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Foreword by HE the Governor

Qatar Central Bank is pleased to issue its Forty First annual
report, which briefly discusses the most important economic
and financial developments in Qatar economy during 2017. The
first part deals with the latest developments in the domestic
economy, while the second deals with the operations of QCB.

كلمة سعادة احملافظ

يسر مصرف قطر املركزي أن يصدر تقريره السنوي احلادي
واألربعون الذي يناقش بإيجاز أهم التطورات االقتصادية واملالية
 ويتألف التقرير.م2017 التي شهدها االقتصاد القطري خالل عام
 يتناول القسم األول أحدث،من قسمني يتضمنان عشرة فصول
 بينما يتناول القسم الثاني أعمال،التطورات في االقتصاد احمللي
.وعمليات مصرف قطر املركزي

The year's report comes under an unjust siege imposed on
the State of Qatar since the fifth of June 2017. However, the
developments in the local economy, which are discussed in
the first section of this report, clearly indicate that they are
not affected by the repercussions of this siege; GDP of 2017
witnessed an estimated 9.9% growth while maintaining a
benign inflation rate of less than 1%. The internal and external
balances of the State of Qatar have improved markedly. The
budget deficit has improved to less than 6% of GDP. The
current account has managed to balance the payments and
restore surplus status, which amounted to 3.8% of GDP. QCB
has also taken effective measures to ensure that liquidity
remains comfortable in the system to facilitate an adequate
flow of credit to the productive sectors.

ويأتي تقرير هذا العام في ظل حصار جائر فرض على دولة قطر
 وعلى الرغم من ذلك فإن التطورات،2017 منذ اخلامس من يونيو
التي شهدها االقتصاد احمللي والتي مت تناولها في القسم األول
من هذا التقرير تشير بجالء إلى عدم تأثرها سلباً بتداعيات هذا
2017  شهد عام،احلصار؛ فعلى صعيد الناجت احمللي اإلجمالي
مع احملافظة على معدل تضخم حميد ال%9.9 منواً يقدر بنحو
 كما شهدت املوازين الداخلية واخلارجية لدولة قطر.%1 يتجاوز
حتسناً ملحوظاً؛ حيث حتسن عجز املوازنة العامة ليقتصر على
 ومتكن احلساب اجلاري، من الناجت احمللي اإلجمالي%6 أقل من
مبيزان املدفوعات من التحول واستعادة وضع الفائض والذي
 كما اتخذ املصرف، من الناجت احمللي اإلجمالي%3.8 بلغ نحو
تدابير فعالة لضمان بقاء السيولة مريحة في النظام لتسهيل تدفق
.االئتمان الكافي للقطاعات اإلنتاجية

The second part of the report describes the developments
in 2017 in the management of liquidity and monetary policy
and their impact on the financial markets of the country, as
well as the management of cash and public debt, as well as
the regulatory instructions issued by QCB during the year,
especially with regard to banks, insurance companies, and
the QCB's work to maintain monetary and financial stability
in the State.

ويتناول اجلزء الثاني من هذا التقرير شرح للتطورات التي
م ف��ي إدارة السيولة وال��س��ي��اس��ة النقدية2017 شهدها ع��ام
 وكذلك إدارة النقد،وانعكاساتها على األس��واق املالية بالدولة
 وأيضاً التعليمات الرقابية التي صدرت عن املصرف،والدين العام
خالل العام السيما فيما يخص البنوك وشركات التأمني ومكافحة
 وما يقوم به املصرف من أعمال،غسل األموال ومتويل اإلرهاب
.للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي بالدولة

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.

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

عبد اهلل بن سعود آل ثاني
احملافـــــــــــظ

Abdulla Bin Saoud Al Thani
The Governor
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Executive Summary

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

The Qatari economy during 2017 remained robust and stable.
Riding on the recovery in global energy prices, nominal GDP
expanded by 9.9% as against a contraction of 7.4% in the
previous year and showed a sharp gain in terms-of-trade.
Real GDP growth during 2017 decelerated somewhat to 1.6%
from 2.2% in the previous year. However, much of it was due
to self-imposed moratorium on new projects in the North Gas
Field and OPEC+ led cut in oil production.

 وفي.ً قوياً ومستقرا2017 ظل االقتصاد القطري في عام
 ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي،ظل انتعاﺵ أسعار الطاقة العاملية
 في العام%7.4  مقابل انكماﺵ بنسبة%9.9 االسمي بنسبة
 وقد. وأظهر ارتفاعاً حاداً في معدالت التبادل التجاري،السابق
ً نوعا2017 تباﻃأ منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي خالل عام
 فإن معظمها، ومع ذلك. في العام السابق%2.2  من%1.6 ما إلى
كان بسبب الوقف االختياري املفروض على املشاريع اجلديدة في
. إنتاﺝ النفﻂ،حقل غاز الشمال وخفض األوبك ومنتجني آخرين

Real non-hydrocarbon GDP grew at a reasonable pace of
4.2% despite the economic blockade. Through relocation and
readjustment of economic activities, manufacturing, trade
and construction sector rebounded strongly in the second
half. Wholesale & retail trade and financial & insurance
sectors also recovered significantly by Q4-2017. This reflected
the resilience of the economy against shocks, enabled by the
economic diversification strategy pursued in recent years.

وقد منا الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي غير الهيدروكربوني
. على الرغم من احلصار االقتصادي%4.2 بوتيرة معقولة بلﻐﺖ
 انتعش،ومــن خــالل نقل وإعــادة تعديل النشاﻃات االقتصادية
 كما.قطاع التصنيع والتجارة والتشييد بقوة في النصف الثاني
 بشكل كبير في الربع،انتعشﺖ قطاعات ﲡارة اجلملة والتجزئة
 ويعكس هذا مرونة االقتصاد ضد الصدمات.2017 الرابع من عام
التي تتيحها استراتيجية التنويع االقتصادي املتبعة في السنوات
.األخيرة

Inflationary situation during 2017 remained benign even while
global commodity prices rose and nominal effective exchange
rate depreciated. Headline consumer price inflation averaged
0.45% during the year. Deflation in housing, water and other
utilities largely offset the upward pressure in inflation exerted
by transport, food and health components.

