداًـ 
واالستقرار  الشامل  االستقرار  أجل ضمان  ومن  االقتصادي.  النمو 
دوري  بشكل  املركزي  قطر  يراقب مصرف  املصرفي,  للقطاع  املالي 
أداء البنوك من خالل مؤشرات األداء القياسية. ويتم قياس السالمة 
جودة  ومعايير  املــال,  رأس  كفاية  معايير  خــالل  من  للقطاع  املالية 
املوجودات, ومعايير الربحية ومعايير السيولة ومعايير االحتياطيات 
العامة. ويتناول اجلزء التالي  مؤشرات السالمة الرئيسية لعام 2015  

بشيء من التفصيل.

(١) معايير كفاية رأس المال:

امتصاص  على  البنك  "قـــدرة  املــال  رأس  كفاية  معيار  يقيس 
على  يساعد  وبالتالي  اليومية,  عملياته  واخلسائر خالل  الصدمات 
حماية املودعني وتعزيز استقرار النظام املالي. وتعمل النسبة  القوية 
ويتم حساب  النظام املصرفي.  زيــادة  كفاءة  املال على  لكفاية رأس 
هذه النسبة كنسبة مئوية من إجمالي رأس املال املؤهل إلى إجمالي 
قطر  مصرف  أصــدر  وقــد  املخاطر.  بـــأوزان  املرجحة  املــوجــودات 
التقليدية  البنوك  النسبة, حيث تطبق  املركزي تعليمات لقياس هذه 
نفس أوزان املخاطر التي تطبقها البنوك اإلسالمية فيما يتعلق ببعض 
أدوات التمويل اإلسالمي التي ميكن أن تستثمر فيها البنوك التقليدية 

مثل الصكوك. 

فيما يلي شرحاًـ للتطورات األخيرة في كفاية رأس املال.

• انخفضت نسبة كفاية رأس املال للشريحة األولى من رأس املال إلى 
إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر من 14٫9% في عام 

2014 إلى 13٫6% في عام 2015.

• انخفضت نسبة إجمالي كفاية رأس املال إلى إجمالي املوجودات 
إلى   2014 عام   %15٫6 من  املخاطر  ــأوزان  ب باملخاطر  املرجحة 

15٫0%في عام 2015.

• انخفضت نسبة صافي القروض املتعثرة إلى رأس املال التنظيمي 
بشكل طفيف من 2٫0% عام 2014 إلى 1٫9% في عام 2015.
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QCB issued enhanced capital adequacy requirements 
based on the Basel III standards that mandated banks 
to accomplish new capital requirements starting from 
January 2014 onwards. A brief of Basel III as of 2015 is 
provided below.

Box No(5-1): Basel III Updates

QCB issued guidelines to the Basel III Capital Adequacy 
implementation requirements to both conventional banks 
and Islamic banks based on BCBS (Basel Committee on 
Banking Supervision) and IFSB Standards. Banks started 
implementing Basel III requirements from January 2014, 
both at a solo and consolidated basis. The Basel III 
framework is envisaged to raise the resilience of the 
banking sector by strengthening the regulatory capital 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-
cyclic trend and promoting capital buffers to absorb any form 
of risk, addressing systemic risk and interconnectedness 
and introducing a global liquidity standard. QCB has 
implemented components of the framework in phases on 
time as mentioned by BCBS. Latest is the circular issued 
about the countercyclical capital buffer in March 2016. 
Based on the trend of overheating in the private sector 
credit, multi-parameter model evaluates the requirement 
of countercyclical buffer for the banking system.

The minimum requirements for capital adequacy, 
capital conservation buffer and regulatory deductions 
have phased-in as given under Basel III and were made 
applicable with effect from 1st January 2014. According to 
the Basel III instructions, the regulatory capital will consist 
of the sum of Tier 1 Capital (going-concern capital) and 
Tier 2 Capital (gone-concern capital). The Tier 1 Capital 
will consist of Common Equity Tier 1 capital (CET-1) and 
Additional Tier-1 Capital. The minimum requirements are:

a) CET-1 capital must be at least 6.0% of RWAs at all times, 

b) Tier 1 Capital must be at least 8.0% of RWAs at all times,

وقد أصدر مصرف قطر املركزي  تعليمات لتعزيز متطلبات كفاية 
لب من البنوك إجناز متطلبات  رأس املال, وفقا ملعايير بازل3 حيث طُـ
رأس مال جديدة اعتبارا من يناير 2014 فصاعدا. ونقدم أدناه نبذة 

عن بازل3 كما هي في 2015.

إطار رقم (٥-١): تحديثات بازل٣

أصدر مصرف قطر املركزي املبادئ التوجيهية لتنفيذ متطلبات 
بازل3  لكفاية رأس املال لكل من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية 
على أساس جلنة بازل (جلنة بازل للرقابة املصرفية) ومعايير مجلس 
متطلبات  تطبيق  البنوك  بــدأت  وقد  اإلسالمية.  املالية  اخلدمات 
أو مجمع.  منفرد  أســاس  على  ســواء   ,2014 عام  يناير  من  بــازل3 
من خالل  املصرفي  القطاع  قدرة  لرفع  بازل3  إطار  تنفيذ  ويهدف 
تعزيز رأس املال التنظيمي عن طريق رفع جودة واتساق مكونات رأس 
املال, وتعزيز تغطية املخاطر, وتعزيز متطلبات رأس املال على أساس 
املخاطر بنسبة الرافعة املالية, وتقليص التذبذبات الدورية, وتعزيز 
املخاطر,  أشكال  من  أي شكل  املال المتصاص  رأس  دعم  هوامش 
ومعاجلة املخاطر النظامية والترابط وإدخال معيار السيولة العاملية. 
وقد طبق مصرف قطر املركزي إطار بازل3 على مراحل زمنية في 
التعميم  بــازل. واألحــدث هو  الوقت احملدد كما ذكر من قبل جلنة 
الصادر عن الهامش اإلضافي لرأس املال ملواجهة التقلبات الدورية, 
والذي صدر في مارس 2016. ومتشياًـ مع ارتفاع وتيرة منو االئتمان 
لتقييم  العناصر  متعدد  منوذجاًـ  تقدمي  مت  اخلــاص,  للقطاع  املقدم 

الهامش اإلضافي في  مواجهة التقلبات الدورية للنظام املصرفي.

 كأحد متطلبات احلد األدنى لكفاية رأس املال, وهامش احلفاظ 
الوارد في إطار  النحو  الرقابية على  املال, واخلصومات  على رأس 
بازل3, مت وضعها لتطبيقها اعتباراًـ من األول من يناير من عام 2014. 
مجموع  من  التنظيمي  املال  رأس  سيتألف  بــازل3,  لتعليمات  ووفقا 
الشريحة األولى لرأس املال (رأس املال الداعم الستمرار النشاط) 
والشريحة الثانية لرأس املال (رأس املال الداعم في حالة التصفية). 
ورأس  املساهمني  حقوق  من  األولى  بالشريحة  املال  رأس  وسيتكون 

املال اإلضافي. واحلد األدنى ملتطلبات رأس املال كالتالي:

األساسي)  املــال  (رأس  املساهمني  حقوق  نسبة  تقل  ال  أن  يجب  أ) 
بالشريحة األولى عن 6% من إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان 

املخاطر في جميع األوقات.

ب) يجب أن ال تقل نسبة إجمالي الشريحة األولى عن 8% من إجمالي 
املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر في جميع األوقات.
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c) Total Capital (Tier 1 Capital + Tier 2 Capital) must be at 
least 10.0% of RWAs at all times

In addition, Capital Buffers have been outlined to the 
minimum capital requirements, which have to be met 
solely from CET-1. The capital buffers include: 

1) Capital Conservation Buffer (CCB) - 2.5% of RWAs, 

2) Countercyclical Buffer - 0% to 2.5% of RWAs and

3) Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) 
Buffer - 0% to 3.5% of RWAs.

d) CET-1 capital + CCB must be 8.5% RWAs, 

e) Tier 1 + CCB must be 10.5% RWAs and 

f) Total Capital + CCB must be 12.5%.

Commercial 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 effective from 
2016. Guidelines for ICAAP have been finalized in 2015 
where an initial framework calibrated to objective and 
quantitative in order to link major risk of capital charge. 
Minimum of 1% (of capital) has been placed for ICAAP 
based on the RWAs.

DSIBs framework has been already issued in 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 bi-
annually 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. 

الثانية عن  والشريحة  األولى  الشريحة  يقل مجموع  ال  أن  يجب  ج) 
10% من إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر.

اإلضافية  الرأسمالية  الهوامش  تضاف  ذلــك,  إلى  وباإلضافة 
املذكورة  املال  رأس  كفاية  لنسب  األدنى  احلد  متطلبات  إلى  التالية 

أعاله:
1) هامش حفظ رأس املال, ويبلغ (2٫5%) من إجمالي املوجودات 
املرجحة بأوزان املخاطر, ويضاف إلى نسبة رأس املال األساسي 

البالغة %6,

2) هامش التقلبات الدورية, ويتراوح ما بني 0% إلى 2٫5% من 
إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر, ويضاف أيضاًـ إلى 

نسبة رأس املال األساسي,

3) هامش البنوك ذات األهمية النظامية, ويتراوح ما بني 0% إلى 
3٫5% من إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر, ويضاف 

أيضاًـ إلى نسبة رأس املال األساسي.
د) يجب أن يكون احلد األدنى لرأس املال األساسي بالشريحة األولى 
إجمالي  من  املال %8٫5  رأس  على  إليه هامش احلفاظ  مضافاًـ 

املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر,

 هـ) يجب أن يكون احلد األدنى إلجمالي الشريحة األولى مضافاًـ إليه 
املوجودات  إجمالي  من   %10٫5 املال  رأس  على  احلفاظ  هامش 

املرجحة بأوزان املخاطر,

 و) يجب أن يكون احلد األدنى إلجمالي الشريحة األولى والثانية 
لرأس املال 12٫5% من إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر.

ويتعني على البنوك التجارية أيضا تنفيذ عملية تقييم اإلجراءات 
حسب  املــال  رأس  متطلبات  وتقدير  ــال,  امل رأس  لكفاية  الداخلية 
الدعامة الثانية لبازل, وتقدمي تقرير سنوي إلى مصرف قطر املركزي 
للمراجعة اعتبارا من عام 2016. وقد مت االنتهاء من إعداد املبادئ 
التوجيهية لعملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال في عام 2015, 
حيث مت فرض نسبة 1% كحد أدنى لتغطية املخاطر الرئيسية الكمية 
املخاطر  بجانب  املال  رأس  لكفاية  الداخلية  اإلجــراءات  تقييم  عند 

األخرى التي يجب أن يقيمها البنك. 

بالفعل  النظامية  البنوك ذات األهمية   وقد صدر إطار حتديد 
في عام 2014, وتتضمن منهجية التقييم  أن تقوم جميع البنوك  مبا 
في ذلك فروع البنوك األجنبية, وبنك قطر للتنمية بتقدمي البيانات 
التي يحددها اإلطار  جلهاز الرقابة باملصرف مرتني سنويا في نهاية 
يونيو ونهاية ديسمبر من كل عام. واعتبارا من 2014, مت تقييم جميع 
البنوك وفقاًـ لهذا اإلطار, وقد مت إخطار ستة بنوك بأنها ذات أهمية 
متطلبات  هناك  النظامية  األهمية  ذات  البنوك  إطار  وفي  نظامية. 
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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. 

According to Basel III guidelines, more enhanced 
liquidity standards emphasis on banks through Liquidity 
Coverage Ratio (LCRs) and Net Stable Funding Ratio 
(NSFRs). As regards to LCR, the minimum LCR required was 
70% in 2015. LCR 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. 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 spill over from the financial sector 
to the real economy. Once the LCR fully implemented, its 
100% threshold will be a minimum requirement in normal 
times. During a period of stress, banks expected to use 
their pool of liquid assets, thereby temporarily falling 
below the minimum requirement. The longer timetable 
designed to ensure that the LCR can introduced without 
disruption to the orderly strengthening of banking systems 
or the ongoing financing of economic activity. 

The LCR promotes short-term resilience of a bank's 
liquidity risk profile by maintaining adequate levels of 
unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can 
easily converted into cash to meet its liquidity needs for a 
stressed period of 30 days. It is determined by dividing stock 
of HQLA by total net cash outflows. HQLA includes cash, 
treasury bonds, residential mortgage-backed securities 
rated AA or higher, corporate debt securities rated A+ to 
BBB- and tangential equities that equal to or greater than 
their net cash. HQLA should be convertible into cash easily 
and immediately in private markets to meet its liquidity 
needs for a 30-calendar days liquidity stress scenario.

The NSFR 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. Liquidity shall be 
measured by identifying the liquidity of available resources 

رأس مال إضافية المتصاص وملواجهة اخلسائر تتراوح ما بني %0٫5 
إلى 2٫5%. وقد ترك  مستوى واحد من األهمية كبير بنسبة متطلب 
املستقبل.  في  الستخدامه  حاليا  شاغراًـ   %3٫5 إضافي  مال  رأس 
واعتبارا من 2016 فإن على البنوك ذات األهمية النظامية احلفاظ 
على متطلب رأس املال اإلضافي على مراحل مع التنفيذ الكامل  قبل 

يناير 2019. 

يتم  السيولة  لتعزيز  أكثر  معايير  هناك  ــازل3,  ب ملعايير  ووفقا 
ونسبة  السيولة,  تغطية  نسبة  خالل  من  البنوك  على  التركيز  فيها 
للسيولة   األدنــى  احلد  بنسبة  يتعلق  وفيما  املستقر.  التمويل  صافي 
سنويا   %10 زيادتها  وسيتم   .2015 عام  في   %70 ستكون  املطلوبة 
اجلهات  توافي  أن  البنوك  وعلى   .2018 عام  في   %100 إلى  لتصل 
الرقابية بنسبة تغطية السيولة سواء على أساس فردي أو على أساس 
موحد. وسوف يؤدي االلتزام بنسبة تغطية السيولة إلى حتسني قدرة 
الضغوط  عن  الناجمة  الصدمات  امتصاص  على  املصرفي  القطاع 
املالية واالقتصادية, أيا كان مصدرها, وبالتالي تقليل خطر تسربها 
من القطاع املالي إلى االقتصاد احلقيقي. وعند تنفيذ متطلب نسبة 
100% ستكون ذلك هو احلد  بالكامل, عند مستوى  السيولة  تغطية 
فترة   املتوقع خالل  ومن  العادية.  األوقــات  في  املتطلبات  من  األدنى 
وبالتالي  السائلة,  املــوجــودات  محفظة  استخدام  يتم  أن  الضغط, 
وفي  البنوك.  متطلبات  من  األدنى  احلد  دون  مؤقتا  النسبة  تتراجع 
األجل األطول يهدف النظام إلى ضمان أن تظل النسبة  دون انقطاع 

لتعزيز األنظمة املصرفية أو التمويل املستمر للنشاط االقتصادي.

وتعزز نسبة تغطية السيولة املرونة الالزمة ملواجهة مخاطر السيولة 
من  كافية  مستويات  على  احلفاظ  خالل  من  القصير  املدى  على  للبنك 
املوجودات السائلة غير املرهونة عالية اجلودة التي ميكن حتويلها بسهولة 
ويتم  يوما.   30 ضغط  لفترة  لديها  السيولة  احتياجات  لتلبية  نقد  إلى 
إجمالي  صافي  على  السائلة  املوجودات  تقسيم  خالل  من  ذلك  حتديد 
عالية  السائلة  املوجودات  وتشمل  واخلارجة,  الداخلة  النقدية  التدفقات 
بالقروض  املدعومة  املالية  واألوراق  اخلزانة,  وسندات  النقدية,  اجلودة 
للشركات  الدين  وأوراق  أعلى,  أو   AA التصنيف ذات  السكنية  العقارية 
املصنفة من (A+ إلى BBB-), واألسهم التي تساوي أو تزيد عن صافي 
قيمتها. يجب أن تكون املوجودات السائلة غير املرهونة قابلة للتحويل إلى 
السيولة  احتياجات  لتلبية  خاصة  األسواق  في  الفور  وعلى  بسهولة  نقد 

لسيناريو أيام اضغط ملدة ثالثني يوماًـ.

وقد صدر تعميم التطبيق النهائي لنسبة صافي التمويل املستقر 
نسبة  صافي  على  احلفاظ  البنوك  وعلى    .2015 عام  مــارس  في 
وتزداد   2015 عام  ابتداء من   %70 يقل عن  املستقر مبا ال  التمويل 
بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 100% بحلول عام 2018, وتقاس هذه 
إلى  املتاحة  األمــوال  مصادر  واستقرار  كفاية  مدى  مبقارنة  النسبة 
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to the required funds. The purpose is to measure the bank’s 
ability to meet liquidity managements along the year. 

As a conclusion, 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.

(2) Asset Quality Criteria:

Use of asset quality criteria is to measure overall 
conditions or performance of banking assets in line with 
regulatory guidelines of QCB. Primary factor affecting 
overall assets quality is the quality of credit portfolios and 
credit administration programs. Normally, banks’ balance 
sheet comprises large share of credit assets and thus 
carrying large amount of risk to their capital. Asset quality 
criteria measure the changes in non-performing loans and 
the provisions against such bad loans. Key asset quality 
ratios for 2015 are described below.

• Total NPLs to total loans declined to 1.6% in 2015, 
compared to 1.7% of 2014.

• Ratio of provision to NPLs declined to 79.8% in 2015, 
compared to 99.1% of 2014

• Ratio of loan provision to total loans declined to 1.6% 
in 2015, compared to 1.7% of 2014.

• Ratio of total provision as a percentage of total assets 
declined to 1.1% in 2015, compared to 1.2% of 2014.

االستخدامات لسنة فأكثر. والغرض من ذلك هو قياس قدرة البنك 
على إدارة السيولة على مدار السنة.

وختاما, يُـطلب من جميع البنوك عرض تقارير بازل3 للمراجعة 
على  عرضها  قبل  للبنوك  اخلارجيني  احلسابات  مدققي  قبل  من 

مصرف قطر املركزي.

(٢) معايير جودة الموجودات:

املــوجــودات  أداء  لقياس  املـــوجـــودات  جـــودة  معايير  تستخدم 
الرقابية  والتوجهات  املبادئ  مع  يتفق  مبا  وخصائصها  املصرفية 
ملصرف قطر املركزي. ويعتبر العامل األساسي الذي يؤثر على مجمل 
جودة املوجودات هو جودة احملافظ االئتمانية وبرامج إدارة االئتمان. 
من  كبيرة  حصة  على  للبنوك  العمومية  امليزانية  تشتمل  ما  وعــادة 
املوجودات االئتمانية, والتي حتمل جزءاًـ كبيراًـ من املخاطر على رأس 
املال.  وتقيس معايير جودة املوجودات التغيرات في حجم القروض 
القروض. وكانت  النوعية من  املتعثرة واملخصصات مقابل مثل هذه 
نسب جودة املوجودات الرئيسية لعام 2015  على النحو املوضح أدناه.

•  انخفض إجمالي القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض إلى %1٫6 
في عام 2015, مقارنة مع 1٫7% عام 2014.