 حميداً حتى في الوقﺖ2017 وظل وضع التضخم خالل عام
 وانخفضﺖ فيه أسعار،الذي ارتفعﺖ فيه أسعار السلع العاملية
 وبلغ متوسﻂ التضخم فــي أسعار.الــصــرف الفعالة االسمية
 ويعادل االنكماﺵ في اإلسكان. خالل العام%0.45 املستهلكني
واملاء وغيره من املنافع العامة إلى حد كبير الضﻐﻂ التصاعدي في
.التضخم الذي متارسه مكونات النقل والﻐذاء والصحة

On the fiscal front, there was a significant decline of 30.4% in
the budget deficit even with a lower total revenue from the
previous year, partly a reflection of implementation of fiscal
reform measures.

 كــان هناك انخفاضاً ملحوظاً بنسبة،وعلى الصعيد املالي
 فــي عجز املــوازنــة العامة حتى مــع انخفاض إجمالي%30.4
 مبا يعكس جزئياً انعكاساً تنفيذ،اإليـــرادات عن العام السابق
.إجراءات اإلصالح املالي

On the other hand, the current account balance recorded
an increasing surplus during the year as against the deficit
in the previous year, as energy prices recovered under the
combination of strengthening global demand and supply
restriction. For the whole year, it recorded a surplus of QR
23.4 billion, forming about 3.8% of GDP.

ً سجل رصيد احلساب اجلاري فائضاً متزايدا،ومن ناحية أخرى
 حيث تعافﺖ أسعار،خالل العام مقابل العجز في العام السابق
.الطاقة في ظل اجلمع بني تعزيز الطلب العاملي وتقييد العرض
23.4  سجل احلساب اجلاري فائضاً بقيمة،وعلى مدار العام كله
. من الناجت احمللي اإلجمالي%3.8  ليشكل حوالي،مليار ريال
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Thus, the economy came out of twin deficits problem
witnessed in the previous year. Further, the overall balance
of payment, which recorded a larger deficit during the
second and the third quarter in the immediate aftermath of
the economic blockade, shrank sharply by the fourth quarter
reflecting restoration of normalcy.

 خرﺝ االقتصاد من مشكلة العجز املزدوﺝ التي شهدها،وهكذا
 الذي، فإن ميزان املدفوعات الكلي، وعالوة على ذلك.العام السابق
سجل عجزاً أكبر خالل الربعني الثاني والثالث مباشرة في بداية
 انخفض بشكل حاد بحلول الفصل الرابع ﳑا،احلصار االقتصادي
.يعكس العودة إلى احلياة الطبيعية

QCB with government support carried out active liquidity
management operations to neutralize the impact of economic
blockade on the systemic liquidity in the banking sector. There
was modulation in the auctions of T-bills/T-bonds to ensure
comfortable liquidity in the financial system. While there
was short-term liquidity injection through net redemptions of
T-bills, there was absorption of structural liquidity at longer
end through net issuances of T-bonds.

وقد قام مصرف قطر املركزي وبدعم حكومي بتنفيذ عمليات
نشطة إلدارة السيولة لتقليل تأثير احلصار االقتصادي على
 وكان هناك تعديل في.السيولة النظامية في القطاع املصرفي
 لضمان السيولة املريحة في، وسندات اخلزينة/مزادات أذونات
 وفي حني كان هناك حقن للسيولة قصيرة األجل من.النظام املالي
 كان هناك امتصاص،خالل صافي االسترداد من أذونات اخلزينة
للسيولة الهيكلية في نهاية أﻃول من خالل اإلصدارات الصافية
.ألذونات اخلزينة

Monetary and liquidity conditions during 2017 remained
broadly in line with the developments in the real economy
and the external environment. Reserve money increased at
a slightly higher pace than the previous year as the increase
in net domestic assets more than offset the decline in
net foreign assets. However, growth in currency issued
moderated to 2.2% from 8.0% in the previous year.

 تتماشى بشكل2017 ظلﺖ الشروﻁ النقدية والسيولة خالل عام
 وقد.واسع مع التطورات في االقتصاد احلقيقي والبيﺌة اخلارجية
ارتفعﺖ أمــوال االحتياﻃي مبعدل أعلى بقليل من العام السابق
حيث أن الزيادة في صافي املوجودات احمللية عوضﺖ االنخفاض
 فإن معدل النمو في، ومع ذلك.في املوجودات األجنبية الصافية
. في العام السابق%8.0  من%2.2 النقد املصدر قد مت تعديله إلى

The overall liquidity as represented by broad money
supply (M2) grew significantly during 2017. Because of the
government support in liquidity management operations,
foreign currency deposits of public sector rose sharply during
the second half.

وقد منﺖ السيولة اإلجمالية التي ﳝثلها عرض النقد مبفهومه
 وبسبب الدعم احلكومي.2017 ( بشكل كبير خالل عام2الواسع )م
 ارتفعﺖ الودائع بالعملة األجنبية للقطاع،في عمليات إدارة السيولة
.العام بشكل حاد خالل النصف الثاني

However, public sector credit growth decelerated conforming
to expenditure rationalization measures of the Government,
while sustaining private sector credit growth.

 تباﻃأ منو االئتمان املقدم إلى القطاع العام مبا يتفق،ومع ذلك
 مع احلفاﻅ على،مع تدابير ترشيد اإلنفاق التي وضعتها احلكومة
.منو االئتمان املقدم للقطاع اخلاص

Given the domestic and external macroeconomic
environment, including three rate hikes by the US Federal
Reserve, QCB hiked its three policy rates by 25 basis points
each time at different points during 2017. The hikes were QCB
lending rate in March, QCB deposit rate in March and June
and QCB repo rate in December. While the main aim of these
monetary policy actions was maintaining of the currency peg,
QCB took measures to ensure that liquidity in the system

 مبا في ذلك،بالنظر إلى بيﺌة االقتصاد الكلي احمللية واخلارجية
ثالثة ارتفاعات في سعر الفائدة من جانب االحتياﻃي الفيدرالي
 فقد رفع مصرف قطر املركزي معدالت أسعار الفائدة،األمريكي
 نقطة أساﺱ في كل مرة في مراحل25 الثالثة اخلاصة به مبقدار
 وكانﺖ الزيادة في سعر اإلقراض لدى.2017 مختلفة خالل عام
 ومعدل الودائع لديه في،مصرف قطر املركزي في شهر مارﺱ
 وبينما كــان الهدف. ومعدل الريبو في ديسمبر،مــارﺱ ويونيو
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remained comfortable to facilitate an adequate flow of credit
to productive sectors. This included reduction in reserve
requirement ratio in April to manage the structural liquidity.

الرئيسي من إجــراءات السياسة النقدية هذه هو احلفاﻅ على
 اتخذ املصرف تدابير لضمان بقاء السيولة في النظام،ربﻂ العملة
.مريحة لتسهيل التدفق الكافي لالئتمان إلى القطاعات اإلنتاجية
وشمل ذلك انخفاض نسبة متطلبات االحتياﻃي في أبريل إلدارة
.السيولة الهيكلية

With regard to prudential regulations, QCB issued several
guidelines to all banks operating in Qatar. These included:
Guidelines on regulating the application of the new
international standard No. (9), which aims to enable banks
to control the extent of banks’ compliance and to hedge their
financial assets.

 أصــدر مصرف قطر،وفيما يتعلق بالتعليمات االحــتــرازيــة
.املركزي عدة مبادﺉ توجيهية جلميع البنوك العاملة في دولة قطر
وشملﺖ مبادﺉ توجيهية لتنظيم تطبيق املعيار الدولي اجلديد رقم
 والذي يهدف إلى متكني البنوك من التحكم في مدى امتثالها،(9)
.وحتوﻁ أصولها املالية

The payment and settlement systems in Qatar grew in
comparison to the previous year, both in value and in volume
terms. Use of electronic payment system increased for both
retail and wholesale payment, while use of cheques declined.

منــﺖ أنظمة املــدفــوعــات والتسوية فــي قطر مقارنة بالعام
 وزاد استخدام نظام الدفع. من حيث القيمة واحلجم،السابق
 بينما انخفض،اإللكتروني لكل من عمليات البيع بالتجزئة واجلملة
.استخدام الشيكات
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الفصل األول
Chapter One

الناتج المحلي اإلجمالي
Gross Domestic Product

Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

GDP

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ

The economy showed a remarkable resilience against
the unjust economic blockade in 2017. Strong recovery
in global energy prices, aided by supply cut and rise in
global demand, helped in recovery in domestic growth
performance. During 2017, nominal GDP growth increased
to 9.9% while GDP growth stood at 1.6% in constant prices.
In terms of drivers, nominal GDP growth was mainly driven
by oil and gas sector, primarily indicating the improvement
in terms of trade. On the other hand, non-oil sector showed
the resilient performance of manufacturing, construction
and other sectors. Overall, various policy measures taken
by the Government helped in sustaining strong growth
performance during the period of unjust economic blockade
(Table 1-1).

أظهر االقتصاد مرونة ملحوظة ضد احلصار االقتصادي الظالم
، وساعد االنتعاﺵ القوي في أسعار الطاقة العاملية.2017 في عام
 على التعافي في، وارتفاع الطلب العاملي،كنتيجة خلفض العرض
 ارتفع نمو الناجت المحلي، 2017  وخالل عام.أداء النمو احمللي
 في حــني بلغ نمو الــنــاجت المحلي،%9.9 اإلجمالي االسمي إلــى
 كان،  ومن حيث محركات النمو.%0.6 اإلجمالي باألسعار الثابتة
مدفوعا بشكل أساسي بقطاع
منو الناجت احمللي اإلجمالي االسمي
ً
 ﳑا يشير بشكل أساسي إلى التحسن في معدالت،النفﻂ والﻐاز
 أظهر القطاع غير النفطي األداء،  ومن ناحية أخرى.التبادل التجاري
 وعموما؛ ساعدت تدابير.املرن للتصنيع والبناء والقطاعات األخرى
السياسة املختلفة التي اتخذتها احلكومة في احلفاﻅ على أداء منو
.(1-1 قوي خالل فترة احلصار االقتصادي غير العادل )اجلــدول

Table (1-1)
Development GDP

(١-١) جدول رقم
تطور الناتج المحلي اإلجمالي
QR Million مليون ريال قطري

Economic Activity

باﻷسعار اﳉارﻳة

2013 بﺄسعار ﻋام

Current Prices

At 2013 Prices

النشاﻁ اﻻقتصادي

2016*

2017**

2016*

2017**

168,253

199,704

394,345

390,162

النﻔﻂ والﻐاﺯ

Relative Share

30.3

32.7

49.5

48.2

األهمية النسبية

Rate of Growth

-27.3

18.7

-1.0

-1.1

معدل النمو

386,733

410,380

401,886

418,721

Relative Share

69.7

67.3

50.5

51.8

األهمية النسبية

Rate of Growth

5.1

6.1

5.6

4.2

معدل النمو

554,986

610,084

796,231

808,883

-7.4

9.9

2.2

1.6

Oil & Gas

Non-Oil Sectors

Grand Total
Rate of Growth

* Data for 2016 are adjusted according to the publication policy of the
Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
** Data for 2017 are preliminary data, according to the publication policy of
the Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic
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املﺠمﻮع العام
معدل النمو