•  انخفضت نسبة املخصصات إلى القروض املتعثرة إلى 79٫8% في 
عام 2015, مقارنة مع 99٫1% عام 2014.

•  انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض إلى 
1٫6% في عام 2015, مقارنة مع 1٫7% عام 2014.

•  انخفضت نسبة املخصصات إلى إجمالي املوجودات إلى 1٫1% في 
عام 2015, مقارنة مع 1٫2% عام 2014.
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- Credit Concentration:

Analysis of sectoral distribution of domestic credit 
expresses about credit concentrations of each sector. 
Based on the overall economic growth of different sectors 
together with credit cycles in each sectors, banks’ total 
credit growth can differ over times. Large level credit 
concentration to a particular sector is associated with large 
scale economic activates and carries high level of risk in 
the event of economic downturn or credit burst. In order to 
reduce the risk, banks must diversify their credit portfolios. 
Banks’ credit is mostly diversified in Qatar, although there 
is large credit concentration to Government, Government 
institutions, real estate and consumptions. Concentration 
of domestic credit for 2015 is listed below.

• Ratio of private sector to total domestic credit was 63.9%, 
higher than previous year’s 60.2%. Qatar’s infrastructure 
upgrade and world cup related construction activities have 
resulted in significant growth of the construction sector. 
Share of construction sector to domestic credit was 5.7%. 

• Service sector was another beneficiary of Infrastructure 
upgrade. Its share was 10.0%. Growth in the service 
sector has declined due to cost-cutting in the public sector 
followed by drop in oil price.

• Consumption sector benefitted from huge public spending 
and accompanies population boom. Credit to consumption 
was 17.5%.

• Significant demand in the real estate market has spurred 
credit boom in real estate lending in 2015. Real estate 
sector accounted 18.3% overall of domestic credit.

• Credit to general trade and industry accounted 11.3% 
share and other sectors included a share of 1.2%.

• Government institutions continued to account largest 
single concentration on the domestic credit sector. Its 
share to domestic credit was 21.2%. 

- تركز االئتمان:

التركزات  عن  احمللي  لالئتمان  القطاعي  التوزيع  حتليل  يعبر 
الشامل  االقــتــصــادي  النمو  إلــى  واســتــنــادا  قــطــاع.  لكل  االئتمانية 
كل  في  االئتمان  دورات  مع  جنب  إلى  جنبا  القطاعات  مختلف  في 
البنوك على مدى  ائتمان  أن يختلف منو إجمالي  القطاعات, ميكن 
الدورات. ويرتبط تركز االئتمان لدى قطاع معني بالنشاط االقتصادي 
على نطاق واسع ويحمل درجة عالية من املخاطر في حالة االنكماش 
املخاطر,  هذه  من  احلد  أجل  ومن  االئتمان.  تضخم  أو  االقتصادي 
لدى  االئتمان  ويتنوع  االئتمانية.  محافظها  تنويع  البنوك  على  يجب 
تركز  هناك  أن  من  الرغم  على  األمــر  غالب  في  قطر  في  البنوك 
كبير في االئتمان لدى احلكومة, واملؤسسات احلكومية, والعقارات, 

واالستهالك. وفيما يلي  بيان بتركز االئتمان احمللي لعام 2015.

االئتمان احمللي  إجمالي  إلى  القطاع اخلاص  ائتمان  نسبة  بلغت   •
63٫9%, وهي نسبة أعلى من العام املاضي 60٫2%. وأسفرت أعمال 
البناء املتعلقة بتطوير البنية التحتية وكأس العالم في قطر عن النمو 
الكبير في قطاع البناء والتشييد. وكانت حصة قطاع البناء والتشييد 

من االئتمان احمللي %5٫7

التحتية.  البنية  تطوير  من  اآلخر  املستفيد  اخلدمات  قطاع  كان   •
قطاع  في  النمو  وانخفض   .%10 احمللي  االئتمان  من  وبلغت حصته 
وانخفاض  الــعــام  القطاع  فــي  التكاليف  ضغط  بسبب  اخلــدمــات 

أسعار النفط.

• استفاد قطاع االستهالك من اإلنفاق العام الضخم وبسبب النمو 
السكاني, حيث بلغت حصته من إجمالي االئتمان احمللي نحو %17٫5.

• حفز الطلب الكبير في السوق العقاري اإلقراض العقاري في عام 
2015, حيث بلغت حصته النسبية من إجمالي االئتمان احمللي نحو  

.%18٫3

 ,%11٫3 والصناعة  العامة  التجارة  لقطاع  االئتمان  نسبة  بلغت   •
وبلغت حصة القطاعات األخرى نحو %1٫2.

• واصلت املؤسسات احلكومية االستحواذ على أكبر حصة نسبية من 
إجمالي االئتمان احمللي, حيث بلغت حصتها نحو %21٫2.
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(3) Profitability Criteria:

Profitability ratios give an inclusive picture of how well 
the banks utilize their capitals in generating profit and 
increase shareholder’s return. Return of assets (ROA) and 
return of equity (ROE) are two major profitability criteria 
for banks. ROA measures the managements’ efficiency 
to make maximum profit from the total asset, and ROE 
measure how much shareholders’ earned from their 
investments in the bank in the form of equities. 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.

(٣) معايير الربحية:

تعطي نسب الربحية صورة شاملة عن مدى استفادة البنوك من 
رؤوس أموالها لتحقيق األرباح وزيادة عوائد املساهمني. وميثل كل من 
العائد على املوجودات والعائد على حقوق املساهمني معايير الربحية 
الرئيسية للبنوك. ويقيس العائد على املوجودات "كفاءة  اإلدارة في 
حتقيق أقصى قدر من األرباح باستخدام املوجودات", أما العائد على 
حقوق املساهمني; فإنه يقيس مقدار ما يحصل عليه املساهمني من 
نسبة  وهناك   أسهم.  شكل  في  البنك  في  استثماراتهم  على  عائد 
ربحية رئيسية أخرى هي صافي العائد على املوجودات املدرة للعائد; 
وتقاس بإيجاد نسبة صافي الفوائد إلى إجمالي متوسط املوجودات 
ملعايير  الرئيسية  النسب  أهــم  نعرض  يلي  وفيما  للعائد.  املـــدرة 

الربحية للبنوك.

• Share of credit to government to domestic credit was 
11.6% while share of credit to semi government institutions 
to domestic credit was 3.2%.

• بلغت حصة احلكومة من إجمالي االئتمان احمللي نحو 11٫6%, في 
حني بلغت حصة املؤسسات شبه احلكومية نحو %3٫2.

Items 2013 2014 2015 البيان

Public Sector 45.0 39.8 36.1 القطاع العام

Government 10.6 11.0 11.6 احلكومة

Government Institutions 28.6 23.9 21.2 مؤسسات حكومية

Semi- government Institutions 5.8 4.8 3.2 مؤسسات شبه حكومية

Private Sector 55.0 60.2 63.9 القطاع اخلاص

General Trade 6.7 8.2 8.9 التجارة العامة

Industry 1.8 1.9 2.3 صناعة

Contractors 4.4 5.2 5.7 مقاولون

Real Estate 16.0 16.2 18.3 عقارات

Consumption 15.1 16.9 17.5 قطاع االستهالك

Services 9.7 10.6 10.0 اخلدمات

Others Sectors 1.3 1.2 1.2 أخرى

Table (5-11)
Concentration and Sectoral Distribution 
of Credits

جدول رقم (٥- ١١)
التركيز والتوزيع القطاعي للقروض

(%)
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• ROE was 16.2% in 2015, reduced from 16.5% of 2014.
During the same period, ROA was 2.0%, reduced from 
2.1% of 2014.

• NREA was 2.2% in 2015, reduced from 2.3% of 2014.

• Ratio of net interest to gross income was 76.6% in 2015, 
increased from 72.4% of 2014. 

• Another major ratio is the efficiency ratio, which 
measures administrative expenses as a share of total 
income. In 2015, this ratio marginally increased to 28.0%, 
compared to 26.9% of 2014.

• Ratio of wages and salaries to other expenses represents 
another efficiency ratio of banks. This ratio was 49.5% in 
2015, compared to 48% of 2014.

(4) Liquidity Criteria:

Liquidity ratio expresses banks’ ability to repay short-
term liabilities from their total liquid assets. The liquidity 
ratio is calculated by dividing the total cash or highly 
quality liquid assets (that can be easily converted to cash) 
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 100, it means fully covered. 
The liquidity coverage ratio improves 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; existing liquidity  were stable 
in 2015. Few major ratios are highlighted below.

• Total cash balances with QCB as a share of total assets 
was 3.7% in 2015 as compared to 4.7% of 2014.

• Share of liquid assets to total assets was 28.5%, 
decreased from 30.8% of 2014.

 %16٫2 نحو   2015 عام  في  املساهمني  حقوق  على  العائد  بلغ   •
مقارنةًـ بنحو 16٫5% في عام 2014, بينما بلغ العائد على املوجودات 

نحو 2٫0% في 2015 مقارنةًـ بنحو 2٫1% في عام 2014.

املــدرة  املــوجــودات  متوسط  على  العائد  صافي  نسبة  انخفضت   •
للعائد في عام 2015, إلى نحو 2٫2% من 2٫3%  في عام 2014.

• بلغت نسبة صافي الفوائد إلى إجمالي الدخل نحو 76٫6% في عام 
2015, مرتفعة من 72٫4% عام 2014.

• من النسب الرئيسية أيضاًـ نسبة الكفاءة, والتي تقيس املصروفات 
اإلدارية كنسبة من إجمالي الدخل. وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل 
مقارنةًـ مع %26٫9  نحو %28٫0  بلغت  2015 حيث  طفيف في عام 

عام 2014.

• نسبة األجور والرواتب إلى غيرها من النفقات متثل نسبة كفاءة 
آخرى لدى البنوك, وبلغت هذه النسبة نحو 49٫5% في عام 2015 

مقارنة بنحو 48% في عام 2014.

(٤) معايير السيولة:

تعبر نسبة السيولة عن قدرة البنوك على سداد التزاماتها قصيرة 
األجل من إجمالي موجوداتها السائلة. ويتم احتساب نسبة السيولة 
عالية  املــوجــودات  من  شابهها  وما  النقدية  املبالغ  إجمالي  بقسمة 
السيولة (التي ميكن حتويلها بسهولة إلى نقد) على املطلوبات قصيرة 
االلتزامات  تغطية  يتم  التي  املــرات  عــدد  إلــى  تشير   وهــي  األجــل. 
قصيرة األجل مبوجودات عالية السيولة; فإذا كانت النسبة أكبر من 
بالكامل,  مغطاة  األجل  قصيرة  املطلوبات  إن  يعني  ذلك  فإن   %100
ومن ثم ال تكون هناك أية مشكلة سيولة لدى البنوك التجارية. وتعزز 
نسبة تغطية السيولة على املدى القصير قدرة القطاع املصرفي على 
أياًـ  امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط املالية واالقتصادية, 
إلى  املالي  القطاع  من  انتقالها  تقليل خطر  وبالتالي  كان مصدرها, 
التجارية في دولة قطر, متتعت  للبنوك  القطاع احلقيقي. وبالنسبة 
معايير السيولة القائمة لديها خالل عام 2015 باالستقرار, وفيما يلي 

أهم النسب الرئيسية:

كنسبة من  املركزي  لدى مصرف قطر  النقدية  األرصــدة  مجموع   •
2015 مقارنة بنحو %4٫7  بلغت 3٫7% في عام  املوجودات  إجمالي 

عام 2014.

 ,%28٫5 املوجودات  إجمالي  إلى  السائلة  املوجودات  نسبة  بلغت   •
منخفضة من 30٫8% عام 2014.
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• Another major liquidity indicator, liquid assets to liquid 
liabilities decreased to 47.1% in 2015, from 50.9% of 2014. 

• Financial assets portfolios to total assets increased to 
14.4% in 2015, compared to 14.1% in 2014.

• Regarding the credit to customer deposit ratio, the
 ratio increased to 112.4% in 2015, compared to 105.9% 
in 2014.

(5) Investment Criteria:

Investment criteria measure the ability of banks to 
invest their financial capitals aiming at maximizing their 
returns and monitor the risk they might be exposed to such 
investment assets. Key ratios of investment criteria are 
described below.

• Private sector credit to private sector deposit increased 
in 2015. The ratio was 110.6% in 2014 while it was 116.1% 
in 2015.

• Similarly, private sector credit to total loans increased 
in 2015. The ratio was 62.9% in 2014 while it was 67.2% 
in 2015.

• Ratio of domestic credit to total deposits and 
shareholders’ equity was 83.4% in 2015.

• Ratio of total FC asset to total FC liability was 81.0% in 
2015. 

• مؤشر سيولة رئيسي آخر هو املوجودات السائلة إلى املطلوبات 
السائلة, والذي تراجعت نسبته إلى 47٫1% في عام 2015, من 

50٫9% عام 2014. 

• زادت محفظة األوراق املالية إلى إجمالي املوجودات إلى %14٫4 
في عام 2015, مقارنة مع 14٫1% في عام 2014.

• وفيما يتعلق بنسبة االئتمان إلى ودائع العمالء, فقد ارتفعت 
النسبة إلى 112٫4% في عام 2015, مقارنة مع 105٫9% في عام 

.2014

(٥) معايير التوظيف:

تقيس معايير التوظيف قدرة البنوك على توظيف أموالها بهدف 
مثل  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي  املخاطر  ومراقبة  عوائدها  تعظيم 
هذه املوجودات االستثمارية. وفيما يلي أدناه وصف النسب الرئيسية 

ملعايير التوظيف.

• ارتفعت نسبة ائتمان القطاع اخلاص إلى ودائع القطاع اخلاص من 
110٫6% في عام 2014 إلى 116٫1% في عام 2015.

• وباملثل, ارتفع االئتمان املقدم للقطاع اخلاص إلى إجمالي االئتمان 
في عام 2015 من 62٫9% في عام 2014 إلى 67٫2% في عام 2015.

• بلغت نسبة االئتمان احمللي إلى إجمالي الودائع وحقوق املساهمني 
83٫4% في عام 2015.

إجمالي  إلى  األجنبية  بالعمالت  املوجودات  إجمالي  نسبة  بلغت   •
املطلوبات بالعمالت األجنبية 81% في عام 2015.
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Table (5-12)
Commercial Banks’ Performance Indicators

جدول رقم (٥- ١٢)
مؤشرات قياس أداء البنوك التجارية

Indicators
%

البيان
2013 2014 2015

1. Capital Adequacy 1- معايير كفاية رأس املال   

Regulatory Tier I Capital / Total Assets 12.5 11.9 11.3 رأس املال األساسي / إجمالي املوجودات
Regulatory Tier I Capital / Total Risk Weighted 
Assets

15.3 14.9 13.6
رأس املال األساسي / إجمالي املوجودات 

املرجحة بأوزان املخاطر
Total Regulatory Capital /Total Risk weighted 
assets

16.0 15.6 15.0
(رأس املال األساسي + رأس املال املساند) / 
إجمالي املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر 

Non-performing Loans /  Regulatory Capital 1.9 2.0 1.9 صافى الديون املتعثرة / رأس املال األساسي

2. Asset Quality Criteria 2- معايير جودة املوجودات   

Non-Performing loans / Total Loans 1.9 1.7 1.6 القروض املتعثرة / إجمالي القروض

Loans Provision / Non-Performing Loans 96.8 99.1 79.8 مخصصات القروض / الديون املتعثرة

Loans Provision / Total Loans 1.9 1.7 1.6 مخصصات القروض / إجمالي القروض

Total Provision / Total Assets 1.3 1.2 1.1 إجمالي املخصصات / إجمالي املوجودات

3. Profitability Criteria 3- معايير الربحية   

Net Profit / Average Shareholders' Equity 16.5 16.5 16.2 صافى الربح / متوسط حقوق املساهمني 

Net Profit / Average Total Assets  2.1 2.1 2.0 صافى الربح / متوسط إجمالي املوجودات

Net Interest  / Average Total Assets  2.5 2.3 2.2
صافى الفوائد احملصلة / متوسط إجمالي 

املوجودات
Net Interest  / Total Income  74.6 72.4 76.6 صافى الفوائد احملصلة / إجمالي اإليرادات

Other Income / Average Total Assets  0.9 1.0 0.8 اإليرادات األخرى / متوسط إجمالي املوجودات

Other Income / Total Income   27.5 30.1 27.8 اإليرادات األخرى / إجمالي اإليرادات

Other Expenses / Total Income   26.5 26.9 28 املصروفات األخرى / إجمالي اإليرادات

Wages and Salaries / Other Expenses 47.6 48.0 49.5 األجور واملرتبات / املصروفات األخرى

4. Liquidity Criteria 4- معايير السيولة   

Cash Balances with QCB/ Total Assets 4.0 4.7 3.7
نقد وأرصدة لدى املصرف املر كزى / إجمالي 

املوجودات 
Liquid Assets / Total Assets 33.6 30.8 28.5 املوجودات السائلة / إجمالي املوجودات

Liquid Assets / Liquid Liabilities 50.9 50.9 47.1 املوجودات السائلة / املطلوبات السائلة

Financial Assets' Portfolio / Total Assets 18.4 14.1 14.4 محفظة األوراق املالية / إجمالي املوجودات

Total Loans / Customers' Deposits 103.1 105.9 112.4 إجمالي القروض / ودائع العمالء

Total Loans / Total Assets 63.6 65.0 67.5 إجمالي القروض / إجمالي املوجودات 
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5. Investment Criteria    5- معايير التوظيف
Loans to Private Sector / Private Sector 
Deposits

105.2 110.6 116.1
التسهيالت االئتمانية للقطاع اخلاص / ودائع 

القطاع اخلاص 
Loans to Private Sector / Total Loans 57.8 62.9 67.2 قروض للقطاع اخلاص / إجمالي القروض
Domestic Credit / (Total Deposits+ 
Shareholders' Equity)

79.4 79.8 83.4
االئتمان احمللى /( إجمالي الودائع + حقوق 

املساهمني)
Total FC Assets/Total FC Liabilities 76.4 79.7 81.0

إجمالي املوجودات بالعمالت األجنبية / 
املطلوبات بالعمالت األجنبية

6. General Ratios 6- مؤشرات عامة   

Growth Rate of Total Assets 11.4 10.4 10.7 معدل النمو في إجمالي املوجودات 

Growth Rate of Total Customers' Deposits 19.7 9.6 8.2 معدل النمو في الودائع

Growth Rate of Total Credit Facilities 13.1 13 15.1 معدل النمو في التسهيالت االئتمانية

Growth Rate of Portfolio of Securities 18.4 -15.7 13.1 معدل النمو في األوراق املالية 
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Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Securities Portfolio 1,832.6 2,083.0 2,025.3 -57.7 -2.8  محفظة األوراق املالية
Due From Banks &Financial 
Institutions

922.3 876.6 1,302.7 426.1 48.6
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 

املالية
Total Credit Facilities 2,581.9 3,208.2 3,950.3 742.1 23.1 إجمالي التسهيالت االئتمانية    

Other Assets 502.3 765.0 731.4 -33.6 -4.4 موجودات أخرى 

Total Assets = Total Liabilities 5,839.1 6,932.8 8,009.7 1,076.9 15.5 إجمالي املوجودات = إجمالي 
املطلوبات

Due to Banks &Financial Institutions 1,409.2 1,039.2 446.5 -592.7 -57.0 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية  

Provisions 197.3 263.8 344.5 80.7 30.6 املخصصات

Shareholders’ Equity 4,026.4 5,429.4 6,823.1 1,393.7 25.7 حقوق املساهمني

Other Liabilities 206.2 200.4 395.6 195.2 97.4 مطلوبات أخرى 

Table (6-1)
QDB Balance Sheet

جدول رقم (٦- ١)
المركز المالي لبنك قطر للتنمية

QR Million     مليون ريال قطري

Qatar Development Bank

“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. The value of the total assets rose by about QR 
1.1 billion, reflecting an increase of 15.5% in terms of assets 
amounted to about QR8 billion in 2015 compared to QR 6.9 
billion in 2014. Table (6-1) presents the developments in its 
assets and liabilities.

بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 من قبل حكومة 
دولة قطر بالتعاون مع البنوك الوطنية. وكان الهدف من البنك متويل 
تشجيع  خالل  من  احلجم,  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعية  املشاريع 
املشاريع كثيفة رأس املال. وعلى ضوء التطورات االقتصادية واملالية, 
إلى  املدفوع  املــال  رأس  وزيــادة  حكومي  بنك  إلــى  البنك  مت حتويل 
"بنك  إلى  اسمه  تغيير  مت   2007 عام  وفي  ــال.   ري مليارات  خمسة 
قطر للتنمية". وتوسعت األنشطة التجارية لبنك قطر للتنمية لتشمل 
اخلدمات  مجال  في  التنمية  عملية  تدعم  التي  األخــرى  القطاعات 
إلى  باإلضافة  واإلسكان  والسياحة  الزراعية  واملنتجات  والصناعات 
العديد من القطاعات األخرى. ارتفعت قيمة إجمالي املوجودات مبا 
 %15٫5 نسبته  بلغت  ارتفاعاًـ  بذلك  محققاًـ  ريال  مليار   1٫1 يقارب 
عام  في  ريــال  مليارات  ثمانية  حوالي  املوجودات  قيمة  بلغت  حيث 
2015م مقابل 6٫9 مليار ريال في عام 2014. ويوضح اجلدول رقم 

(6-1) أهم التطورات في بنود املوجودات واملطلوبات.
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Assets

Main assets of QDB include its credit facilities, 

securities portfolios, due from banks and other financial 

institutions and other assets. The outstanding credit 

facilities to different sectors were increased from QR 3.2 

billion in 2014 to QR4 billion in 2015, thus achieving an 

annual increase of 23.1%. In line with the role of QDB 

to finance various development projects, the share of 

credit facilities to total assets increased to 49.3% in 2015 

compared to 46.3% in 2014. On the other hand, due from 

banks and other financial institutions increased by 48.6% 

in 2015 to QR 1.3 billion from QR 876.6 million in 2014. 

Securities portfolios decreased by 2.8% of the total asset 

to account QR2 billion in 2015 compared to QR2.1 billion 

in 2014. Finally, other assets value decreased by 4.4% in 

2015.

Liabilities & Equities

Liabilities side of QDB balance sheet includes due 

to banks and financial institutions٫ provisions and other 

liabilities. Shareholders’ equity represented the largest 

source of funds for QDB with 85.2% share of the total 

liabilities in 2015. Shareholders liability reported at QR6.8 

billion in 2015 as against QR5.4 billion in 2014٫ an annual 

increase of QR1.4 billion and 25.7%. A detailed breakdown 

of Shareholders’ equity is provided in table (6-2). Due to 

banks and financial institutions decreased in 2015 by 57% 

or QR592.7 million below 2014 level. Provisions increase 

by 30.6% to reach QR344.5 million٫ while other liabilities 

were reported at QR 395.6 million in 2015.

الموجودات

التسهيالت  للتنمية:  قطر  لبنك  الرئيسية  املــوجــودات  تشمل 
االئتمانية, ومحفظة األوراق املالية, واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
املالية, وموجودات أخرى. وقد ارتفع رصيد التسهيالت االئتمانية من 
3٫2 مليار ريال في عام 2014 إلى أربعة مليارات ريال في عام 2015 
محققةًـ بذلك ارتفاعاًـ بلغت نسبته 23٫1%, وبلغت حصة التسهيالت 
 2015 االئتمانية إلى إجمالي املوجودات ما نسبته 49٫3% في عام 
مقارنة بنسبة 46٫3% في عام 2014, ويأتي ذلك متاشياًـ مع دور بنك 
أخرى  ناحية  من  املختلفة.  التنمية  مشاريع  في متويل  للتنمية  قطر 
ارتفعت قيمة األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية بنسبة %48٫6 
في عام 2015 حيث بلغت قيمته 1٫3 مليار ريال مقابل 876٫6 مليون 
ريال في عام 2014. هذا, وقد انخفضت قيمة محفظة األوراق املالية 
بنسبة 2٫8% لتقتصر على ملياري ريال في عام 2015 مقابل 2٫1 
مليار ريال في عام 2014. وأخيراًـ انخفضت قيمة املوجودات األخرى 

بنسبة 4٫4% في عام 2015.

المطلوبات وحقوق المساهمين

للبنوك  أرصـــدة  مــن  كــل  للتنمية  قطر  بنك  مطلوبات  تشمل 
بند  ويستحوذ  أخرى.  ومطلوبات  واملخصصات,  املالية,  واملؤسسات 
حقوق املساهمني على النصيب األكبر من مصادر األموال لدى بنك 
2015, حيث بلغت قيمته نحو  للتنمية بنسبة 85٫2% في عام  قطر 
6٫8 مليار ريال في عام 2015 مقابل 5٫4 مليار ريال في عام 2014, 
محققاًـ بذلك ارتفاعاًـ بقيمة 1٫4 مليار ريال وبنسبة 25٫7% في عام 
2015. ويتضمن اجلدول (6-2) بيان تفصيلي عن حقوق املساهمني 
لدى بنك قطر للتنمية. من ناحية أخرى انخفض بند "مستحق للبنوك 
واملؤسسات املالية" بقيمة 592٫7 مليون ريال وبنسبة 57% عن عام 
2014, كما بلغت قيمة املخصصات نحو 344٫5 مليون ريال بارتفاع 
نسبته 30٫6%, في حني بلغت قيمة املطلوبات األخرى نحو 395٫6  

مليون ريال في عام 2015.
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As shown in the table (6-2), paid-up capital of QDB 

increased significantly from QR 3.3 billion in 2013 to QR 4.5 

billion in 2014, then to QR 6.1 billion in 2015, an increase of 

QR 1.6 billion, and 36% from the previous year. While the 

legal reserve amounted to QR 120.1 million, other reserves 

amounted to about QR 420.6 million, and finally the value 

of retained profits amounted to QR 161.8 million by the end 

of 2015.

كما هو مبني في اجلدول (6-2), ارتفع رأس املال املدفوع لبنك 
قطر للتنمية بشكل كبير من عام 2013 إلى عام 2015,  فقد ارتفعت 
قيمته من 3٫3 مليار ريال في نهاية عام 2013 إلى 4٫5 مليار ريال 
2015م,  عام  في  ريال  مليار   6٫1 إلى  لتصل   2014 عام  نهاية  في 
السابق.  العام  عن   %36 نسبته  ما  ريــال,  مليار   1٫6 قدرها  بزيادة 
وبلغت  ريال,  مليون   120٫1 نحو  القانوني  االحتياطي  بلغ  حني  في 
قيمة  بلغت  وأخيراًـ  ريال,  مليون   420٫6 نحو  األخرى  االحتياطيات 

األرباح احملتجزة نحو 161٫8 مليون ريال بنهاية عام 2015.

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Paid-up Capital 3,300.0 4,500.0 6,120.6 1,620.6 36.0 رأس املال املدفوع

Legal Reserve 93.4 80.9 120.1 39.2 48.5 االحتياطي القانوني

Other Reserves 313.8 419.4 420.6 1.2 0.3 احتياطات أخرى

Retained Profits 319.2 429.1 161.8 -267.3 -62.3 أرباح محتجزة

Total Shareholders’ Equity 4,026.4 5,429.4 6,823.1 1,393.7 25.7 إجمالي حقوق املساهمني
Shareholders’ Equity/ Total 
Liabilities (%)

69.0 78.3 85.2 حقوق املساهمني إلى إجمالي   
املطلوبات (%)

Table (6-2)
Shareholders' Equity with QDB

جدول رقم (٦- ٢)
حقوق المساهمين لدى بنك قطر للتنمية

QR Million     مليون ريال قطري
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QDB Performance Indicator

QDB performance indicators particularly criteria such 

as capital adequacy, asset quality, liquidity and profitability 

standards are provided below in table (6-3). For the capital 

adequacy, we find that the capital adequacy standards, was 

increased to 90.1, while the NPLs to shareholders’ equity 

ratio recorded 0.9% in 2015. Regarding to the profitability 

standards, return on average assets was slightly increased 

to 1.3 in 2015, whereas the return on average shareholders 

equities did not change compared to previous year. Another 

performance indicator: the investment criteria indicator 

was continuously improved from 2012 till 2015, where the 

percentage of total loans to total assets increased from 

36.7% to 44.2%, 47.4%, and 49.7% respectively. Although, 

the percentage of NPLS to total loans registered 4.8% in 

2015, that ratio compared to almost half its level than in 

2012. What is reassuring in this area is that the NPL provision 

covered 136.6% compared to 73.2% in 2012 covered 2012.

مؤشرات ا�داء لبنك قطر للتنمية

يتضمن اجلدول التالي (6-3) مؤشرات األداء لبنك قطر للتنمية 
املوجودات,  جــودة  ومعايير  املــال,  رأس  كفاية  معايير  تشمل  والتي 
ومعايير السيولة, ومعايير الربحية. وبالنسبة إلى معايير كفاية رأس 
املال, جند أن نسبة حقوق املساهمني إلى إجمالي املوجودات زادت إلى 
90٫1%, بينما سجلت نسبة القروض املتعثرة إلى حقوق املساهمني 
0٫9% في عام 2015. أما بالنسبة ملعايير الربحية فإن معدل العائد 
على متوسط املوجودات قد ارتفع بشكل طفيف إلى 1٫3% في عام 
2015, في حني أن معدل العائد على متوسط حقوق املساهمني لم 
يتغير مقارنة بالعام السابق. من ناحية أخرى جند أن هناك حتسناًـ 
مستمراًـ في مؤشر التوظيف حيث ارتفعت نسبة القروض إلى إجمالي 
إلى نحو %44٫2  لتقفز   2012 املوجودات من نحو 36٫7% في عام 
إلى %49٫7  وأخيراًـ   2014 عام  إلى 47٫4% في  ثم   2013 عام  في 
في عام 2015. ويالحظ أنه على الرغم من تسجيل نسبة القروض 
املتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 4٫8% في عام 2015, إال أن تلك 
النسبة متثل تقريباًـ نصف مثيلتها اخلاصة بعام 2012, واألمر الذي 
يطمئن في هذا املجال هو أن املخصص اإلجمالي حملفظة القروض 
يغطي نحو 136٫6% من القروض املتعثرة مقارنةًـ بنحو 73٫2% فقط 

في عام 2012.

Table (6-3)
QDB Performance Indicators

جدول رقم (٦- ٣)
مؤشرات تقييم األداء لبنك قطر للتنمية

(%)

Item 2012 2013 2014 2015 البيــــــــــان

Return on Average Assets 1.6 1.5 1.2 1.3 معدل العائد على متوسط املوجودات

Return on Average Shareholders’ 1.7 1.7 1.5 1.5
معدل العائد على متوسط حقوق 

املساهمني
Capital Adequacy Ratio 69.1 72.4 80.9 90.1 معدل كفاية رأس املال

Total Loans/ Total assets 36.7 44.2 47.4 49.7 نسبة القروض إلى إجمالي املوجودات

NPL Provisions 73.2 132.4 361.8 136.6 مخصص القروض إلى الديون املتعثرة

NPLs/ Total Loans 9.5 4.7 1.7 4.8 القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض

NPLs/ shareholders’ Equity 1.0 - 0.9 - 2.6 0.9 القروض املتعثرة إلى حقوق املساهمني
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Exchange Houses

The total number of Exchange Houses operating in Qatar 
amounted to 20 in 2015, with total assets of QR1.3 billion. 
Table (6-4) indicates to an increase in total consolidated 
financial position of these companies by QR121.4 million, 
or 2.7%, to reach to QR1,295.8 million at the end of 2015. 
Changes in both sides of the assets and liabilities are 
shown in table (6-4).

شركات الصرافة

بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في دولة قطر 20 شركة في 
عام  2015  بلغت قيمة موجوداتها 1٫3 مليار ريال. وتشير البيانات 
اخلاصة بشركات الصرافة كما هو موضح باجلدول رقم (6-4) إلى 
زيادة في إجمالي املركز املالي املجمع لهذه الشركات بقيمة 121٫4 
مليون ريال, أو ما نسبته 2٫7%, ليصل إلى 1295٫8 مليون ريال في 
نهاية عام 2015. وجاءت التغيرات في جانبي املوجودات واملطلوبات 

على النحو املبني في جدول رقم (4-6). 

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان

القيمة
  Value

%

Cash and Precious Metals 319.4 362.8 385.5 22.7 6.3
نقد في الصندوق وسبائك 

املعادن الثمينة
Due From Banks 449.9 507.1 628.4 121.3 23.9 أرصدة لدى البنوك

Due From Money Exchangers & Branches 114.9 94.5 70.0 -24.6 -26.0 أرصدة لدى الصرافني والفروع

Fixed Assets 76.1 83.7 76.3 -7.4 -8.9 موجودات ثابتة

Other Assets 108.9 126.3 135.6 9.3 7.4 موجودات أخرى

Total Assets = Total Liabilities 1,069.1 1,174.4 1,295.8 121.4 2.7 إجمالي املوجودات = إجمالي 
املطلوبات

Shareholders’ Equity 815.6 928.3 1,029.2 101 10.9 حقوق املساهمني

Due To Banks 54.1 50.4 44.6 -5.8 -11.5 أرصدة للبنوك

Due To Money Exchangers & Branches 113.0 94.3 104.1 9.9 10.5 أرصدة للفروع والصرافني

Other Liabilities 86.5 101.5 117.8 16.3 16.1 مطلوبات أخرى

Table (6-4)
Exchange Houses Balance Sheet

جدول رقم (٦- ٤)
 المركز المالي لشركات الصرافة

QR Million     مليون ريال قطري
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Assets

There was no noticeable change in the form of liquid 
assets with the Exchange Houses (cash and precious 
metals, bank balances, balances with exchangers and 
branches) compared to the previous year. It constituted 
about 83.6% of the total assets in 2015, compared to about 
82.1% at the end of the previous year, which indicates a 
general trend in Exchange houses to maintain liquid assets 
in line with their nature of work. The total amount of the 
increment in the assets in 2015 was about QR 119.5 million, 
which was due mainly to a rise by QR121.3 million or 
23.9% in the bank balances .Due from banks contributed by 
about 48.5% of the total assets in 2015. Cash and precious 
metals item increased by QR22.7 million in 2015. Balances 
with exchangers and branches declined in 2015 by 26%, 
to reach to QR70 million. While fixed assets decreased 
by QR7.4 million in 2015, other assets have increased by 
QR9.3 million.

Liabilities & Equities

“Shareholders equity" item is still representing the 
major item of the total source of funds, where its relative 
share to the total source of funds is 79.4 % in 2015, and 
valued QR1029.2 million versus QR928.3 million in 2014. It 
has increased by 10.9% or QR101 million over the previous 
year, as shown in Table (6-4). On the other hand, due to 
the banks decreased by QR5.8 million  and 11.5% to reach 
QR44.6 million in 2015 versus QR50.4 million in 2014.  
Other liabilities amounted to QR 117.8 million, an increase 
of QR16.3 million and by 16.1% over 2014. Table (6-5) gives 
more details on Exchange Houses shareholders equity 
and reserves.

الموجودات

لم يكن هناك من تغير ملحوظ في شكل املوجودات السائلة (نقد 
في الصندوق وسبائك املعادن الثمينة, أرصدة لدى البنوك, أرصدة 
السابق  العام  الصرافة عنه في  ) لشركات  والفروع  الصرافني  لدى 
عام  نهاية  في  املوجودات  إجمالي  من   %83٫6 حوالي  شكلت  حيث 
العام السابق, وهو ما يشير  2015, مقارنة بنحو82٫1 % في نهاية 
االحتفاظ مبوجودات سائلة  نحو  الشركات  تلك  في  عام  اجتاه  إلى 
تلك  في  الزيادة  قيمة  بلغت  وقد  عملها.  متطلبات  مع  يتناسب  مبا 
بعام  مقارنة  ريال  مليون   119٫5 حوالى   2015 عام  في  املوجودات 
بند  في  االرتفاع  وراءهــا,  الرئيسي  العامل  كان  الزيادة  تلك   ,2014
أرصدة لدى البنوك والذي ارتفعت قيمته بنحو 121٫3 مليون ريال 
املوجودات  إجمالي  بنحو 48٫5% من  ليساهم  نسبته %23٫9  ما  أو 
في عام 2015. وقد سجل بند "نقد في الصندوق وسبائك املعادن 
بينما   ,2015 عام  في  ريــال  مليون   22٫7 مقداره  ارتفاعاًـ  الثمينة" 
تراجع بند "أرصدة لدى الصرافني والفروع" بنسبة 26% ليقتصر على 
املوجودات  2015, في حني انخفضت  نحو 70 مليون ريال في عام 
ارتفعت  املوجودات األخرى فقد  أما  ريال.  بنحو 7٫4 مليون  الثابتة 

مبقدار 9٫3  مليون ريال في عام 2015م مقارنة بالعام السابق.

المطلوبات وحقوق المساهمين

ال يزال بند "حقوق املساهمني" ميثل اجلانب األكبر من إجمالي 
النسبية من إجمالي مصادر  بلغت مساهمته  مصادر األموال, حيث 
األموال  نحو 79٫4% في عام 2015. ومن حيث القيمة, بلغت قيمته 
حوالي 1029٫2 مليون ريال في عام 2015 مقابل 928٫3 مليون ريال 
في عام 2014, بزيادة قيمتها 101 مليون ريال ونسبتها 10٫9% عن 
العام السابق, كما هو موضح باجلدول رقم (6-4). ومن ناحية أخرى 
انخفض بند أرصدة للبنوك بنحو 5٫8 مليون ريال وبنسبة %11٫5 
عن عام 2014, لتصل إلى 44٫6 مليون ريال في عام 2015 مقابل 
50٫4 مليون ريال في عام 2014. فيما بلغت قيمة املطلوبات األخرى 
نحو 117٫8 مليون ريال بزيادة قدرها نحو 16٫3 مليون ريال وبنسبة 
أكثر عن  تفصيالت   (5-6) ويعطي جدول   .2014 عام  16٫1% عن 

تطور مكونات رأس مال شركات الصرافة واحتياطياتها.
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Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value
%

Paid Up Capital 569.4 632.0 649.5 17.5 2.8 رأس املال املدفوع

Legal Reserve 74.2 91.1 120.3 29.3 32.1 احتياطي قانوني

Fair Value Reserve 31.9 39.2 32.2 -7.0 -17.8 احتياطي القيمة العادلة

Other Reserves 9.2 9.6 1.1 -8.5 -89.0 احتياطيات أخرى

Retained Profits 130.9 156.5 226.2 69.7 44.6 أرباح محتجزة

Total Shareholders’ Equity 815.6 928.3 1,029.2 101.0 10.9 إجمالي حقوق املساهمني 

Table (6-5)
Shareholders Equity with  Exchange Houses

جدول رقم (٦- ٥)
حقوق المساهمين لدى شركات الصرافة 

Finance Companies

Consolidated balance sheet data of the finance 

companies indicates to an increase by QR144.1 million 

or 4.8% in 2015, reaching QR 3,140.7 million compared 

to QR 2996.7 million in the previous year. The mentioned 

developments are reflected in Table (6 - 6).