 هي بيانات مت تعديلها وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة2016 * بيانات عام
.2018 بوزارة التخطيﻂ التنموي واإلحصاء مايو
 وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة، هي بيانات أولية2017 ** بيانات عام
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الناتج المحلي اإلجمالي

ﺷﻜﻞ ) (١-١
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

Gross Domestic Product

)Chart (1-1
GDP

مليار ريال
QR Billion

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ )ﺑﺎﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(

Nominal Gross Domestic Product

مع االنتعاﺵ الكبير في أسعار النفﻂ اخلــام العاملية ،سجلﺖ
التقديرات األولية للناجت احمللي اإلجمالي االسمي منواً بنسبة %9.9
في عام  .2017وأظهرت التحركات في السنة الواحدة انتعاشاً حاداً
في إجمالي الناجت احمللي من الهيدروكربون من الربع الثالث من عام
 2017بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفﻂ اخلام العاملي .وارتفع منو
الناجت احمللي اإلجمالي للهيدروكربونات إلى  %18.7في عام 2017
على النقيض من انكماﺵ بنسبة  %27.3في عام  .2016وباملثل ،ارتفع
منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي إلى  %6.1في عام 2017
مقارنة بنحو  %5.1في عام  .2016وبشكل عام ،أظهر االقتصاد أدا ًء
مرناً ضد احلصار االقتصادي ،وخاصة خالل النصف الثاني من عام
.2017

With the substantial recovery in global crude oil prices,
the preliminary estimates of nominal GDP recorded a
growth of 9.9%in 2017. Intra-year movements showed
a sharp recovery in hydrocarbon GDP from Q3-2017 in
tandem with the rise in global crude oil prices. Hydrocarbon
GDP growth increased to 18.7% in 2017in contrast to
a contraction of 27.3% in 2016. Similarly, the growth in
non-hydrocarbon GDP increased to 6.1% in 2017 compared
with5.1% in 2016. Overall, the economy showed a resilient
performance against the economic blockade, especially
during the second half of 2017.

وقد بلغ إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي االسمي  610مليار ريال
في عام  2017مقارنة مببلغ  564مليار ريال في العام السابق .وخالل
عام  ،2017ارتفعﺖ حصة الناجت احمللي اإلجمالي من الهيدروكربون
في إجمالي الناجت احمللي إلى  % 32.7في عام  2017من %30.3
في عام  ،2016في حني انخفضﺖ حصة الناجت احمللي اإلجمالي غير
النفطي من  69.7في  2016إلى  67.3عام ) .2017جدول .(2-1

Nominal GDP reached QR610 billion in 2017 as
compared with QR554 billion in the previous year .During
2017, the share of hydrocarbon GDP in overall GDP
increased to 32.7% in 2017 from 30.3% in 2016, while the
share of non-hydrocarbon GDP declined from 69.7 in 2016
to 67.3 in 2017. (Table 1-2).
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Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

)Table (1-2
Nominal GDP Development

جدول رقم )(٢-١
تطور الناتج المحلي اإلجمالي االسمي
مليون ريال قطري QR Million

النشاﻁ اﻻقتصادي

2014

2015

*2016

**2017

394,190

231,311

168,253

199,704

األهمية النسبية

52.5

38.6

30.3

32.7

Relative Share

معدل النمو

-2.2

-41.3

-27.3

18.7

Growth rate

356,468

367,984

386,733

410,380

األهمية النسبية

47.5

61.4

69.7

67.3

Relative Share

معدل النمو

11.3

3.2

5.1

6.1

Growth Rate

750,658

599,295

554,986

610,084

Grand Total

3.8

-20.2

-7.4

9.9

النﻔﻂ والﻐاﺯ

القطاﻋاﺕ ﻏير النﻔطية

املﺠمﻮع العام
معدل النمﻮ

* بيانات عام  2016هي بيانات مت تعديلها وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة
بوزارة التخطيﻂ التنموي واإلحصاء مايو .2018
** بيانات عام  2017هي بيانات أولية ،وذلك حسب سياسة النشر اخلاصة بوزارة
التخطيﻂ التنموي واإلحصاء مايو .2018
املصدر :وزارة التخطيﻂ التنموي واإلحصاء.

Economic Activity
Oil & Gas

Non-Oil Sectors

Growth Rate

* Data for 2016 are adjusted according to the publication policy of the
Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
** Data for 2017 are preliminary data, according to the publication policy of
the Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic

)Chart (1-2
Nominal GDP

ﺷﻜﻞ )(٢-١
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ااﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ

مليار ريال
QR Billion

القطاع غير النفطي
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Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

Real Gross Domestic Product (at 2013 prices)

(٢٠١٣ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم

At constant prices, real GDP growth moderated to
1.6% in 2017 as compared with 2.2% in the previous year.
Lower GDP growth was partly due to the self-imposed
moratorium on gas production. Growth of non-oil sectors
also moderated somewhat to 4.2% in 2017 from 5.6% in
2016. The decline in growth was attributed to real estate
activities, wholesale and retail trade and information
& communication sectors. However, as the economy
quickly re-adjusted to the economic blockade, growth in
sectors such as wholesale & retail trade and financial and
insurance sectors recovered significantly by Q4-2017.At
constant prices, the share of hydrocarbon in overall GDP
marginally declined to 48.2% in 2017 from 49.5% in 2016,
while the share of non-hydrocarbon GDP increased from
50.5% in 2016 to 51.8% in 2017(Table 1-3).