شركات التمويل

ارتفاع  إلى  التمويل  لشركات  املجمع  املالي  املركز  بيانات  تشير 
إجمالي املركز املالي بنحو 144٫1 مليون ريال, أو مبا نسبته  %4٫8 
عن نهاية عام 2014, ليصل إلى 3140٫7 مليون ريال مقابل 2996٫7 
مليون ريال في العام السابق. ويوضح اجلدول رقم (6-6) التطورات 

في جانبي املوجودات واملطلوبات لتلك الشركات.

QR Million     مليون ريال قطري

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value
%

Cash and Balances with Banks 498.4 392.6 312.5 -80.1 -20.4 نقدية وأرصدة لدى البنوك

Islamic Financing Activities 1,962.5 2,105.7 2,334.6 229.0 10.9 أنشطة التمويل اإلسالمي

Financial Investments 65.1 70.7 56.1 -14.7 -20.7 االستثمارات املالية

Other Assets 547.2 427.6 437.5 9.9 2.3 موجودات أخرى

Total Assets = Total Liabilities 3,073.3 2,996.7 3,140.7 144.1 4.8 إجمالي املوجودات = إجمالي 
املطلوبات

Shareholders’ Equity 2,425.6 2,481.0 2,539.4 58.4 2.4 حقوق املساهمني

Financing from Financial Institutions 534.3 377.2 466.8 89.6 23.8 متويل من مؤسسات مالية

Other Liabilities 113.4 138.4 134.5 -3.9 -2.8 مطلوبات أخرى

Table (6-6)
Finance Companies Balance Sheet

جدول رقم (٦- ٦)
المركز المالي لشركات التمويل

QR Million     مليون ريال قطري
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Assets

Finance Companies focus mainly on granting loans to 
customers for car finance, mortgages finance and other 
consumer goods finance. Islamic Finance constitutes the 
major part of finance companies’ assets; its relative share 
stood at 74.3% or QR2.3 billion in 2015. This item has seen 
acceleration in growth rates, as its growth rate increased 
by 7.3% in 2014 and 10.9% in 2015. Other assets increased 
by QR9.9 million or 2.3% to reach to QR437.5 million in 2015 
compared to QR 427.6million  in 2014. The relative share 
to the total assets for cash and balances with banks item 
decreased to 9.9 % at the end of the year versus 13.1% 
in 2014 and 16.2% in 2013. the financial investments 
decreased by QR14.7 million or 20.7% reached to QR 
56.1 million  in 2015 compared to QR 70.7 million in the 
previous year.

Liabilities & Equities

As evident from the consolidated balance sheet of the 
Finance Companies, “shareholders' equity” and “loans 
from banks and financial institutions” together constitute 
95.7% of the funds sources. The value of the “finance from 
financial institutions” item stood at QR 466.8 million in 
2015 compared to QR 377.2 million in 2014, an increase 
by QR 89.6 million or 23.8% in 2015. Thus its relative share 
of total consolidated balance sheet  increased to 14.9% in 
2015 compared to 12.6% at the end of 2014. “Shareholders’ 
equity” increased from QR 2,481.0 million at the end of 
2014 reached to QR 2,539.4 million at the end of 2015, an 
increase by QR 58.4 million or 2.4% above the previous 
year. This item represents 80.9% of the total funds.

الموجودات

يتمثل الهدف الرئيسي لشركات التمويل في منح القروض للعمالء 
السلع  ومتويل  العقارية  والرهون  السيارات  شراء  متويل  أجل  من 
على  اإلسالمي"  التمويل  "أنشطة  بند  ويستحوذ  األخرى.  االستهالكية 
معظم االستثمارات اخلاصة بتلك الشركات, حيث تبلغ نسبة مساهمته 
نحو 74٫3 % من إجمالي املوجودات أو ما يعادل 2٫3 مليار ريال في عام 
2015. وقد شهد هذا البند تسارعاًـ في معدالت منوه حيث ارتفع من 
نحو 7٫3 % في عام 2014 ليصل إلى نحو 10٫9 % في عام التقرير. وقد 
ارتفعت قيمة املوجودات األخرى بنحو 9٫9 مليون ريال وبنسبة 2٫3 %  
لتصل إلى 437٫5 مليون ريال في عام 2015 مقابل 427٫6 مليون ريال 
2014, بينما انخفضت األهمية النسبية لبند "نقدية وأرصدة  في عام 
لدى البنوك" من إجمالي املوجودات إلى  9٫9 % في نهاية عام التقرير 
مقابل 13٫1 % في عام 2014 و 16٫2 % في عام 2013. ويالحظ أن 
بند "االستثمارات املالية" انخفضت قيمته  بنحو 14٫7 مليون ريال أو 
ما نسبته 20٫7 %  لتقتصر على نحو 56٫1 مليون ريال في عام 2015 

مقابل 70٫7 مليون ريال في العام السابق.

المطلوبات وحقوق المساهمين

"حقوق  أن  التمويل  لشركات  املجمع  املــالــي  املــركــز  مــن  يتضح 
املساهمني", و"التمويل من املؤسسات املالية" يشكالن معاًـ نحو %95٫7 
من مصادر متويلها. وقد بلغت قيمة بند "التمويل من املؤسسات املالية" 
ريال في عام  مليون  الشركات نحو 466٫8  الذي حصلت عليه هذه 
2015, مقارنةًـ بنحو 377٫2 مليون ريال في عام 2014, بارتفاع بلغ 
لذا   .2015 ما نسبته 23٫8% في عام  أو  ريال  مليون  مقداره 89٫6 
ارتفعت األهمية النسبية لهذا البند في إجمالي املركز املالي املجمع 
إلى 14٫9% في عام 2015, مقارنةًـ بنحو 12٫6% في نهاية عام 2014. 
وبخصوص بند "حقوق املساهمني" فقد ارتفعت قيمة ذلك البند من  
مليون  إلى 2539٫4  لتصل   2014 عام  نهاية  في  ريــال  مليون   2481
ريال في نهاية عام 2015, أي بزيادة قدرها 58٫4 مليون ريال, أو ما 
نسبته 2٫4% عن العام السابق, ومبا يشكل حوالي 80٫9% من إجمالي 

مصادر األموال. 
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Investment Companies

Investment companies represent one of the financial 
sector components. Currently, three investment 
companies are operating in Qatar, offering a wide range 
of services, including portfolio management, real estate 
investments, brokerage services and investment services. 
The consolidated balance sheet presented in Table (6-7) 
indicates a decrease in the value of the balance sheet by 
QR6.5 million or 1.0% in 2015 compared to an increase by 
QR107.9 million or 19.7% at the previous year. Assets and 
liabilities items were affected by this change are detailed 
below in table (6-7).

شركات االستثمار

ويبلغ عدد  املالي,  القطاع  االستثمار أحد مكونات  متثل شركات 
الشركات التي تعمل في دولة قطر حالياًـ ثالث شركات استثمار, تقدم 
واالستثمارات  احملافظ  إدارة  تشمل  اخلدمات,  من  واسعة  مجموعة 
انخفضت  وقد  االستثمارية.  واخلدمات  الوساطة  وخدمات  العقارية 
قيمة املركز املالي املجمع لشركات االستثمار بنحو 6٫5 مليون ريال, أو 
ما نسبته 1% في عام 2015م مقارنة بارتفاع بلغت قيمته 107٫9 مليون 
ريال أو ما نسبته 19٫7% في العام السابق, وقد انعكس ذلك التغير 
على بنود املوجودات واملطلوبات  كما هو موضح في جدول رقم (7-6).

Items 2013 2014 2015

التغير
Change

2015/2014 البيــــــــــان
القيمة

  Value
%

Cash and Balances with Banks 72.2 153.4 124.0 -29.4 -19.2 نقدية وأرصدة لدى البنوك  

Financial Investments 444.9 472.2 492.8 20.6 4.4 االستثمارات املالية  

Other Assets 31.8 31.2 33.6 2.4 7.6 موجودات أخرى  

Total Assets = Total Liabilities 548.9 656.9 650.4 -6.5 -1.0 إجمالي املوجودات = إجمالي 
املطلوبات

Shareholders’ Equity 497.3 535.6 565.4 29.8 5.6 حقوق املساهمني  

Short- Term Borrowing 27.7 27.8 27.8 0.0 0.0 قروض قصيرة األجل  

Other Liabilities 23.9 93.4 57.2 -36.2 -38.8 مطلوبات أخرى  

Table (6-7)
Investment Companies Balance Sheet

جدول رقم (٦- ٧)
المركز المالي لشركات االستثمار

QR Million     مليون ريال قطري
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Assets

The value of the total assets declined in 2015 affected 
by the decline that has occurred on the items "Cash and 
Balances with Banks", where the value of Cash and 
Balances with Banks amounted to about QR124.0 million 
in 2015, compared to QR153.4 million in 2014, a decline 
of about QR29.4 million or 19.2% in 2015. Its relative 
contribution to total assets decline by 19.1% in 2015 
compared to 23.4% in the previous year. The value of 
financial investments rose by about QR20.6 million, or 
4.4% to reach to QR492.8 million in 2015 compared to 
QR472.2 million in 2014. Financial investments represent 
the largest proportion of the assets accounting for 75.8% 
of total assets in 2015 compared to 71.9% in the previous 
year. "Other assets" increased by QR2.4 million, or 7.6% 
in 2015 thus, its relative contribution to the total assets to 
5.2% versus 4.8% in the previous year.

Liabilities & Equities

Shareholders’ equity represents the major part of the 
available financial resources of the investment companies 
operating in Qatar, due to the mechanism of Investment 
Companies which generally relies on their private capital 
investments. Shareholders’ equity represents 86.9% of the 
total liabilities versus 81.5% in 2014. Shareholders’ equity 
amounted to increased QR 565.4 million in 2015 compared 
to QR 535.6 million in 2014, recording an increase in value 
of QR 29.8 million, up by 5.6%. Regarding to short-term 
borrowing item the value not change it was QR 27.8 million 
in 2014 and 2015. Other liabilities decreased by QR 36.2 
million or 38.8% to reach QR 57.2 million in 2015 compared 
to QR 93.4 million in the previous year.

الموجودات

تركز  وقد   ,2015 عام  في  املوجودات  إجمالي  قيمة  انخفضت 
االنخفاض في بند "نقدية وأرصدة لدى البنوك" حيث اقتصرت قيمته 
على نحو 124 مليون ريال في عام 2015 مقارنة بنحو 153٫4 مليون 
ريال في عام 2014 محققاًـ بذلك انخفاضاًـ بقيمة 29٫4 مليون ريال 
وبنسبة 19٫2% في عام 2015, لتنخفض نسبة مساهمته في إجمالي 
السابق.  العام  في   %23٫4 بنحو  مقارنة   %19٫1 إلــى  املــوجــودات 
وارتفعت قيمة بند  "االستثمارات املالية" بنحو 20٫6 مليون ريال أو 
ما نسبته 4٫4% لتصل إلى 492٫8 مليون ريال في عام 2015 مقارنة 
بنحو 472٫2 مليون ريال في عام 2014. ومتثل االستثمارات املالية 
النسبة األكبر من جانب املوجودات حيث تشكل 75٫8% من إجمالي 
السابق.  العام  في   %71٫9 بنحو  مقارنة   2015 عام  في  املوجودات 
أو  ريال  مليون  بنحو 2٫4  األخرى"  "املوجودات  بند  قيمة   وارتفعت 
ارتفعت نسبة مساهمته في  2015, حيث  ما نسبته 7٫6% في عام 
إجمالي املوجودات إلى 5٫2% في عام 2015 مقابل 4٫8% في العام 

السابق.

المطلوبات وحقوق المساهمين

املالية  املــوارد  من  األكبر  اجلانب  املساهمني"  "حقوق  بند  يشكل 
شركات  وتعتمد  قطر,  بدولة  العاملة  االستثمار  لشركات  املتاحة 
بها,   اخلاصة  األمــوال  رؤوس  استثمار  على  عامة  بصورة  االستثمار 
املطلوبات في  البند ما نسبته 86٫9% من إجمالي  حيث شكل ذلك 
عام 2015 مقارنةًـ بنحو 81٫5% في عام 2014. وقد وصل بند "حقوق 
مقارنة   2015 عام  في  ريال  مليون  إلى مستوى 565٫4  املساهمني" 
بنحو 535٫6 مليون ريال في عام 2014, أي بارتفاع في القيمة بلغ 
"قروض  ببند  يتعلق  وفيما   ,%5٫6 نسبته  ما  أو  ريــال  مليون   29٫8
قصيرة األجل"  نالحظ أن هذا البند لم يتغير من ناحية  القيمة حيث 
بلغت قيمته 27٫8 مليون ريال في عامي 2014م و 2015م. وانخفضت 
قيمة بند "املطلوبات األخرى" بنحو 36٫2 مليون ريال وبنسبة %38٫8 
لتصل إلى 57٫2 مليون ريال في عام 2015م مقارنة بنحو 93٫4 مليون 

ريال في العام السابق.
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Insurance companies

Insurance sector is considered to be one of the most 
important components of the pillars of the banking and 
financial system, where the domestic economy has 
increased the need for many of the insurance services 
to keep up with the great development of the state. As 
the Qatar Central Bank is working to take the necessary 
measurements on the banking sector, in order to promote 
financial stability and liquidity management, it also works 
to increase the strength and durability of the insurance 
sector through the instructions & circulars and both onsite 
and offsite inspection, which reflected positively on the 
performance of this sector. The number of insurance 
companies operating in Qatar is thirteen companies, 
including nine national companies (five of which are listed 
on the Qatar Stock Exchange), and among the thirteen 
companies, five companies operating in the field of Islamic 
insurance (takaful). Insurance services have varied for 
a number of types of risk to meet the needs of the local 
community, such as insurance against car accidents, which 
ranked first in terms of the relative importance of all the 
types, followed by fire insurance, health insurance, marine 
insurance, and finally accident, life insurance, credit 
and others.

The consolidated balance sheet of the insurance 
companies in 2015 grew by QR 9.1 billion, or 29.6%, 
compared with an increase of QR 6.3 billion, or 25.5% at 
the end of the previous year.

Assets

Activities of the insurance companies in Qatar have 
achieved a strong growth in 2015, led in the asset side 
by three items: receivables from re-insurance companies, 
financial investments, and receivables and prepaid 
expenses. The value of the receivables from reinsurers 
rose about QR 5 billion, or 84.8% in 2015 from the previous 
year, and constituted about 27% of the total assets, and 
financial investment value increased by about QR 1.8 
billion, or 11% in 2015, to represent about 46.2% of the 
total assets in 2015. Other receivables and paid in advance 

شركات التأمين

يعتبر قطاع التأمني أحد أهم مكونات ودعائم اجلهاز املصرفي 
واملالي, حيث تزايدت حاجة االقتصاد احمللي إلى العديد من اخلدمات 
يعمل  وكما  الــدولــة.  تشهده  الــذي  الكبير  التطور  ملواكبة  التأمينية 
مصرف قطر املركزي على اتخاذ التدابير الالزمة على مستوى القطاع 
فإنه يعمل  السيولة,  وإدارة  املالي  تعزيز االستقرار  املصرفي, بهدف 
أيضاًـ على زيادة قوة ومتانة قطاع التأمني من خالل إصدار التعليمات 
والتعاميم والتفتيش امليداني واملكتبي, حيث انعكس ذلك إيجاباًـ على 
أداء هذا القطاع. ويبلغ عدد شركات التأمني العاملة في دولة قطر 
ثالثة عشر شركة منها تسع شركات وطنية (خمس منها مدرجة في 
بورصة قطر), ومن بني الشركات الثالثة عشر خمس شركات تعمل 
في مجال التأمني اإلسالمي (التكافل). وقد تنوعت خدمات التأمني 
كالتأمني  احمللي  املجتمع  احتياجات  لتلبي  املخاطر  أنــواع  من  لعدد 
ضد حوادث السيارات والذي يحتل املرتبة األولى من حيث األهمية 
النسبية بني باقي أنواع التأمني, ويليه التأمني ضد احلريق, ثم التأمني 
على  والتأمني  احلـــوادث  وأخــيــراًـ  البحري,  التأمني  ويليه  الصحي 

احلياة واالئتمان وغيرها.

منا املركز املالي املجمع لشركات التأمني  عام  2015 بنحو 9٫1 
مليار ريال أي ما نسبته 29٫6% باملقارنة مع زياده قدرها 6٫3 مليار 

ريال أو ما نسبته 25٫5% في نهاية العام السابق.

الموجودات

حققت أنشطة شركات التأمني في قطر خالل عام 2015 منواًـ 
قوياًـ, والذي قاده في جانب املوجودات ثالثة بنود هي: ذمم شركات 
مالية, وذمم مدينة ومصروفات مدفوعة  استثمارات  التأمني,  إعادة 
مقدماًـ. حيث ارتفعت قيمة بند ذمم شركات إعادة التأمني بنحو خمسة 
مليارات ريال أي ما نسبته 84٫8% في عام 2015 عن العام السابق, 
لتشكل بذلك نحو 27% من إجمالي املوجودات لهذا العام, وزادت قيمة 
عام  في   %11 وبنسبة  ريال  مليار   1٫8 بحوالي  املالية  االستثمارات 
2015, ليشكل هذا البند ما نسبته نحو 46٫2% من إجمالي املوجودات 
في عام 2015. كما ارتفع بند ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة 
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expenses jumped by QR 1.5 billion and a 178.9% above 
the previous year, and represented  about 6% of the total 
assets in 2015.

Liabilities & Equities

Insurance /technical reserves liabilities, which 
represent the major part of financing sources of the 
insurance companies, increased to about QR 18.4 billion, 
compared to about QR 11 billion a year earlier and thus 
constituted about 46.6% of the total consolidated 
liabilities at the end of the year. Payables to insurance and 
reinsurance companies increased by QR 3.1 billion or 37.8% 
in 2015 over the previous year. The value of shareholders' 
equity item amounted to about QR 15.3 billion compared 
to QR 14.7 billion at the end of the previous year, thus 
achieving growth rate of 4.1%, and accounted 38.6% of 
total liabilities at the end of year.