 تراجعﺖ نسبة منو الناجت احمللي اإلجمالي،باألسعار الثابتة
 في العام%2.2  مقارنة بنحو2017  في عام%1.6 احلقيقي إلى
 ويرجع منو الناجت احمللي اإلجمالي املنخفض جزئياً إلى.السابق
 ﮔما تراجع نمو.التوقف االختياري املــفــروض على إنتاﺝ الــﻐــاز
%5.5  من2017  في عام%4.2 القﻁاعات غير النفطية إلى حوالي
 وتجارة، ويعزى انخفاض النمو إلى األنشطة العقارية.2016 في عام
 ومــع عودة. وقطاعي المعلومات واالتصاالت،الجملة والتجزئة
 انتعش النمو في،االقتصاد بسرعة للتعديل بعد احلصار االقتصادي
قطاعات مثل ﲡارة اجلملة والتجزئة والقطاع املالي والتأمني بشكل
 انخفضﺖ، وبأسعار ثابتة.2017 كبير في الربع األخير من عام
حصة الهيدروكربون في إجمالي الناجت احمللي بشكل ﻃفيف إلى
 وفي حني ارتفعﺖ،2016  في عام%49.5  من2017  في عام%48.2
2016  في عام%50.5 حصة الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي من
(3-1  )اجلدول2017  في عام%51.8 إلى

Table (1-3)
Development Of Real GDP ( at 2013 prices)

(٣-١) جدول رقم
(٢٠١٣تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )أسعار عام

QR Million مليون ريال قطري

Economic Activity

النشاﻁ اﻻقتصادي

2017**

2016*

2015

2014

390,162

394,345

398,339

400,486

Relative Share

48.2

49.5

51.1

53.2

األهمية النسبية

Growth Rate

-1.1

-1.0

-0.5

-0.6

معدل النمو

418,721

401,886

380,520

351,665

Relative Share

51.8

50.5

48.9

46.8

األهمية النسبية

Growth Rate

4.2

5.6

8.2

9.8

معدل النمو

Total Grand

808,883

796,231

778,859

752,151

Growth Rate

1.6

2.2

3.6

4.0

Oil& Gas

Non-Oil Sectors

* Data for 2016 are adjusted according to the publication policy of the
Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
** Data for 2017 are preliminary data, according to the publication policy of
the Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic
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Gross Domestic Product

(٣-١) ﺷﻜﻞ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

QR Billion

مليار ريال

Chart (1-3)
Real GDP

الناتج المحلي اإلجمالي

GDP at Current Prices, by Expenditure Items

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻧﻔﺎق

The total consumption expenditure, both public and
private, had marginally declined in 2017. However, with
rise in global trade growth, the net exports growth turned
positive in 2017. The share of net exports increased to
13.7% in 2017, recording a growth of 157.2%.Gross capital
formation (investment) contracted by 4.7% in 2017. The
share of investment in GDP moderated to about 39.3% in
2017 from 45.3% in 2016 (Table 1-4).

 بشكل، العام واخلــاص،انخفض إجمالي اإلنفاق االستهالكي
 حتول منو، مع ارتفاع منو التجارة العاملية.2017 هامشي في عام
 وارتفعﺖ حصة.2017 الــصــادرات الصافية إلى إيجابي في عام
 مسجل ًة من ًوا بنسبة،2017  في عام%13.7 الصادرات الصافية إلى
 وتراجع التكوين الرأسمالي الثابﺖ )االستثمار( بنسبة.%157.2
 وانخفضﺖ نسبة االستثمار في الناجت احمللي.2017  في عام%4.7
2016  في%45.3  من2017  في عام%39.3 اإلجمالي إلى حوالي
.(4-1 )اجلدول

Overall, the expenditure side GDP showed a resilient
consumption demand, while significant improvement in
net exports. The decline in investment may be attributed to
lower investment expenditure due to completion of many
mega projects.

 أظهر الناجت احمللي اإلجمالي لﻺنفاق وجــود ﻃلب،ًوإجــمــاال
. في حني حدث حتسن كبير في صافي الصادرات،استهالكي مرن
وقد يعزى انخفاض االستثمار إلى انخفاض اإلنفاق االستثماري
.بسبب االنتهاء من العديد من املشاريع الضخمة
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Table (1-4)
Nominal GDP by Expenditure Items

(٤-١) جدول رقم
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ﺣسﺐ مﻜونات اإلنفاق
QR Million مليون ريال قطري

Expenditure Items

بنﻮد اإلنﻔاﻕ

*2017

*2016

2015

2014

286,983

271,199

250,151

234,566

Relative Share

47.0

48.9

41.7

31.2

األهمية النسبية

Growth Rate

5.8

8.4

6.6

11.4

معدل النمو

150,616

143,009

131,681

118,461

Relative Share

24.7

25.8

22.0

15.8

األهمية النسبية

Growth Rate

5.3

8.6

11.2

12.4

معدل النمو

136,367

128,190

118,470

116,105

Relative Share

22.4

23.1

19.8

15.5

اإلنﻔاﻕ اﻻستﻬﻼكي اﳊﻜﻮمي
النﻬاﺋي
األهمية النسبية

Growth Rate

6.4

8.2

2.0

10.3

معدل النمو

239,576

251,311

228,952

238,635

Relative Share

39.3

45.3

38.2

31.8

ﺇﺟمالي ﺗﻜﻮﻳن رﺃﺱ املال
األهمية النسبية

Growth rate

-4.7

9.8

-4.1

18.5

معدل النمو

83,525

32,476

120,192

277,457

Relative Share

13.7

5.9

20.1

37.0

ﺻافي الصادراﺕ )الﺴلﻊ
(واﳋدماﺕ
األهمية النسبية

Growth rate

157.2

-73.0

-56.7

-10.9

معدل النمو

610,084

554,986

599,295

750,658

9.9

-7.4

-20.2

3.8

Total Consumption
Expenditure

Household Consumption
Expenditure

Final Government
Consumption Expenditure

Total Capital Formation

Net Exports (Goods &
Services)

GDP
Growth rate

* Data for 2016 are adjusted according to the publication policy of the
Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
** Data for 2017 are preliminary data, according to the publication policy of
the Ministry of Development Planning and Statistics May 2018.
Source: Ministry of Development Planning and Statistic
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ﺇﺟمالي اإلنﻔاﻕ اﻻستﻬﻼكي

اإلنﻔاﻕ اﻻستﻬﻼكي العاﺋلي

الناﰋ احمللي اإلﺟمالي
معدل النمو
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الفصل الثاني
Chapter Two

التضخم
Inflation

Inflation

I. Global Commodity Prices
Global commodity prices recovered significantly in
2017. Both energy and non-energy prices increased, though
the former far outpaced the latter. Intra-year movement
suggests that crude oil prices, barring a dip in prices during
Q2-2017, recovered sharply in the second half of 2017 and
reached close to US$60 per barrel in Q4-2017. Accordingly,
on annual average basis, Brent crude oil prices increased
to around US$ 54.2per barrel in 2017 from US$ 43.7 per
barrel in 2016. Strong recovery was on account of improved
compliance of production cut agreement by the OPEC and
non-OPEC countries, stabilising US shale gas production
along with stronger demand arising from higher global
growth.
Rise in non-energy prices was mainly due to price
pressures in metals and industrial raw material during
the year. During 2017, as per the World Bank data, metals
prices rose by roughly 24% on the back of strong global
demand, particularly from China. On the other hand,
supply constraints driven by trade policies contributed
to an upward price pressures. By contrast, favourable
supply conditions vis-à-vis demand ensured that food
prices broadly remained at moderate level, despite some
hardening by Q4-2017. The general recovery in global
commodity prices led to an overall improvement in the
macroeconomic conditions of several commodity-exporting
countries.
The impact of the above was most noticeable in
advanced economies, where headline inflation grew
by 1.7% in 2017 compared with 0.8% in 2016. As far as
the emerging market and developing economies were
concerned, inflation moderated to 4.0% in 2017, lower than
4.3% in 2016. However, core inflation remained subdued in
most economies of the world.1
In Qatar, annual average CPI inflation edged down to
0.5% in 2017 from 2.7% in 2016. The intra-year movements
of inflation exhibited downward movement in house rents,
volatility in food prices and upside price pressures in
transport sub-group.
1 - World Economic Outlook, IMF – April 2018
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التضخم

 أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.١
 وارتفعﺖ.2017 تعافﺖ أسعار السلع العاملية بشكل كبير في عام
 على الرغم من أن أسعار،أسعار الطاقة وغير الطاقة على حد سواء
 وتشير احلركة خالل العام إلى أن أسعار.الطاقة ارتفعﺖ بشكل أكبر
 التي لم تشهد انخفاضاً في األسعار خالل الربع الثاني،النفﻂ اخلام
 قد تعافﺖ بشكل حاد في النصف الثاني من عام،2017 من عام
 دوالراً أمريكياً للبرميل في الربع60  ووصلﺖ إلى ما يقرب من2017
، وعلى أساﺱ املتوسﻂ السنوي، وبناء على ذلك.2017 الرابع من عام
 دوالر للبرميل في عام54.2 ارتفعﺖ أسعار خام برنﺖ إلى حوالي
 وكان التعافي القوي.2016  دوالر للبرميل في عام43.7  من2017
بسبب حسن االلتزام باتفاق خفض اإلنتاﺝ من قبل منظمة األوبك
 واستقرار إنتاﺝ النفﻂ الصخري في،والــدول غير األعضاء فيها
 إلى جانب زيادة الطلب الناجت عن ارتفاع معدل،الواليات املتحدة
.النمو العاملي
وكان االرتفاع في أسعار غير الطاقة يرجع أساساً إلى ضﻐوﻁ
ً ووفقا.2017 األسعار في املعادن واملواد اخلام الصناعية خالل عام
 ارتفعﺖ أسعار املعادن بنسبة،لبيانات البنك الدولي خالل هذا العام
. وخاصة من الصني، على خلفية الطلب العاملي القوي%24 تقارب
 ساهمﺖ القيود املفروضة على العرض بسبب،ومن ناحية أخــرى
 وعلى النقيض.السياسات التجارية في زيادة الضﻐوﻁ على األسعار
 فإن ظروف اإلمداد املواتية مقابل الطلب كفلﺖ بقاء أسعار،من ذلك
 على الرغم من بعض التصلب في،املواد الﻐذائية عند مستوى معتدل
 وأدى االنتعاﺵ العام في أسعار السلع.2017 الربع األخير من عام
األساسية العاملية إلى حــدوث حتسن شامل في ظــروف االقتصاد
.الكلي للعديد من البلدان املصدرة للسلع األساسية

،إن تأثير ما سبق كان ملحوظاً أكثر في االقتصادات املتقدمة
 مقارنة2017  في عام%1.7 حيث ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة
 أمــا فيما يتعلق بــاألســواق الناشﺌة.2016  فــي عــام%0.8 بنحو
 في عام%4.0  فقد انخفض التضخم إلى،واالقتصادات النامية
 ظل التضخم األساسي، ومع ذلك.2016  في عام%4.3  من،2017
.1منخفضاً في معظم اقتصادات العالم
 انخفض متوسﻂ التضخم السنوي للرقم القياسي،في قطر
 وقد.2016  في عام%2.7  من2017  في عام%0.5 لﻸسعار إلى
،أثبتﺖ حتركات التضخم خالل السنة انخفاضاً في إيجارات املساكن
 وزيــادة ضﻐوﻁ أسعار املجموعة،وتذبذب أسعار املواد الﻐذائية
.الفرعية للنقل
2018  أبريل، صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العاملي- 1
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After witnessing seasonal price pressures in food
articles during June and July 2017, inflation moderated
significantly by the end of Q3-2017. The economic blockade
also caused some transitory upside price pressures during
June to September. However, astute policy measures by
the Government and restoration of new supply-chains
helped in reining in food prices by Q3-2017.