مقدماًـ بنحو 1٫5 مليار ريال ومبعدل منو بلغ حوالي 178٫9% باملقارنة 
مع العام السابق, وميثل هذا البند نحو 6% من إجمالي املوجودات في 

عام 2015.

المطلوبات وحقوق المساهمين

ميثل  والــذي  الفنية,  التأمني/االحتياطيات  مطلوبات  بند  ارتفع 
ليصل  التأمني,  شركات  أنشطة  متويل  مصادر  من  األكبر  اجلانب 
رصيده في نهاية عام 2015 إلى نحو 18٫4 مليار ريال مقارنة بنحو 
 %46٫6 نسبته  ما  بذلك  وليشكل  السابق,  العام  في  ريال  مليار   11
من إجمالي املطلوبات املجمعة في نهاية العام. كما ارتفعت قيمة بند 
ذمم دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني لتصل إلى 3٫1 مليار ريال 
ومبعدل منو بلغ حوالي 37٫8% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق. 
مقابل  ريــال  مليار   15٫3 حوالي  املساهمني  حقوق  قيمة  بلغت  وقد 
معدل منو  بذلك  ا  محققًـ السابق,  العام  نهاية  في  ريال  مليار   14٫7
بلغت نسبته 4٫1%, ولتقتصر أهميته النسبية على نحو 38٫6% من 

إجمالي املطلوبات في نهاية هذا العام.
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Table (6-8)
Insurance Companies Balance Sheet

جدول رقم (٦- ٨)
المركز المالي لشركات التأمين 

QR Million     مليون ريال قطري

Description Asset 2013 2014 2015
التغير

Change % البيان

Cash Balance and Deposits 4,658.8 4,399.7 5,088.2 688.5 15.6 األرصدة النقدية والودائع
Account Receivables and Prepaid 
Expenses

299.0 850.1 2,370.8 1,520.7 178.9
الذمم املدينة واملصاريف املدفوعة 

مقدما 
Premium Receivables 1,177.4 1,647.7 1,819.4 171.7 10.4 األقساط احملصلة 

Reinsurance Receivables 4,440.8 5,825.2 10,764.5 4,939.3 84.8 ذمم إعادة التأمني 

Investments 13,189.3 16,540.2 18,357.9 1,817.7 11.0 االستثمارات 

Fixed assets 195.8 225.8 206.1 -19.7 -8.7 موجودات ثابتة

Other Assets 442.1 1,144.4 1,100.3 -44.1 -3.9 موجودات أخرى

Total 24,403.2 30,633.1 39,707.2 9,074.1 29.6 املجموع 

Liabilities & Equity املطلوبات وحقوق املساهمني      

Shareholder Equity 12,631.5 14,738.0 15,339.7 601.7 4.1 حقوق املساهمني 
of which:  Proposed profits for 
distribution

405.3 670.6 588.8 -81.8 -12.2 األرباح املقترحة للتوزيع 

Account Payable 20,22.7 1,733.1 1,889.4 156.3 9.0 ذمم دائنة 

Insurance, Reinsurance Payables 1,555.8 2,251.7 3,103.8 852.1 37.8 ذمم تأمني وإعادة التأمني 
Insurance Contract Liabilities / 
Technical Reserves

7,427.8 11,007.8 18,433.1 7,425.3 67.5 مطلوبات عقود التأمني / 
احتياطي تقني 

Other Reserves 765.4 902.5 941.2 38.7 4.3 احتياطيات أخرى 

Total 24,403.2 30,633.1 39,707.2 9,074.1 29.6 املجموع 
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Table (6-9)
Shareholders’ Equity with 
Insurance Companies  

جدول رقم (٦- ٩)
حقوق المساهمين في شركات التأمين 

QR Million     مليون ريال قطري

Item 2013 2014 2015
التغير

Change % البيان 

Paid-up Capital 2,856.0 3,586.3 3,964.4 378.1 10.5 رأس املال املدفوع

Statutory Reserves 1,993.0 2,575.4 2,822.2 246.8 9.6 احتياطي قانوني 

General Reserves 439.0 439.0 439.0 - - احتياطي عام

Fair Value Reserves 1,588.2 1,569.9 775.4 -794.5 -50.6 احتياطي القيمة العادلة

Retained Earnings 5,136.7 5,844.3 6,614.5 770.2 13.2 أرباح مدورة

Other Reserves 618.6 723.1 724.2 1.1 0.2 احتياطيات أخرى

Total Shareholders’ Equity 12,631.5 14,738.0 15,339.7 601.7 4.1 إجمالي حقوق املساهمني 

Qatar Stock Exchange (QE)

Global stock markets were unsettled throughout 2015 
with volatility, amid sluggish global growth, geopolitical 
tensions, and Greek debt crisis as well as continued low 
commodity prices.

Among advanced economies, FTSE fell 4.9% and 
Dow Jones declined 2.2% (Table6-10). In contrast, Nikkei 
ended 9.1% higher, and Euro Stoxx of the euro area ended 
3.8% up. 

The MSCI’s emerging market index continued to slide, 
falling 17% during the year. 

GCC benchmark indices ended the year in free fall, as 
indices plunged between 14% and 17%. Saudi Arabia’s 
Tadawul All Share Index was worst hit (-17.1%), and 
Dubai’s DFM slid 16.5%. 

بورصة قطر

كانت أسواق األسهم العاملية غير مستقرة طيلة عام 2015, وسط 
اليونانية  الديون  وأزمــة  السياسية,  والتوترات  العاملي,  النمو  تباطؤ 

وكذلك استمرار انخفاض أسعار السلع األساسية.

ومن بني االقتصادات املتقدمة, انخفض مؤشر الفوتسي في  لندن 
بنسبة 4٫9%, وانخفض مؤشر داو جونز في نيويورك بنسبة %2٫2 
في  نيكاي  مؤشر  ارتفع  ذلــك;  من  النقيض  وعلى   (10-6 (اجلــدول 
طوكيو بنسبة 9٫1%,كما ارتفع مؤشر يورو ستوكس في منطقة اليورو 

بنسبة %3٫8.

الناشئة  لــألســواق  العاملي  ستانلي  مــورجــان  مؤشر  واصــل  وقــد 
انزالقه, وانخفض بنسبة 17% خالل العام.

على  الــعــام  اخلليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  مــؤشــرات  وأنــهــت 
وكان   .%17 و   %14 بني  ما  املؤشرات  تراجع  مع  وذلــك  انخفاضات, 
مؤشر تداول في السعودية األكثر تضررا (-17٫1%), وتراجع سوق 

دبي املالي بنسبة %16٫5.
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Index Name (Country)

ر التغيّـ
%

Change  

التقلبات
(معامل االختالف)

Volatility (CV) ر (البلد) اسم املؤشّـ

2014 2015 2014 2015

Advanced Economies االقتصادات املتقدمة

DJIA (US) 7.5 -2.2 3.3 3.2 داو جونز (الواليات املتحدة)

Euro Stoxx (Euro Area) 1.7 3.8 2.8 5.7 يورو ستوكس (منطقة اليورو)

FTSE 100 (UK) -2.7 -4.9 2.2 5.0 الفوتسي 100(اململكة املتحدة)

NIKKEI 225 (Japan) 7.1 9.1 6.5 5.6 نيكاي 225 (اليابان)

MSCI Emerging Markets -4.6 -17.0 4.6 9.3 مؤشر مورجان ستانلي العاملي لألسواق الناشئة

GCC Countries دول مجلس التعاون   

Dubai Financial Market (UAE) 12.0 -16.5 11.2 8.8 سوق دبي املالي (اإلمارات)

Saudi Stock Market (KSA) -2.4 -17.1 7.8 11.9 سوق األسهم السعودي (السعودية)

Muscat Securities Market (Oman) -7.2 -14.8 5.2 5.2 مان) سوق مسقط لألوراق املالية (عُـ

Kuwait Stock Exchange (Kuwait) -13.4 -14.1 4.8 5.5 بورصة أسهم الكويت (الكويت)

Bahrain Stock Exchange (Bahrain) 14.2 -14.8 4.4 6.2 بورصة أسهم البحرين (البحرين)

Qatar Exchange (Qatar) 18.4 -15.1 7.6 3.5 بورصة قطر (قطر)
CV: coefficient of variation.
Source: Bloomberg.

املصدر: بلومبرجمعامل االختالف

Table (6-10)
Global Stock Markets

جدول رقم (٦- ١٠)
البورصات العالميّة

QE Market Index Performance

Qatar Exchange’s main index plunged 15.1% (1,856 
points) during the year, fluctuating between a low of 9,644 
to a high of 12693 (Table 6-11, Figure 6-1). 

The market, however, experienced lower volatility, with 
a coefficient of variation of 3.5, compared to 7.6 in 2015.

Market capitalization also fell during 2015, to QR 
553.2 billion from QR 676.8 billion in the previous year, an 
18.3% fall. As a proportion of nominal GDP market 
capitalization for 2015 was 91%.

أداء مؤشر بورصة قطر

 1856)  %15٫1 بنسبة  قطر  لبورصة  الرئيسي  املؤشر  انخفض 
نقطة) خالل العام, وتذبذب ما بني  9644 كحد أدنى إلى 12693 

كحد أعلى (اجلدول 6-11, الشكل 1-6).

معامل  بلغ  حيث  أقــل,  تقلبات  البورصة  شهدت  ذلــك,  ومع   
2015 نحو 3٫5, مقارنة مع 7٫6 في عام  االختالف خالل عام 

.2014

إلــى   ,2015 عـــام  خـــالل  أيــضــا  الــســوقــيــة  القيمة  وتــراجــعــت 
بنسبة  السابق  العام  ريال في  مليار  ريال من 676٫8  مليار   553٫2
احمللي  للناجت  السوقية  القيمة  نسبة  بلغت  وقد   .%18٫3 انخفاض 

اإلجمالي االسمي لعام 2015 نحو %91 .
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Indicators 2014 2015 املؤشرات

Market Index Closing (end-period) 12,285.8 10,429.4 إغالق املؤشر العام للسوق (نهاية الفترة)

Market Index Change (%) (point-to-point) 18.4 -15.1 نسبة تغير اإلقفال (%)

Market Index Range 10,545 -14,351 9,644 -12,693 هامش حركة املؤشر

Market Index Volatility (CV) 7.6 3.5 تقلبات املؤشر (معامل االختالف)

Number of Listed Companies 43 43 عدد الشركات املدرجة

Market Capitalization (QR billion) 676.8 553.2 رسملة السوق (باملليار ريال)

Market Capitalization (% of GDP) 88.5 91.1 نسبة الرسملة إلى الناجت احمللي اإلجمالي (%)

Trading Value of Shares (QR billion) 199.3 93.8 قيمة األسهم املتداولة (باملليار ريال)

Dividend Yield (%) (end-period) 3.7 5.2 نسبة التوزيعات % (نهاية الفترة)

Price-Earnings Ratio (times) (end-period) 15.5 11.5 السعر إلى العائد (مرة) نهاية الفترة
CV: Coefficient of variation 
Source: Qatar Stock Exchange.

املصدر : بورصة قطر     

Table (6-11)
QE - Key Indicators

جدول رقم (٦- ١١)
بورصة قطر – المؤشرات الرئيسيّة

Dividend yield for the market as a whole improved to 
5.2% at the end of 2015, compared to 3.7% at the end of 
the previous year. Price-earnings ratio, however, fell to 
11.5 times at the end of 2015, from 15.5 times at the end 
of 2014.

The total trading value during 2015 fell 53% to QR 
93.8 billion, from QR 199.3 billion during 2014, as volumes 
also fell, by 48% to 2.3 billion shares, from 4.4 billion the 
previous year. 

وحتسنت توزيعات األرباح للسوق ككل إلى 5٫2% في نهاية عام 
2015, مقارنة مع 3٫7% في نهاية العام السابق. ومع ذلك انخفضت 
من   ,2015 عام  نهاية  في  مرة  إلى 11٫5  العائد,  إلى  السعر  نسبة 

15٫5 مرة في نهاية عام 2014.

انخفضت قيمة التداول اإلجمالية خالل عام 2015 بنسبة %53 
إلى 93٫8 مليار, من 199٫3 ريال مليار ريال خالل عام 2014, كما 
انخفضت أحجام التداول, بنسبة 48% إلى 2٫3 مليار سهم  من 4٫4 

مليار سهم في العام السابق.
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Figure No. (6-1)   
Daily Movement of QE Index

شكل رقم (٦-١)
التحركات اليومية لمؤشر بورصة قطر

QE Market Performance of Sectors

Sector-wise, banks and financial services sector 
maintained top position in terms of share of trading value 
and that of number of transactions during 2015 (Table 
6-12). Real estate finished second in terms of the share of 
trading value, pushing the industrial sector to third place 
(industrial sector was second and  real estate third in 2014).

Real estate topped volumes, maintaining its position 
from 2014, while banks and financial services retained the 
second position from the previous year.

The share of trading value of the telecommunication 
sector in 2015 was 7.5%, compared with 7.1% in 2014, 
ahead of consumer goods and services, which shared 
6.5% in 2015 compared to 9.7% in 2014. Transport sector 
ended second from bottom, while insurance, finished at 
the bottom.

أداء القطاعات في بورصة قطر

من حيث أداء القطاعات, حافظ قطاع البنوك واخلدمات املالية 
عدد  ومــن  الــتــداول  قيمة  من  من حيث حصته  األولــى  املرتبة  على 
الصفقات خالل عام 2015 (اجلدول 6-12). واحتل قطاع العقارات 
إلى  الصناعي  القطاع  دافعا  التداول,  قيمة  حيث  من  الثاني  املركز 
املركز الثالث (كان القطاع الصناعي يحتل املركز الثاني, بينما يحتل 

قطاع العقارات املركز الثالث في عام 2014).

تصدر قطاع العقارات أحجام التداول حيث حافظ القطاع على 
املالية  البنوك واخلدمات  2014, في حني احتفظت  مركزه من عام 

باملرتبة الثانية منذ العام السابق.

وكانت حصة قطاع االتصاالت في قيمة التداوالت في عام 2015  
ما نسبته 7٫5% مقارنة مع 7٫1% في عام 2014, متقدما بذلك على 
قطاع السلع االستهالكية واخلدمات الذي بلغت حصته 6٫5% في عام 
2015 مقارنة بنحو 9٫7% في عام 2014. وجاء قطاع النقل في املركز 

قبل األخير, في حني احتل قطاع التأمني املركز األخير.
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Sectors

األهمية النسبية إلى اإلجمالي
(%)

 Relative Share of the Total
القطاعات

2014 2015
احلجم
Volume

القيمة
Value

الصفقات
Transactions

احلجم
Volume

القيمة
Value

الصفقات
Transactions

Banking and Financial Services 24.6 35.0 28.8 22.0 32.2 27.1 البنوك واخلدمات املالية

Consumer Goods and Services 9.1 9.7 9.6 6.5 6.5 8.3 السلع االستهالكية واخلدمات

Industrial 12.7 21.8 26.5 13.6 22.6 24.3 الصناعة 

Insurance 2.2 2.7 2.8 1.9 3.6 2.6 التأمني

Real Estate 33.3 19.6 20.3 36.4 23.0 21.1 العقارات

Telecommunication 12.5 7.1 7.3 13.8 7.5 11.8 االتصاالت

Transport 5.5 4.2 4.6 5.9 4.7 4.9 النقل 

Total 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي

Source: Qatar Stock Exchange. املصدر: بورصة قطر

Table (6-12)
Sectoral Distribution of Traded Shares

جدول رقم (٦- ١٢)
التوزيع القطاعي لألسهم المتداولة

QE Listed Companies

The total number of listed companies (43) remained 
unchanged in 2015 (Table 6-13). 

In terms of trading value, 41 companies of the 43 listed 
ended the year lower, and only two ended higher. 

Barwa Real Estate (BRES) led trading value during 2015, 
accounting for 10.4% of the total trading value, followed 
by Ezdan Holding and QNB at 8% each. 

الشركات المدرجة في بورصة قطر

ظل إجمالي عدد الشركات املدرجة كما هو دون تغيير خالل عام 
2015 عند (43) شركة, جدول (13-6).

على  شركة   41 أسهم  أسعار  أغلقت  الــتــداول,  قيم  حيث  ومــن 
انخفاض, بينما أغلقت أسعار شركتني فقط على ارتفاع.

قيمة  حيث  من  الشركات  ــروة)  (ب العقارية  بــروة  أسهم  وقــادت 
التداول خالل عام 2015, حيث استأثرت على ما نسبته 10٫4% من 
إجمالي قيم التداول, يليها إزدان القابضة, وبنك قطر الوطني بنسبة 

8% لكل منهما.



Financial Sectorالقطاع المالي

145 Thirty Ninth Annual Report 2015 التقرير السنوي التاسع  والثالثون ٢٠١٥

Sectors

عدد الشركات املدرجة
Number of Listed 

Companies
ر التغيّـ

Change
القطاعات

2014 2015

Banking and Financial Services 12 12 0 البنوك واخلدمات املالية

Consumer Goods and Services 8 8 0  السلع االستهالكية واخلدمات

Industrial 9 9 0 الصناعة

Insurance 5 5 0 التامني

Real Estate 4 4 0 العقارات

Telecommunication 2 2 0 االتصاالت

Transport 3 3 0 النقل

Total 43 43 0 اإلجمالي 

Source: Qatar Stock Exchange. املصدر: بورصة قطر

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

جدول رقم (٦- ١٣)
التوزيع القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر

Total profit of all companies listed in QE decreased 
to QR 43.9 billion in 2015 (-3.6%), from QR 45.6 billion 
in 2014 (Table 6-14). Three companies in 2015 ended 
in losses. Sector-wise, the Real Estate sector recorded 
the highest net profit growth (11.9%), followed by the 
Transport (8.6%), Consumer Goods and Services (4.7%), 
Banks and Financial Services (3%), and Insurance 
(2.8%). The Industrial sector plunged 24.2% and Telecom 
declined 0.8%. 

انخفضت األرباح اإلجمالية جلميع الشركات املدرجة في بورصة 
قطر إلى 43٫9 مليار ريال في عام 2015 (-3٫6%), من 45٫6 مليار 
ريال في عام 2014 (اجلدول 6-14). وحققت ثالث شركات خسائر 
في عام 2015. ومن حيث التوزيع القطاعي, سجل قطاع العقارات 
أعلى نسبة منو في صافي الربح (11٫9%), يليه قطاع النقل (%8٫6), 
والسلع واخلدمات االستهالكية (4٫7%), والبنوك واخلدمات املالية 
القطاع الصناعي بنسبة  أرباح  (3%), والتأمني (2٫8 %). وتراجعت 

24٫2% وانخفضت أرباح قطاع االتصاالت بنسبة %0٫8.
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Table (6-14)
Net Profits of Listed Companies

جدول رقم (٦- ١٤)
صافي أرباح الشركات المدرجة

Sectors

صافي الربح
Net Profit

التغير
% 

Change القطاعات

2014 2015 2014 2015

Banking and Financial Services 19,434 20,043 11.8 3.0 البنوك واخلدمات املالية

Consumer Goods and Services 1,864 1,941 9.4 4.7
السلع االستهالكية 

واخلدمات
Industrial 12,989 9,852 4.5 -24.2 الصناعة

Insurance 2,147 2,206 -30.5 2.8 التأمني

Real Estate 4,933 5,521 69.9 11.9 العقارات

Telecommunication 2,134 2,118 -17.2 -0.8 االتصاالت

Transport 2,083 2,262 17.0 8.6 النقل

Total 45,585 43,943 8.9 -3.6 اإلجمالي

Note: Total profits do not include Vodafone.                                                                                                                .مالحظة: األرباح ال تشمل شركة فودافون  

Source: Qatar Stock Exchange.                                                                                                                                                                                 املصدر: بورصة قطر

QR Million     مليون ريال قطري

The top ten companies accounted for 70% of total net 
profits of all sectors in 2015. These include five companies 
in the banks and financial services sector, two in the 
industrials, two in the real estate and one in the telecom 
sectors. The top companies were Qatar National Bank, 
Industries Qatar, Barwa Real Estate Company, Ooredoo, 
Masraf Al Rayan, Qatar Islamic Bank, Ezdan Holding, Qatar 
Electricity and Water, Commercial Bank of Qatar, and 
Doha Bank.

Rights Issues

The total number of rights issue shares traded during 
the year was 161,188 which were valued at QR 0.3 billion 
in 266 transactions.

األرباح  إجمالي  نسبته 70% من  ما  أكبر عشر شركات   شكلت 
الشركات  هذه  وتشمل   .2015 عام  في  القطاعات  الصافية جلميع 
في  واثنتان  املالية,  واخلــدمــات  البنوك  قطاع  في  شركات  خمس 
قطاع  في  وواحــدة  العقارات,  قطاع  في   واثنتان  الصناعات,  قطاع 
االتصاالت. وكانت أعلى الشركات حتقيقاًـ لألرباح بنك قطر الوطني, 
شركة صناعات قطر, وشركة بروة العقارية, أوريدو, مصرف الريان, 
للكهرباء  القطرية  القابضة,  إزدان  مصرف قطر اإلسالمي, وشركة 

واملاء, البنك التجاري القطري, وبنك الدوحة.

إصدارات الحقوق

العام  خــالل  املتداولة  األولــويــة  حقوق  أسهم  عــدد  إجمالي  بلغ 
161188 سهماًـ تقدر قيمتها بنحو 300 مليون ريال عبر 266 صفقة.
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Trading 2014 2015  التداول

T-Bill أذون اخلزانة  

Trading value (QR billion) 3.95 1.15 قيمة التداول (باملليار ريال)

Traded volume 397,200 115,500 حجم التداول

No. of transactions 53 15 عدد الصفقات

Government Bonds السندات احلكومية  

Trading value (QR billion) 2.03 5.60 قيمة التداول ( باملليار ريال)

Traded volume 200,000 558,550 حجم التداول

No. of transactions 25 39 عدد الصفقات

Source: Qatar Stock Exchange. املصدر: بورصة قطر  

Table (6-15)
Traded T-Bills and Government Bonds

جدول رقم (٦- ١٥)
أذونات وسندات الخزانة الحكومية  المتداولة

Government Debt Instruments

In the debt market, 115,500 treasury bills valued 
at QR1.15 billion were traded across 15 deals, while as 
many as 558,550 government bonds worth QR 5.60 billion 
changed hands across 39 transactions (Table 6-15).

Consequently, the total value of traded securities 
(shares plus T-Bills and T-Bonds) decreased by 51% to 
QR 100.5 billion in 2015, from QR 205.3 billion in 2014 as 
trading volume also dropped by 48% to 2,303.1 million 
securities in 2015 from 4,440.5 million securities in 2014. 
The total number of transactions dropped to 1,190,861 
from 2,058,682 transactions in 2014.

أدوات الدين الحكومية

أذون خزانة  تداول ما مجموعه 115٫500  الدين, مت  في سوق 
بقيمة 1٫15 مليار ريال عبر 15 صفقة, في حني مت تبادل ما يصل 
الى 558٫550 من السندات احلكومية بقيمة 5٫6 مليار ريال عبر 39 

صفقة (اجلدول 15-6).

(أسهم  املتداولة  املالية  األوراق  قيمة  إجمالي  فــإن  وبالتالي, 
باإلضافة إلى أذون اخلزانة والسندات) انخفضت بنسبة 51% لتصل 
عام  ريــال في  2015, من 205٫3  عام  ريــال في  مليار  إلى 100٫5 
إلى  لتصل   %48 بنسبة  أيضا  الــتــداول  حجم  انخفض  كما   ,2014
2303٫1 مليون ورقة مالية في عام 2015 من 4440٫5 مليون ورقة 
من   1190861 إلى  الصفقات  وإجمالي عدد   ,2014 عام  في  مالية 

2058682 في عام 2014.
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Foreign Trade

Qatar’s scaling as a key hydrocarbon supplier served the 
country for its growth and plays a vital role in the economic 
activity and wealth generation. During 2015, Qatar’s 
foreign trade showed slowdown where its sum of exports 
and imports of goods declined by 32.5% over the previous 
year. Developments in foreign trade 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).

Qatar’s overall exports (including re-exports) declined 
by 39.0% to QR281.4 bn, from the previous year level of 
QR461.2bn.The relative share of exports of goods in total 
foreign trade stood at 71.0%. Further, exports-GDP ratio 
decreased to 46.3% in 2015 from 60.3% during 2014 
(Table 7-1).

Import of goods c.i.f (based on cost including insurance 
and freight) declined by 8.5% to QR115.1 billion in 2015 
from QR 125.8 billion registered during 2014. The relative 
share of imports in total foreign trade was 29.0% in 2015 as 
compared with 21.4% in 2014. Import to GDP ratio stands 
at 19.0% during 2015 as compared with 16.5% in 2014.

التجارة الخارجية

للهيدروكربونيات,  رئيسي  مــورد  باعتبارها  قطر  دولــة  تصنف 
وهو ما خدم البالد في حتقيق النمو ولعب دورا حيويا في األنشطة 
التجارة  أظهرت   ,2015 عــام  وخــالل  الــثــروة.  وتوليد  االقتصادية, 
الــصــادرات  مجموع  انخفض  حيث  تراجعاًـ  قطر  لدولة  اخلارجية 
والواردات من السلع بنسبة 32٫5% مقارنة بالعام السابق. وقد نتجت 
التطورات في التجارة اخلارجية من أعمال النفط والغاز, ومشاريع 
املقبلة  العالم  كأس  بفعاليات  الصلة  ذات  التحتية  والبنية  الصناعة 

التي تستضيفها البالد في عام 2022 (اجلدول 1-7).

انخفضت صادرات قطر اإلجمالية (مبا في ذلك إعادة التصدير)  
بنسبة 39٫0% إلى 281٫4 مليار ريال من مستوى العام السابق البالغ 
461٫2 مليار ريال. وبلغت احلصة النسبية للصادرات من السلع إلى 
انخفضت  ذلــك,  على  وعــالوة   .%71٫0 اخلارجية  التجارة  إجمالي 
عام  في   %46٫3 إلى  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  الصادرات  نسبة 

2015 من 60٫3% خالل 2014 (اجلدول 1-7).

ذلك  التكلفة مبا في  أساس  السلع على  ــواردات من  ال تراجعت 
التأمني والشحن, بنسبة 8٫5% إلى 115٫1 مليار ريال في عام 2015 
من 125٫8 مليار ريال خالل عام 2014. وارتفعت احلصة النسبية 
عام  في   %29٫0 إلى  اخلارجية  التجارة  إجمالي  إلى  ــواردات  ال من 
2015 مقارنة مع 21٫4% في عام 2014.  كما ارتفعت نسبة الواردات 
مع  مقارنة   2015 خالل   %19٫0 إلى  اإلجمالي   احمللي  الناجت  إلى 

16٫5% في عام 2014.

جدول رقم (٧-١)
الصادرات والواردات والتجارة الخارجية        

Table No. (7-1)
Exports, Imports and Foreign Trade

Items 2011 2012 2013 2014 2015 البيان

Exports of Goods (F.O.B) 416,577 483,952 485,343 461,197 281,351 الصادرات السلعية (فوب)

Imports of Goods (C.I.F ) 108,791 124,392 127,170 125,840 115,136 الواردات السلعية (سيف)

Foreign Trade 525,368 608,344 612,513 587,037 396,487 إجمالي التجارة اخلارجية

QR Million     مليون ريال قطري
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Qatar’s foreign trade (sum of exports & imports of goods) 

fell by 32.5% to QR 396.5 bn during 2015. The ratio of foreign 

trade to GDP (an indicator of openness of the economy) 

decreased to 65.3% in 2015 from 76.8% in the previous year 

(Figure 7-1).

Commodity Wise Exports

In 2015, decline in Qatar’s exports (including exports of 

domestic goods and re-exports), largely reflected to the fall in 

fuel prices. There was, also a slight fall in gas production due 

to temporary shutdown because of scheduled maintenances 

during the year. Majority of Qatari exports are energy-related 

where exports of LNG (including condensate) and oil together 

constitutes 79.0% of the total exports revenue (Figure 7-2).

Exports proceeds from crude oil declined by 51.3% during 

the year could be due to fall in oil price as well as marginal 

reduction in production. During 2015, share of other exports 

increased to 17.6% from 13.3% observed in 2011, showing of 

the indication of increasing diversification towards the non-

hydrocarbon sector in the economy.  Qatar’s diversification 

is aimed at reducing reliance on the hydrocarbon sector for 

growth and revenue, while retaining the country’s role in the 

global natural gas market.

الــصــادرات  (مجموع  قطر  لدولة  اخلارجية  التجارة  تراجعت 
إلى 396٫5 ريال قطري عام  السلع) بنسبة %32٫5  والــواردات من 
2015. وانخفضت نسبة التجارة اخلارجية إلى الناجت احمللي اإلجمالي 
(مؤشر انفتاح االقتصاد) إلى 65٫3% في  2015 من 76٫8% في العام 

السابق (الشكل 1-7).

تصنيف الصادرات حسب السلع

انخفضت صادرات قطر عام 2015 (مبا في ذلك الصادرات من 
السلع احمللية وإعادة التصدير), مبا يعكس إلى حد كبير انخفاض 
الغاز  إنتاج  في  طفيف  انخفاض  أيضا  هناك  وكــان  النفط.  أسعار 
بسبب اغالق مؤقت ألغراض الصيانة املجدولة خالل العام. وغالبية 
ذلك  في  (مبا  املسال  الطبيعي  الغاز  من  هي  القطرية  الــصــادرات 
املكثفات), والنفط وتشكالن معا 79% من إجمالي إيرادات الصادرات 

(الشكل 2-7).

وانخفضت عائدات صادرات النفط اخلام بنسبة 51٫3% خالل 
العام بسبب االنخفاض في أسعار النفط وكذلك انخفاض هامشي 
في اإلنتاج. وخالل عام 2015, ارتفعت حصة الصادرات األخرى إلى 
17٫6% من 13٫3% في عام 2011, وهو ما يعكس زيادة التنويع نحو 
القطاع غير النفطي في االقتصاد. ويهدف تنويع االقتصاد إلى تقليل 
االعتماد على قطاع النفط والغاز في حتقيق النمو واإليــرادات, مع 

احلفاظ على مكانة البالد في سوق الغاز الطبيعي العاملي.

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

شكل رقم (٧-١)
مؤشر انفتاح قطر
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Figure No. (7-2)
Exports Share by Major Commodities

شكل رقم (٧-٢)
حصة الصادرات وفق¡ للسلع الرئيسية

النفطصادرات أخرىإعادة الصادرات
الغاز الطبيعي  مبا في ذلك املكثفات

Geographical Distribution of Exports

Japan, South Korea, India, China and United Arab 
Emirates (UAE) were the top five destinations for Qatar 
exports which together accounted for 62.7% of the total 
exports (Figure 7-3). Exports to Japan decreased by 51.7% 
while exports to South Korea, India, China declined by 
43.9%, 42.5% and 44.3% respectively as compared with 
previous year. Among the Arab region, exports to GCC 
countries decreased by 25.8% over previous year where 
UAE remained as the major destination followed by 
Saudi Arabia.

Exports to all regions declined and major decline 
observed for Asian region by 45.3% over previous year. 
During 2015, 72.1% of the total exports were towards 
Asian countries, a principal destination followed by 13.2% 
towards European countries. The share of exports to Arab 
and American countries were 9.4% and 2.7% respectively 
while rest of the countries shared 2.6% of the total. During 
2015, the share of total exports to Asian region decreased by 
8.3 percentage points whereas the share of total of all other 

regions increased over the previous year (Table 7-2).

التوزيع الجغرافي للصادرات

تبوأت اليابان وكوريا اجلنوبية والهند والصني واإلمارات العربية 
املتحدة, أفضل خمس وجهات لصادرات قطر وشكلت معا ما نسبته 
62٫7% من إجمالي الصادرات (الشكل 7-3). وانخفضت الصادرات 
إلى اليابان بنسبة 51٫7%, في حني انخفضت الصادرات إلى الصني 
التالية 43٫9%, 42٫5% و %44٫3  بالنسب  الهند,  وكوريا اجلنوبية, 
على التوالي, مقارنة بالعام السابق. وفي املنطقة العربية, انخفضت 
عن   %25٫8 بنسبة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  إلى  الــصــادرات 
اململكة  تليها  رئيسية  كوجهة  اإلمـــارات  بقيت  حيث  السابق  العام 

العربية السعودية. 

كبير  انخفاض  مع  املناطق  جميع  إلــى  الــصــادرات  وانخفضت 
 ,2015 عام  وخالل  السابق.  العام  عن   %45٫3 بنسبة  آسيا  ملنطقة 
كوجهة  اآلسيوية,  البلدان  إلى  الصادرات  إجمالي  اجته 72٫1% من 
رئيسية, يليها االحتاد األوروبي بنسبة 13٫2%,  وإلى الدول العربية, 
الدول  بقية  بينما حصلت  التوالي,  على   %2٫7 و   %9٫4 واألمريكية 
على ما نسبته 2٫6% من اإلجمالي. وفي حني انخفضت خالل عام 
 8٫3 بنسبة  الصادرات  إجمالي  من  اآلسيوية  املنطقة  حصة   2015
عن  الكلي  اإلجمالي  من  أخرى  مناطق  ارتفعت حصة  مئوية,  نقطة 

العام السابق (اجلدول 2-7).
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جدول رقم (٧-٢)
التوزيع الجغرافي النسبي للصادرات وإعادة التصدير

Table (7-2)
Relative Geographical Distribution of Exports
& Re-exports   

 Region and Selected
Countries 2011 2012 2013 2014 2015 اإلقليم وبلدان مختارة

Asian Countries                               72.6 77.2 79.8 80.4 72.1 الدول اآلسيوية

Japan                      26.1 27.7 29.9 26.2 20.7 اليابان                     

South Korea       17.6 18.6 18.4 19.1 17.6 كوريا اجلنوبية       

India                       9.5 11.0 10.3 12.6 11.9 الهند                          

Singapore             7.1 5.3 5.1 6.2 4.6 سنغافورة             

China                 3.9 5.1 6.3 7.5 6.8 الصني                   

European Countries 16.6 10.9 9.8 8.8 13.2 الدول األوروبية

U. K.                  7.0 3.4 2.9 2.7 4.5 بريطانيا                   

Spain                   1.5 1.2 1.3 1.0 1.1 إسبانيا                   

Belgium               1.7 1.3 1.1 0.9 1.7 بلجيكا              

France                1.5 1.2 1.3 1.0 1.1 فرنسا               

Arab Countries 6.5 7.2 6.5 6.8 9.4 الدول العربية

GCC countries    5.7 6.5 6 6.3 7.6 دول مجلس التعاون   

U.A.E                   3.8 4.5 3.8 4.3 5.6 اإلمارات                    

Saudi Arabia    0.8 1.0 0.8 0.8 1.0 السعودية         

American Countries 2.3 2.1 1.7 1.7 2.7 الدول األميركية         

USA       0.9 0.9 0.6 0.4 1.2 الواليات املتحدة       

Rest of the world        2.1 2.6 2.3 2.2 2.6 باقي  دول العالم    

Total                       100 100 100 100 100 اإلجمالي

%
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Geographical Distribution of Imports

Imports of goods from China and USA continued to be 
the top imports partners of Qatar accounting over 22% of 
the total in 2015. Particularly, imports from China gained a 
major share of 9.6% in 2011 to 11.5% while other major 
partners like United Arab Emirates, Germany and Japan 
shared 8.8%, 7.5%, 6.5% respectively of the total  during 
the year 2015 (Figure 7-4).  Imports from GCC countries 
accounted 15.9% of the total imports during 2015 with UAE 
remained as the major source of Qatari imports followed by 
Saudi Arabia in this region.

التوزيع الجغرافي للواردات

حافظت الواردات السلعية من الصني والواليات املتحدة األمريكية 
على أكبر حصة في الواردات من شركاء قطر بنسبة تزيد عن %22 
من املجموع في عام 2015. وعلى وجه اخلصوص, ارتفعت الواردات 
 ,2015 عام  في   %11٫5 إلى   2011 عام  في   %9٫6 من  الصني  من 
واستحوذ الشركاء الرئيسيني األخرين مثل اإلمارات, وأملانيا واليابان 
على ما نسبته 8٫8%, 7٫5%, 6٫5% على التوالي من اإلجمالي خالل 
عام 2015 (الشكل 7-4). وشكلت الواردات من دول مجلس التعاون 
اخلليجي ما نسبته 15٫9% من إجمالي الواردات خالل 2015 مع بقاء 
تليها  القطرية,  للواردات  رئيسي  كمصدر  املتحدة  العربية  اإلمــارات 

اململكة العربية السعودية في هذه املنطقة.

Figure No. (7-3)
Major Destinations of
Qatar's Exports During 2015
(Share of Total)

شكل رقم (٧-٣)
الوجهات الرئيسية لصادرات 

دولة قطر خالل عام ٢٠١٥
(حصة نسبية)

Japan
اليابان

South Korea
كوريا اجلنوبية

India
الهند

Singapore
سنغافورة

China
الصني

Other Countries
دول أخرى

U.A.E.
اإلمارات العربية املتحدة

32.8%

6.8%
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During 2015, 34.8% of the total imports were from 
Europe followed by 31.0% from Asian countries (Table 7-3). 
Imports from Arab and American countries were 17.7% and 
14.1% of the total imports. Further, imports from European 
countries increased over the previous year, the only region 
whose share in total imports also increased during 2015 
(Table 7-3) whereas the same for American region, Asian 
region and Arab region decreased.

وخالل عام 2015, كان 34٫8% من إجمالي الواردات من أوروبا 
تليها الدول اآلسيوية بنسبة 31% (اجلدول 7-3). وشكلت الواردات 
اإلجمالي.  من   %14٫1 و   %17٫7 واألمريكية  العربية  البلدان  من 
الــدول األوروبــيــة خالل  الـــواردات من  وعــالوة على ذلــك, ارتفعت 
العام السابق, وهي املنطقة الوحيدة التي زادت حصتها في إجمالي 
الــواردات من  الــواردات خالل 2015 (اجلــدول 7-3), في حني أن 

مناطق أمريكا, وآسيا واملنطقة العربية قد انخفضت.