وبعدما ﲡلى من ضﻐوﻁ في األسعار املوسمية للمواد الﻐذائية
ً شهد التضخم تراجعاً ملحوظا،2017 خالل شهري يونيو ويوليو
 كما تسبب احلصار االقتصادي.2017 بنهاية الربع الثالث من عام
في بعض ضﻐوﻁ االرتفاعات املؤقتة لﻸسعار خالل الفترة من يونيو
 ساعدت تدابير السياسة املدروسة من قبل، ومع ذلك.إلى سبتمبر
احلكومة واستحداث سالسل التوريدات اجلديدة في كبﺢ أسعار
.2017 الﻐذاء بحلول الربع الثالث من عام

In Q4-2017, inflation edged up marginally due to rise in
domestic fuel prices in line with global crude prices.

 ارتفع التضخم بشكل ﻃفيف،2017 وفي الربع الرابع من عام
بسبب االرتفاع في أسعار الوقود احمللية مبا يتماشى مع أسعار النفﻂ
.اخلام العاملية

The nominal effective exchange rate (NEER) of the
Qatari Riyal (QR) depreciated in 2017, broadly in line with
the US dollar. However, the pressures emanating from
imported inflation remained contained due to prudent
policy measures during the year.

انخفض سعر الصرف االسمي الفعال للريال القطري في عام
 ورغم ذلك؛ فقد. بشكل كبير متاشياً مع الــدوالر األمريكي،2017
مت احتواء الضﻐوﻁ الناﲡة عن التضخم املستورد من خالل تدابير
.السياسة احلكيمة خالل العام

II. Consumer Prices
CPI inflation remained at comfortable level in 2017.
Sustained correction in rents imparted downward
pressures to inflation in 2017. Even though transitory
price pressures were witnessed during June-September,
inflation pressures diminished quickly and inflation went
briefly to a negative zone.
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 أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.٢
بقي تضخم الرقم القياسي ألسعار املستهلكني عند مستوى
 وقد أدى التصحيﺢ املستمر في اإليجارات إلى.2017 مريﺢ في عام
 وعلى الرغم من ضﻐوﻁ.2017 انخفاض ضﻐوﻁ التضخم في عام
 تراجعﺖ،األسعار املؤقتة التي شهدتها الفترة من يونيو إلى سبتمبر
 واﲡه التضخم لفترة وجيزة إلى منطقة،ضﻐوﻁ التضخم بسرعة
.سلبية
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التضخم

Inflation

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

Table (2-1)
CPI - Annual Averages

(2013 = 100)

Item

الﻮﺯﻥ
Weight

الرقﻢ

التﻀﺨﻢ

Index

(%) Inflation

2015

2016

2017

2016

2017

105.2

108.0

108.5

2.7

0.5

Household Consumption (CPI)

100.0

Food & Beverages
Tobacco
Clothing & Footwear
Housing, Water, Electricity &
Gas
Furniture & Household
Equipment
Health
Transport
Communication
Recreation and Culture
Education
Restaurants & Hotels
Miscellaneous Goods &
Services

12.6

101.1

99.1

101.1

-1.9

1.9

0.3

114.0

114.0

114.0

0.0

0.0

5.1

102.2

102.9

101.7

0.7

-1.2

21.9

110.9

115.3

111.9

4.0

-3.0

7.7

106.0

107.8

108.2

1.6

0.4

1.8

101.8

101.0

103.3

-0.8

2.3

14.6

106.5

110.2

118.2

3.4

7.2

5.9

99.2

99.3

98.7

0.1

-0.6

12.7

101.8

109.2

107.1

7.3

-2.0

5.8

114.9

121.3

124.1

5.7

2.3

6.1

101.2

100.1

98.7

-1.1

-1.4

5.7

100.1

102.6

102.8

2.5

0.2

Source: Ministry of Development Planning and Statistics.

Among the major groups, the ‘transport’ sub-group
recorded the maximum average increase of 7.2% in
2017, followed by ‘education’ and ‘health’. Among goods,
inflation in ‘food and beverages’ increased to 1.9% in 2017
(Table 2-1).

الﺒنﻮد
اﻻستﻬﻼﻙ العاﺋلي
األغذية واملشروبات
التبغ
املالبس واألحذية

 واملاء والكهرباء والﻐاز،املسكن

األثاث واألجهزة املنزلية
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفيه والثقافة
التعليم
املطاعم والفنادق

السلع واخلدمات املتنوعة

 وزارة التخطيﻂ التنموي واإلحصاء:املصدر

« سجلﺖ املجموعة الفرعية »النقل،من بني املجموعات الرئيسية
.“ تليها ”التعليم“ و ”الصحة،2017  في عام%7.2 أعلى زيادة بنسبة
%1.9  ارتفع التضخم في ”األغذية واملشروبات“ إلى،ومن بني السلع
.(1-2  )جدول2017 في عام

Amongst the major drivers of CPI inflation, the transport
sub-group, having a weight 14.6% in CPI, increased from
4.7% in January 2017 to 8.5% in December 2017. With
domestic prices de-regulated since 2016, the pass-through
of global crude prices resulted in an upward revision in
domestic gasoline, diesel and motor oil prices.