Figure No. (7-4)
Major Sources of Qatar Imports 
During 2015 (Share of Total)

شكل رقم (٧-٤)
المصادر الرئيسية لواردات دولة قطر خالل عام ٢٠١٥ 

(حصة نسبية)

U.A.E.
اإلمارات العربية املتحدة
USA
الواليات املتحدة األمريكية

China
الصني

Japan
اليابان

U. K.
اململكة املتحدة

Germany
أملانيا

Others
أخرى
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جدول رقم (٧-٣)
التوزيع الجغرافي النسبي للواردات (سيف)

Table (7-3)
Relative Geographical Distribution of Imports

%
 Region and Selected

Countries 2011 2012 2013 2014 2015 اإلقليم وبلدان مختارة

European Countries 34.5 33.4 32.8 34.1 34.8 الدول األوروبية                
 Germany        6.9 6.6 6.6 7.1 7.5 أملانيا        
 Italy           5.7 4.8 5.7 4.9 4.4 إيطاليا               
 U.K  5.0 4.5 5.0 5.4 5.7 اململكة املتحدة        
 France         3.4 3 2.8 3.0 3.8 فرنسا         
Asian Countries 27.9 30.9 32.7 31.7 31.0 الدول اآلسيوية                     

 China             9.6 9.8 9.9 10.6 11.5 الصني                 
 Japan              5.6 8.2 7.1 6.4 6.5 اليابان                 
 South Korea  2.5 3.0 4.0 3.4 2.7 كوريا اجلنوبية  
 India                  3.3 3.5 3.3 3.8 3.7 الهند                  
Arab Countries 19.5 18.1 16.5 17.9 17.7 الدول العربية                       

 GCC countries         17.2 16.0 14.5 15.9 15.9 دول مجلس التعاون        
 U.A.E                     8.1 8.0 7.2 8.2 8.8 اإلمارات                    
 Saudi Arabia          5.2 4.8 4.5 4.6 4.3 السعودية          
American Countries 15.4 14.4 15.1 14.2 14.1 الدول األمريكية               

 USA 11.5 10.9 11.8 11.4 10.9 الواليات املتحدة األمريكية    
Rest of the world   2.7 3.2 2.9 2.2 2.5 باقي دول العالم    
Total                              100 100 100 100 100 اإلجمالي                             

Qatari Riyal Exchange Rate

Qatar’s decision to keep its exchange rate pegged to 
the US 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, supporting the economy in avoiding the risks of 
volatility in prices and rending 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.

سعر صرف الريال القطري 

صدر مرسوم أميري  في يوليو 2001 باحلفاظ على سعر صرف 
في  الربط  سياسة  وقد جنحت  األمريكي.  بالدوالر  مرتبطاًـ  الريال 
احلفاظ على ثبات قيمة الريال القطري ألكثر من عقد من الزمان, 
ودعمت االقتصاد في جتنب مخاطر التقلبات في األسعار وساهمت 
في استقرار عائدات التصدير في دولة قطر, وخاصة في فترة من 
السائدة  والتوجهات  العاملي,  االقتصادي  انتعاش  بشأن  اليقني  عدم 
مرساة  الربط  يوفر  ذلك,  على  وعالوة  العاملية.  املالية  األسواق  في 
ذات مصداقية لتحقيق االستقرار في البالد باعتبار أن معظم عقود 

التصدير هي بالدوالر.
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Average exchange rate of QR appreciated against all 
currencies during 2015 over previous year under review. It 
appreciated the most against Euro at 19.7% followed by 
appreciated at the rate of 14.7% against Japanese Yen, by 
7.9% against Sterling Pound and by 5.2% against Swiss 
Franc in 2015 (Table 7-4).

ارتفع متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل جميع العمالت 
اليورو  مقابل  أكثر  ارتفع  وقد  السابق.  بالعام  مقارنة   ,2015 خالل 
 %7٫9 وبنسبة   ,%14٫7 بنسبة  الياباني  الــني  يليه   %19٫7 بنسبة 
مقابل اجلنيه االسترليني, وبنسبة 5٫2% مقابل الفرنك السويسري 

(اجلدول 4-7).

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

شكل رقم (٧-٥)
سعر صرف الريال القطري 

Euro € 
اليورو

Yen (¥ 100)
الني الياباني (كل مائة)

Sterlin Pound £
اجلنيه اإلسترليني

Swiss Franc
الفرنك السويسري

One SDR
وحدة حقوق السحب اخلاصة

Q
R 

جدول رقم (٧-٤)
معدل التغير السنوي لسعر صرف الريال القطري

Table (7-4)
The Annual Changes in QR Exchange Rate

Main Currencies Period 2011 2012 2013 2014 2015 الفــــترة العمالت الرئيسية

Euro ∈
Period Average -4.7 8.2 -3.2 0.0 19.7 متوسط الفترة

اليورو
End of Period 3.3 -1.9 -4.3 13.6 11.5 نهاية الفترة

Yen ¥
Period Average -9.1 0.0 22.3 8.2 14.7 متوسط الفترة

الني
End of Period -4.6 11.4 21.7 14.5 -0.1 نهاية الفترة

Sterling Pound £ 
Period Average -3.6 1.4 1.0 -5.1 7.9 متوسط الفترة

اجلنيه اإلسترليني
End of Period 1.3 -2.0 -4.2 5.5 5.3 نهاية الفترة

Swiss Franc
Period Average -14.8 5.6 -1.1 -1.3 5.2 متوسط الفترة

الفرنك السويسري
End of Period 0.1 -2.6 -2.7 10.9 0.3 نهاية الفترة

One SDR End of Period 0.3 -0.1 -0.2 6.3 4.6 نهاية الفترة وحدة حقوق السحب 
اخلاصة

%
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The end of period exchange rate of QR appreciated 
against major currencies. During 2015, end of period 
exchange rate of QR, appreciated against Euro by 11.5% 
vis-à-vis 13.6% in 2014, showed depreciation of 0.1% 
vis-à-vis appreciation of 14.5% in 2014 against Japanese 
Yen, it got appreciated at the rate of 5.3% in 2015 vis-à-vis 
5.5% in 2014 for Sterling Pound, appreciated at the rate of 
0.3% vis-à-vis 10.9% in 2014 for Swiss Franc. Finally for 
SDR, QR got appreciated at the rate of 4.6% vis-à-vis 6.3% 
in 2014 (Figure 7-6).

في  الرئيسية  العمالت  أمام  القطري  الريال  ارتفع سعر صرف 
بنسبة %11٫5  اليورو  أمام  ارتفع  2015, فقد  الفترة في عام  نهاية 
مقارنة بنحو 13٫6% في عام 2014, وانخفض بنسبة 0٫1% مقارنة 
بنسبة  وارتفع  الياباني,  الني  مقابل   2014 عام  في   %14٫5 بارتفاع 
 .2014 ارتفاع بنسبة 5٫5% في عام  أمام اإلسترليني مقابل   %5٫3
بارتفاع  مقارنة  السويسري  الفرنك  مقابل   %0٫3 ارتفع مبعدل  كما 
حقوق  أمــام  الريال  ارتفع  وأخيرا   .2014 عــام  في   %10٫9 بنسبة 
السحب اخلاصة, مبعدل 4٫6% في عام 2015 مقابل ارتفاع مبعدل 

6٫3% في عام 2014 (الشكل 6-7).

Figure No. (7-6)
Annual Changes in 
QR Exchange Rates

شكل رقم (٧-٦)
التغيرات السنوية في أسعار 

صرف الريال القطري

Euro € 
اليورو

Yen ¥
الني الياباني (كل مائة)

Sterlin Pound £
اجلنيه اإلسترليني

Swiss Franc
الفرنك السويسري

One SDR
وحدة حقوق السحب اخلاصة

Balance of Payments

Preliminary estimates of Balance of Payments (BoP) for 
the State of Qatar indicated that a surplus of QR50.1 bn, 
over 8.2% of GDP in 2015 registered for Current Account. 
Even though, it declined by 72.2% as compared to a year 
before due to recent fall in oil prices. However, this impact 
was limited due to country’s greater reliance on gas exports 
which has long-term nature of contracts. Furthermore, in 
line with previous years, a deficit of QR71.6 bn registered 
in the Capital & Financial account in 2015, indicating the 
net investor status of the country (Table 7-5). As a result, 
overall balance turned out to be in a deficit of QR20.0 bn in 
2015 as against surplus of QR4.7 bn in 2014.

ميزان المدفوعات

إلى  قطر  لدولة  املدفوعات  مليزان  األولية  التقديرات  أشــارت 
وجود فائض في احلساب اجلاري بقيمة 50٫1 مليار ريال, وبنسبة 
رغم   ,2015 عام  في  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %8٫2 عن  تزيد 
انخفاضه بنسبة 72٫2% عن العام السابق, بتأثير االنخفاض األخير 
في أسعار النفط. ومع ذلك, كان هذا التأثير محدودا نظرا لزيادة 
األجل.  طويلة  عقود  لديها  التي  الغاز  على صــادرات  البالد  اعتماد 
وعالوة على ذلك, ومتشيا مع اجتاه السنوات السابقة, سجل احلساب 
 ,2015 عام  في  ريال  مليار   71٫6 بقيمة  عجزاًـ  والرأسمالي  املالي 
مشير بذلك إلى صفة قطر كمستثمر صافي (اجلدول 7-5). ونتيجة 
لذلك, أظهر الرصيد الكلي مليزان املدفوعات إلى عجزاًـ قدره عشرون 
في  ريال  مليار   4٫7 قدره  فائض  مقابل   2015 عام  في  ريال  مليار 

عام 2014.
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Table (7-5)
Qatar Balance of Payments

جدول رقم (٧-٥)
 ميزان المدفوعات القطري

Items 2011 2012 2013 2014 2015 البند

Current Account Balance 189,730 225,681 220,078 179,852 50,053 رصيد احلساب اجلاري     

Capital and Financial Account Balance -239,319 -161,612 -189,817 -179,004 -71,610 رصيد احلساب املالي والرأسمالي     

Overall Balance -52,211 58,529 32,994 4,708 -20,031 امليزان الكلي      

QR Million     مليون ريال قطري

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

شكل رقم (٧-٧)
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Current Account

The surplus realized in the Current Account reflects 
the outcome of transactions between Qatar and rest of 
the world involving Goods, Services, Income and Current 
Transfers. During the year, surplus in current account 
declined by 72.2% and placed at QR50.1bn vis-à-vis 
QR179.9 bn during 2014. The key factor for the decline 
is decrease in hydrocarbon exports resulting from lower 
oil prices during the period. The narrowing of surplus in 
Current Account Balance (CAB) during the year resulted 
from decrease in surplus on goods account (by QR170.2 
bn) along with decrease in deficits on services account (by 
QR12.9 bn), income account (by QR20.9 bn) and transfers 
account (by QR6.6 bn) over 2014.

الحساب الجاري

يعكس الفائض املتحقق في احلساب اجلاري نتائج املعامالت بني 
قطر وبقية دول العالم التي تشتمل على السلع, واخلدمات, والدخل, 
احلساب  في  الفائض  انخفض  العام,  وخــالل  اجلارية.  والتحويالت 
اجلاري بنسبة  72٫2% إلى 50٫1 مليار ريال مقارنة بنحو  179٫9 
هو  االنخفاض  لهذا  الرئيسي  والعامل   .2014 عــام  في  ريــال  مليار 
أسعار  انخفاض  الناجتة عن  والغاز  النفط  قيمة صــادرات  انخفاض 
النفط خالل هذه الفترة. وقد نتج تراجع الفائض في ميزان احلساب 
اجلاري خالل العام عن انخفاض في فائض حساب السلع (مبقدار 
170٫2 مليار ريال) مع تراجع عجز حساب اخلدمات (مبقدار 12٫9 
مليار ريال), وتراجع عجز حساب الدخل (مبقدار 20٫9 مليار ريال), 
وتراجع عجز حساب التحويالت (مبقدار 6٫6  مليار ريال) عن 2014.

احلساب الرأسمالي املالي

احلساب اجلاري

امليزان الكلي
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Table (7-6)
Current Account by Major Components

جدول رقم (٧-٦)
 الحساب الجاري حسب المكونات الرئيسية

Items 2011 2012 2013 2014 2015 البيان

      Goods 318,567 371,887 370,775 347,828 177,625 السلع       

 Services -34,482 -50,902 -59,347 -70,371 -57,433 اخلدمات   

     Income -48,306 -44,134 -37,724 -33,854 -12,978 الدخل      

Current  Transfers -46,048 -51,170 -53,626 -63,751 -57,161 التحويالت اجلارية

CA Balance  189,730 225,681 220,078 179,852 50,053 احلساب اجلاري 

QR Million     مليون ريال قطري

Despite fall in oil price, CAB remained in surplus during 
2015. Decrease in current account surplus was mainly 
driven by 48.9% decline in trade surplus where the decline 
in both export and imports of goods (measured on F.O.B 
basis) were observed at 39.0%, 8.5% respectively over the 
previous year (Figure 7-8). The non-merchandise outflows 
declined by 24.1% to QR127.6 bn during 2015 compared 
to the previous year value of QR168 bn.  Qatar consistently 
recorded net deficits in three categories of non-physical 
payments where service account deficit showed the largest 
share followed by transfers during 2015. Further, the CAB 
ratio to country’s GDP decreased to 8.2% in 2015 from 
23.5% in 2014.

Goods Account

The trade balance, the net value of the goods imported 
and exported, typically the major component of CAB head 
where changes in the patterns of trade are the key drivers 
in the developments of the CAB for the country. Again, 
decline in exports during 2015 mainly contributed to the 
decrease in surplus in the current account by QR129.8 bn 
over last year.

احلساب  بقي  النفط,  أسعار  في  االنخفاض  من  الرغم  وعلى 
اجلاري في حالة فائض خالل عام 2015. وقد جاء معظم انخفاض 
فائض احلساب اجلاري بسبب االنخفاض بنسبة 48٫9% في الفائض 
التجاري حيث لوحظ انخفاض في كل من الصادرات والواردات من 
السلع (على أساس فوب) بنسبة 39٫0%, 8٫5% على التوالي مقارنة 
البضائع  لغير  التدفقات  وانخفضت   .(8-7 (الشكل  السابق  بالعام 
بنسبة 24٫1% لتصل إلى 127٫6 مليار ريال خالل 2015 باملقارنة مع 
168 مليار ريال في السنة السابقة. وسجلت قطر باستمرار صافي 
املادية, حيث أظهر عجز  املدفوعات غير  عجز في ثالث فئات من 
حساب  اخلدمات النصيب األكبر يليه التحويالت خالل عام 2015. 
وعالوة على ذلك, انخفضت نسبة احلساب اجلاري إلى الناجت احمللي 
اإلجمالي للبالد إلى 8٫2% في عام 2015 من 23٫5% في عام 2014.

حساب السلع

امليزان التجاري, هو صافي قيمة السلع املستوردة واملصدرة, وهو 
تطرأ على احلساب اجلاري,  التي  التغيرات   الرئيسي في  العنصر 
فيما  الرئيسية  العوامل  هي  التجارة  أمناط  في  التغيرات  أن  حيث 
االنخفاض  فإن  أخــرى,  مرة  تطورات.  من  اجلــاري  باحلساب  يلحق 
انخفاض  في  رئيسي  بشكل  قد ساهم   2015 الصادرات خالل  في 
الفائض في احلساب اجلاري  مبقدار 129٫8 مليار ريال مقارنة مع 

العام السابق.
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Table (7-7)
Trade Balance (Goods Account)

جدول رقم (٧-٧)
الميزان التجاري  (حساب السلع)

Items 2011 2012 2013 2014 2015 البيان

Exports (FOB) 416,577 483,951 485,343 461,197 281,351 الصادرات  (فوب)  

Natural Gas (Including Condensates) 259,334 300,812 318,640 310,976 184,018 الغاز الطبيعي (تتضمن املكثفات) 

Oil 96,112 95,060 90,555 78,607 38,300 النفط   

  Other Exports 55,539 83,089 70,377 64,723 49,515 صادرات أخرى  

    Re Exports 5,592 4,990 5,771 6,891 9,518 إعادة  الصادرات   

Imports (FOB) -98,010 -112,065 -114,568 -113,369 -103,726 الواردات (فوب)  

Trade Balance 318,567 371,886 370,775 347,828 177,625 امليزان التجاري   

QR Million     مليون ريال قطري

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

شكل رقم (٧-٨)
الصادرات والواردات والميزان التجاري
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الواردات (فوب)

الصادرات (فوب)امليزان التجاري
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Service Account

Over the period, services exports achieved significant 
growth, largely because of increase in transportation 
and travel services (Table 7-11).  Despite fall in services 
imports, Qatar has been the net importer of services due 
to spending on services related to constructions for the 
upcoming FIFA world cup related projects in the country. 
Again, the net deficit on trade in services decreased by 
QR 12.9 bn during 2015 over last year.

حساب الخدمات

الفترة, حققت صادرات اخلدمات منوا كبيرا بسبب  خالل هذه 
الزيادة في خدمات النقل والسفر (اجلدول 7-11). وعلى الرغم من 
انخفاض واردات اخلدمات, فقد كانت قطر مستوردا صافيا للخدمات 
املتعلقة  للمشاريع  باإلنشاءات  املتعلقة  اخلدمات  على  اإلنفاق  بسبب 
بكأس العالم لكرة القدم في البالد. ومرة أخرى, انخفض صافي العجز 
مقارنة   2015 خالل  ريال  مليار   12٫9 مبقدار  اخلدمات  في جتارة 

بالعام السابق.

The increase in exports & imports of transportation and 
travel services together lead the total exports and imports 
of services in higher level in 2015 over previous year (Table 
7-11). The outflow generated from travel and transportation 
services head itself accounted about 63.8% of the total 
services imports. Exports of goods and services together 
declined by 34.2% to QR335.9 bn from the previous level 
of QR510.4 bn. Again for imports of goods and services 
declined by 7.4% to QR215.7 bn from the previous level 
of QR233 bn and country’s foreign exchange reserves is 
equivalent to import cover of 7.4 months of imports during 
2015 as compared with 8.0 months observed during 2014. 

Qatar’s tourism sector emerged strong during the year, 
marking 3.7% growth from the previous year with 2.9 
million visitors to Qatar. Qatar continues to attract growing 
number of international travellers from across the globe 
during the year, which is more than 42%, observed during 
2011.

الزيادة في الصادرات والواردات من خدمات النقل والسفر تؤدي 
إلى زيادة في  إجمالي الصادرات والواردات من اخلدمات إلى مستوى 
العام السابق (اجلدول 7-11). والتدفقات  أعلى في عام 2015 عن 
من  حوالي %63٫8  بلغت  نفسها  النقل  وخدمات  السفر  من  املتولدة 
اجمالي واردات اخلدمات. وانخفضت الصادرات من السلع واخلدمات 
معا  بنسبة 34٫2% لتصل إلى 335٫9 مليار ريال من املستوى السابق 
السلع  من  الـــواردات  انخفضت  وأيضا  ريــال.  مليار   510٫4 البالغ 
واخلدمات بنسبة 7٫4% لتصل إلى 215٫7 مليار ريال مقارنة بنحو 
233 مليار ريال , وبلغ احتياطي النقد األجنبي ما يعادل تغطية قيمة 
الواردات ملدة 7٫4 أشهر خالل 2015 باملقارنة مع 8٫0 أشهر في  عام 

  .2014

وبرز قطاع السياحة بقوة خالل العام, مسجالًـ منو بنسبة  %3٫7 
عن العام السابق مع 2٫9 مليون زائر لقطر. وتواصل قطر جذب عدد 
متزايد من املسافرين الدوليني من مختلف أنحاء العالم خالل العام, مبا 

يزيد بنسبة  42% عن عام 2011.

Table (7-8)
Services Account

جدول رقم (٧-٨)
حساب الخدمات

Items 2011 2012 2013 2014 2015  البند   

Services (Credit) 26,913 36,117 40,675 49,236 54,589 اخلدمات (دائن)
Services (Debit) -61,395 -87,019 -100,022 -119,607 -112,022 اخلدمات (مدين)
Services Account Balance -34,482 -50,902 -59,347 -70,371 -57,433 رصيد حساب اخلدمات

QR Million     مليون ريال قطري
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Income Account

Income account consists of investments generated 
mainly through external assets and liabilities, compensation 
of employees, outcome of income from the stock dividends, 
interest, reinvested earnings, etc. During 2015, the deficit 
here declined as compared with 2014 to QR13 bn. Income 
account balance deficit resulted from higher income 
receipts of QR28.4 bn and payments of QR41.3 bn during 
2015 while comparing with previous year.

Current Transfers Account

In the current account head, net current transfers 
during 2015 reported a deficit of QR57.2 bn as compared 
with QR63.8 bn in 2014. These are transfers 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.

حساب الدخل

خالل  من  عامة  بصفة  االستثمارات  من  الدخل  حساب  يتكون 
املوجودات واملطلوبات اخلارجية, وتعويضات العاملني, ونتائج الدخل 
من أرباح األسهم, والفوائد واألرباح املعاد استثمارها, وما إلى ذلك. 
وخالل عام 2015, انخفض العجز باملقارنة مع 2014 إلى 13 مليار 
ريال.  وقد نتج العجز في حساب الدخل من إيرادات دخل أعلى بقيمة 
ريال خالل عام  مليار  بقيمة 41٫3  واملدفوعات   ريــال,  مليار   28٫4

2015, مقارنة مع العام السابق.

حساب التحويالت الجارية

سجل صافي التحويالت اجلارية خالل 2015 عجزاًـ يقدر بنحو 
57٫2 مليار ريال, باملقارنة مع عجز مقداره 63٫8 مليار ريال في عام 
2014. وهذه التحويالت تتم بني املقيمني وغير املقيمني دون مقابل مثل 
واملنظمات  أجنبية,  حكومة  من/إلى  والتحويالت  العاملني,  حتويالت 

الدولية واملنظمات غير الهادفة للربح في شكل نقدي, هدية, الخ.

Table (7-9)
Income Account

جدول رقم (٧-٩)
حساب الدخل

Items 2011 2012 2013 2014 2015  البنود        

Income (Credit)   22,445 23,726 23,264 26,923 28,368 الدخل (دائن)  

Income (Debit) -70,752 -67,860 -60,988 -60,777 -41,346 الدخل (مدين)    

Income Account Balance -48,306 -44,134 -37,724 -33,854 -12,978 رصيد حساب الدخل  

QR Million     مليون ريال قطري

Table (7-10)
Current Transfer Account

جدول رقم (٧-١٠)
حساب التحويالت الجارية

Items 2011 2012 2013 2014 2015  البنود                   

Current Transfer Balance -46,048 -51,170 -53,626 -63,751 -57,161 رصيد التحويالت  اجلارية    

Credit          6,498 7,172 4,064 2,566 2,278 الدائن          

Debit   -52,546 -58,342 -57,690 -66,317 -59,439 املدين          

of which: Workers' Remittances (WR) -37,543 -37,430 -40,550 -40,367 -43,824 منها: حتويالت العاملني 

QR Million     مليون ريال قطري
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During 2015, 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 in the country and such movements as a share of 
total current account outflow stood around 13.8%. Further, 
such outgoing workers’ remittances increased by 8.6% to 
QR43.8 bn, from the previous year level of QR40.4 bn. This 
was mainly due to increase in labor force and depreciation 
in major remitted currencies against USD during 2015. 
Also, majority of these remittances (about 81.1% of 
the total) was remitted in the national currency of the 
recipient countries.

As like in previous periods, exchange houses dominated 
the remittance market here accounting for 82.1% of 
the total, where some exchange houses started online 
remittance facility during the year.

Capital and Financial Account

In 2015, the capital account balance showed a deficit 
of QR2.7 bn, representing 86.7% decrease compared 
with 2014. This decrease is due to shifting the migrant 
transfers from the capital account to the financial account 
since 2015. However, the effect of shifting specific head 
from capital to financial account is not directly visible in 
the financial account as net outflow in financial account 
declined significantly during the period due to global 
economic conditions during the period. 

The deficit in Capital & Financial Account posted at 
QR71.6 bn during 2015, lower against the deficit of QR179 
bn registered in 2014. Capital and Financial Account deficit 
declined by 60.0% over previous year, resulted from the 
increase in other investment liabilities on account of 
foreign inter-bank liabilities during the review period. The 
deficit in financial account balance showed decline in net 
outflow by 56.6% as compared to previous year and placed 
at QR68.9 bn vis-à-vis QR158.9 bn during 2014 (Table 7-11)

وخالل عام 2015 كانت حتويالت العاملني املرسلة تشكل اجلزء 
عادة  ويرسلها   اجلارية,  التحويالت  من  املدين  اجلانب  في  األكبر 
وهذه  البالد,  في  القطريني  غير  السكان  من  اقتصاديا  الناشطون 
التحويالت كنسبة من إجمالي تدفق احلساب اجلاري بلغت حوالي 
بنسبة  العمال  هــؤالء  حتويالت  زادت  ذلــك,  على  وعــالوة   %13٫8
السابق  الــعــام  مستوى  مــن  ريـــال,  مليار   43٫8 إلــى  لتصل   %8٫6
القوة  في  الزيادة  إلى  أساسا  ذلك  ويعزى  ريال.  مليار  البالغ 40٫4 
الدوالر  مقابل  الرئيسية  احملولة  العمالت  قيمة  وانخفاض  العاملة, 
األمريكي خالل عام 2015. وباإلضافة إلى ذلك,  متت معظم هذه 
التحويالت (حوالي 81٫1% من املجموع) بالعمالت الوطنية للبلدان 

املتلقية للتحويالت. 

وكما هو احلال في الفترات السابقة, هيمنت شركات الصرافة 
وبدأت بعض  التحويالت مبا ميثل 82٫1% من اإلجمالي,  في سوق 

شركات الصرافة بتحويل األموال عبر اإلنترنت خالل العام.

الحساب الرأسمالي والمالي

في عام 2015, أظهر حساب رأس املال عجزا قدره 2٫7 مليار 
ريال, وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 86٫7% مقارنة مع عام 2014. 
التبويب  منهجية  تغيير  إلى  أساسية  بصفة  االنخفاض  هذا  ويعزى 
خالل عام 2015, حيث مت نقل بند حتويالت الوافدين من احلساب 
هذا  تأثير حتويل  فإن  ذلك,  ومع  املالي.   احلساب  إلى  الرأسمالي 
انخفض صافي  حيث  املــالــي,  احلــســاب  فــي  مــؤثــراًـ  يكن  لــم  البند 
الظروف  بسبب  الفترة  خالل  ملحوظ  بشكل  املالي  احلساب  تدفق 

االقتصادية العاملية خالل هذه الفترة.

وقد بلغ العجز في احلساب الرأسمالي واملالي نحو 71٫6 مليار 
ريال في  عام 2015, مقابل عجز قدره 179 مليار ريال املسجلة في 
بنسبة  واملالي  الرأسمالي  احلساب  انخفض عجز  وقد   .2014 عام 
املطلوبات االستثمارية األخرى  زيادة  نتيجة  السابق,  العام  60% عن 
في بند املطلوبات بني البنوك األجنبية خالل العام وأظهر العجز في 
 %56٫6 بنسبة  التدفق  صافي  في  انخفاضا  املالي  احلساب  ميزان 
باملقارنة مع العام السابق, لتصل إلى 68٫9 مليار ريال, مقارنة بنحو 

158٫9 مليار ريال خالل 2014 (اجلدول 11-7).
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Financial Account

The financial account consists of direct investments, 
portfolio investments, financial derivatives and other 
investments that gave rise to net outflow of QR68.9 bn 
during 2015. Portfolio investments and direct investments 
were the main contributors to these net outflows.

Direct Investment

During 2015, resident investors invested QR14.6 bn 
as direct investment abroad whereas foreign investors 
invested QR3.9 bn as direct investment in Qatar. However, 
during 2014, resident investors invested QR24.6 bn abroad 
while foreign investors invested QR3.8 bn inside Qatar. 
As a result, the net direct investment showed outflow of 
QR10.7 bn in 2015 as compared with outflow of QR20.8 bn 
in 2014. This moderation in net direct investments outflow 
can be attributed to decrease in direct investments abroad 
by residents and the slight increase of investments in 
Qatari economy during the year.

Portfolio Investment

Under portfolio investment category, the net outflow 
observed during 2015 was mainly through external 
investments made by resident investors in equity 
securities and debt securities traded abroad coupled with 
net outflow generated in country’s stock exchange due to 
selling pressure by foreign portfolio investors during 2015. 
Portfolio investments generated a net capital outflow of 
QR60.2 bn as against outflow of QR72.6 bn in 2014.  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 2015.

Up gradation by the index compilers Morgan Stanley 
Capital International (MSCI) and other international 
compilers to emerging market status from frontier market 
was well received by both domestic as well as international 
investors can be noted. The upgrade is expected to 

الحساب المالي

واستثمارات  املباشرة  االستثمارات  من  املالي  احلساب  يتكون 
إلى  أدت  التي  األخــرى  واالستثمارات  املالية  واملشتقات  احملافظ 
  .2015 عــام  خــالل  ريــال  مليار   68٫9 بقيمة  للخارج  صافي  تدفق 
وكانت استثمارات احملافظ واالستثمارات املباشرة هما  املساهمني 

الرئيسيني لهذه التدفقات الصافية.

االستثمار المباشر

ريــال  مليار   14٫6 نحو  املقيمني  استثمر   ,2015 عــام  خــالل 
استثماراًـ مباشراًـ في اخلارج, في حني استثمر املستثمرين األجانب  
دولة قطر. وخالل عام  مباشراًـ في  استثماراًـ  ريال  مليار  نحو 3٫9 
حني  في  اخلــارج,  في  ريــال  مليار   24٫6 املقيمني  استثمر   ,2014
لذلك,  ونتيجة  قطر.  داخل  ريال  مليار   3٫8 نحو  األجانب  استثمر 
أظهر صافي االستثمار املباشر تدفق 10٫7 مليار ريال في عام 2015 
باملقارنة مع تدفق 20٫8 ريال مليار في عام 2014. وهذا االعتدال 
في صافي تدفق االستثمارات املباشرة ميكن أن يُـعزى إلى انخفاض 
في االستثمارات املباشرة في اخلارج من قبل املقيمني, وزيادة طفيفة 

في االستثمارات في االقتصاد القطري خالل العام.

محفظة االستثمار

حتت فئة احملفظة االستثمارية, كان صافي التدفقات إلى اخلارج 
التي  اخلارجية  االستثمارات  خالل  من  رئيسي  بشكل   2015 خالل 
يقوم بها مستثمرون مقيمون في األسهم وسندات الدين املتداولة في 
بسبب ضغوط  بورصة قطر  تدفقات من  إلى جانب صافي  اخلارج 
ولــدت  وقــد   .2015 عــام  خــالل  األجنبية  احملــافــظ  قبل  مــن  البيع 
استثمارات  احملافظ تدفقاًـ صافياًـ للخارج بقيمة 60٫2 مليار ريال, 
وتعود   .2014 ريال في عام  مليار  للخارج قدره 72٫6  تدفق  مقابل 
صافي التدفقات للخارج أساسا من االستثمار باخلارج في األوراق 
املالية القابلة للتداول في شكل أوراق مالية وسندات الدين واألسهم 
حتى  املتداولة,  والسندات  الصكوك  استحقاق  جانب  إلى  األجنبية, 
ولو كانت هناك ضغوط من عمليات بيع مكثفة من خالل احملافظ 

االستثمارية األجنبية في بورصة قطر خالل العام 2015.

وقد القى ترفيع بورصة قطر في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
السوق  وضــع  إلــى  الدولية  املؤسسات  من  وغيرها  إنترناشيونال, 
الناشئة, بدالًـ من السوق املبتدئة, استقباال حسنا على الصعيد احمللي 
إلى  الترفيع  املتوقع أن يؤدي  الدوليني. ومن  وكذلك من املستثمرين 
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further open the country’s exchange to increased global 
investment flows and attract considerably more foreign 
portfolio investments.

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 inflow of 
QR2.1 bn during 2015 from QR65.5 bn outflow, a year ago 
(Figure 7-9). Other investment component is the largest 
component of financial account and it showed significant 
moderation mainly due to the increase in other investment 
liabilities on account of foreign inter-bank liabilities during 
the period.

As a result of above mentioned developments, the 
overall BoP for the state of Qatar recorded a deficit 
of QR20.0 bn during 2015 as against a surplus of 
QR4.7 bn in 2014 (Table 7-11), leading to a decrease in 
international reserves.

زيادة التدفقات االستثمارية العاملية إلى بورصة قطر وجذب املزيد 
من االستثمارات إلى حد كبير  من احملافظ األجنبية.

االستثمارات ا�خرى

معظمه  في  يتألف  الــذي  األخــرى,  االستثمارات  حساب  شهد 
واملوجودات  والودائع  والعمالت  الصافية,  اخلارجية  القروض  من 
إلى  صافياًـ  تدفقاًـ  املشتقات),   ذلك  في  (مبا  األجنبية  واملطلوبات 
مع   مقارنةًـ   2015 عــام  خــالل  قطري  ريــال  مليار   2٫1 قــدره  قطر 
65٫5 مليار ريال صافي تدفق إلى اخلارج  قبل سنة (الشكل 9-7). 
واالستثمارات األخرى هي أكبر عنصر في احلساب املالي, وأظهرت 
اعتداال بسبب الزيادة في املطلوبات االستثمارية األخرى الناجتة من 

حساب مطلوبات ما بني البنوك األجنبية خالل الفترة.

ونتيجة للتطورات املذكورة أعاله, سجل ميزان املدفوعات الكلي 
لدولة قطر عجزا قدره عشرين مليار ريال خالل عام 2015 مقابل 
2014 (اجلدول 7-11), مما  فائض قدره 4٫7 مليار ريال في عام 

أدى إلى نقص في االحتياطيات الدولية بذات القيمة.

Figure No. (7-9)
Major Components of Financial Account
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Table  (7-11)
Qatar’s Balance of Payments

جدول رقم (٧ – ١١)
ميزان المدفوعات القطري 

QR Million     مليون ريال قطري

Particular 2011 2012 2013 2014* 2015** البيانات
A. Current Account 189,730 225,681 220,078 179,852 50,053 أ.  احلساب اجلاري
Goods 318,567 371,887 370,775 347,828 177,625 السلع
Exports  ( F. O. B. ) 416,577 483,952 485,343 461,197 281,351 الصادرات (فوب)
Imports ( F. O. B. ) -98,010 -112,065 -114,568 -113,369 -103,726 الواردات (فوب)
Services -34,482 -50,902 -59,347 -70,371 -57,433 اخلدمات
Services (Credit) 26,913 36,117 40,675 49,236 54,589 اخلدمات (دائن)
Travel 4,257 10,400 12,581 16,713 18,329 سفر
Transportation 14,300 17,004 20,402 23,400 26,984 نقل
Others 8,356 8,713 7,693 9,123 9,276 أخرى
Services (Debit) -61,395 -87,019 -100,022 -119,607 -112,022 خدمات (مدين)
Travel -6,579 -20,560 -24,082 -31,602 -29,741 سفر
Transportation -35,837 -35,991 -37,294 -44,105 -41,713 نقل
Others -18,979 -30,468 -38,646 -43,900 -40,568 أخرى
Income -48,306 -44,134 -37,724 -33,854 -12,978 الدخل
Income (Credit) 22,445 23,726 23,264 26,923 28,368 الدخل (دائن)
Compensation of employees 0 0 0 0 0 تعويضات العاملني
Investment Income 22,445 23,726 23,264 26,923 28,368 دخل االستثمار
Income (Debit) -70,752 -67,860 -60,988 -60,777 -41,346 الدخل (مدين)
Compensation of employees -475 -473 -513 -511 -555 تعويضات العاملني
Investment Income -70,277 -67,387 -60,475 -60,266 -40,791 دخل االستثمار
Current Transfers -46,048 -51,170 -53,626 -63,751 -57,161 التحويالت اجلارية
Credit 6,498 7,172 4,064 2,566 2,278 دائن
Debit -52,546 -58,342 -57,690 -66,317 -59,439 مدين
of which Workers' Remittances -37,543 -37,430 -40,550 -40,367 -43,824 منها حتويالت العاملني
B. Capital and Financial Account -239,319 -161,612 -189,817 -179,004 -71,610 ب.  احلساب الرأسمالي واملالي
Capital Account -13,121 -22,240 -17,403 -20,128 -2,683 احلساب الرأسمالي
Financial Account -226,198 -139,372 -172,414 -158,876 -68,927 احلساب املالي
Direct Investment -33,379 -5,257 -32,257 -20,777 -10,747 االستثمار املباشر
Abroad -36,795 -6,698 -29,198 -24,564 -14,645 في اخلارج
In Qatar 3,416 1,441 -3,059 3,787 3,898 في قطر
Portfolio Investment -69,263 10,190 -66,649 -72,556 -60,236 محافظ االستثمار
Assets -62,892 -27,698 -59,828 -60,769 -42,242 األصول
Liabilities -6,371 37,888 -6,821 -11,787 -17,994 اخلصوم
Financial Derivatives, net 5,767 -5,615 2,702 1,158 -326 املشتقات املالية, صافي
Other Investment -129,323 -138,689 -76,210 -66,701 2,382 استثمارات أخرى
Assets -150,471 -134,414 -40,057 -81,859 -69,125 األصول
Liabilities 21,148 -4,275 -36,153 15,158 71,507 اخلصوم
C. Net Errors & Omissions -2,622 -5,540 2,733 3,860 1,526 ج.  صافي السهو واخلطأ
D. Overall Balance -52,211 58,529 32,994 4,708 -20,031 د.  وفر أو عجز ميزان املدفوعات
E. Change in Reserves ( Increase - ) 52,211 -58,529 -32,994 -4,708 20,031 ه.  التغير في االحتياطيات (الزيادة - )
* Revised  Estimates   
**Preliminary  figures                       

** أرقام أولية* تقديرات منقحة
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