من بني احملــفــزات الرئيسية لتضخم الرقم القياسي ألسعار
 التي يشكل وزنها، ارتفعﺖ املجموعة الفرعية للنقل،املستهلكني
 إلى2017  في يناير%4.7  من، في مؤشر أسعار املستهلك%14.6
 مع تخفيض األسعار احمللية منذ عام.2017  في ديسمبر%8.5
 ومتاشياً مع أسعار النفﻂ اخلــام العاملية ارتفعﺖ األسعار،2016
.احمللية للبنزين والديزل واحملركات

Domestic food price inflation increased in 2017,
primarily due to pick-up in global food prices and temporary
dislocation of supply-chain after the economic blockade
from June to September 2017. On year on year basis, food
price inflation increased from -0.9% in Q1-2017 to 5.9% in
Q4-2017. Within food group, fresh vegetables & fruits and
dairy products witnessed a sharp rise in prices.

،2017 ازداد التضخم احمللي في أسعار املواد الﻐذائية في عام
ويرجع ذلك في املقام األول إلى ارتفاع أسعار الﻐذاء العاملية والتعطل
املؤقﺖ لسلسلة اإلمداد بعد احلصار االقتصادي من يونيو إلى سبتمبر
 وارتفع تضخم أسعار الﻐذاء على أساﺱ سنوي من سالب.2017
. في الربع الرابع%5.9  إلى2017  في الربع األول من عام%0.9
 شهدت اخلــضــروات الطازجة والفواكه،وضمن مجموعة الــﻐــذاء
.ومنتجات األلبان ارتفاعاً حاداً في األسعار
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التضخم

Inflation

However, upside pressures emanating from ‘transport’,
‘food’ and ‘health’ was completely offset by deflation in
house rentals. Deflation in housing, water & other utilities,
having a combined weight of 21.9%, increased from 0.26%
in Q1-2017 to 5.61% in Q4-2017.

III. Producer Price Index (PPI)

 فــإن الضﻐوﻁ التصاعدية الناجمة عن ”النقل“ و،ومــع ذلــك
”الﻐذاء“ و ”الصحة“ قد مت استيعابها بالكامل من خالل خفض معدل
 وارتفع التضخم في اإلسكان واملياه.التضخم في إيجارات املنازل
 في%0.26  من،%21.9  التي يبلغ وزنها اإلجمالي،واملرافق األخرى
.2017  في الربع الرابع%5.61 الربع األول إلى
 ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ.٣

Producer Price Index (PPI) captures the average price
changes in selling prices. It captures price pressures felt by
producers of goods and services.

يقيس مؤشر أسعار املنتجني متوسﻂ تﻐيرات األسعار في أسعار
 وهو يجسد الضﻐوﻁ السعرية التي يشعر بها منتجو السلع.البيع
.واخلدمات

On an annual average basis, the PPI increased from
46.6 in 2016 to 55.6 in 2017, registering a growth of 19.3%
as against a decline of 22.0% a year ago. During the year,
the PPI increased consistently from 55.9 in Q1-2017 to 60.2
in Q4-2017, mainly reflecting the recovery in global crude
oil and industrial input prices in 2017. The PPI mining group
having a weight of 72.7%, increased from 50.5 in Q1-2017
to 54.0 in Q4-2017 (Table 2-2).

 ارتفع مؤشر أسعار املنتجني من،وعلى أساﺱ املتوسﻂ السنوي
ً  مسج،2017  في عام55.6  إلى2016  في عام46.6
ال منواً بنسبة
 ارتفع، وخالل العام. قبل سنة%22.0  مقابل انخفاض بنسبة%19.3
 في الربع األول من55.9 مؤشر أسعار املنتجني بشكل مستمر من
 ويعكس ذلك،2017  في الربع األخير من عام60.2  إلى2017 عام
بشكل رئيسي االنتعاﺵ في أسعار النفﻂ اخلام العاملية واملدخالت
وارتفعﺖ مجموعة التعدين التي يبلغ وزنها.2017 الصناعية في عام
 في الربع الرابع54.0  إلى2017  في الربع األول50.5  من%72.7
.(2-2  )جدول2017

On balance, inflationary pressures ebbed significantly
during 2017 on account of correction in housing rents
and other utilities. However, in the second half, despite
continued correction in rentals, upside price pressures
built-up due to pick-up in global crude prices and their
pass-through to domestic fuel prices. Food price inflation
also edged up in combination with the domestic and
global factors. Global food prices picked-up due to strong
demand pressures and weather related supply disruptions.
In general, the sectoral price pressures also reflected
the impact of moderate pace of population growth on
aggregate demand in the economy.

 تراجعﺖ الضﻐوﻁ التضخمية بشكل كبير خالل،وبوجه عــام
. بسبب التصحيﺢ في إيجارات املساكن واملرافق األخرى2017 عام
 على الرغم من التصحيﺢ املستمر في، في النصف الثاني،ومع ذلك
 فإن ضﻐوﻁ األسعار الصعودية تراكمﺖ بسبب ارتفاع،اإليجارات
.أسعار النفﻂ اخلــام العاملية وعبورها إلى أسعار الوقود احمللية
.كما ارتفع تضخم أسعار الﻐذاء إلى جانب العوامل احمللية والعاملية
وارتفعﺖ أسعار الﻐذاء العاملية بسبب ضﻐوﻁ الطلب القوية وانقطاع
 عكسﺖ ضﻐوﻁ األسعار، وبشكل عام.اإلمدادات املرتبطة بالطقس
القطاعية أيضاً تأثير الوتيرة املعتدلة للنمو السكاني على إجمالي
.الطلب في االقتصاد
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جدول )(٢-٢
المﺆشر الفصلي ألسعار المنتﺠين

))Table (2-2
Quarterly PPI for 2017
)(2013 = 100

2017

الﻮﺯﻥ

Q4

Q3

Q2

Q1

الربﻊ
الرابﻊ

الربﻊ
الﺜالﺚ

الربﻊ
الﺜاني

الربﻊ
اﻷول

Weight

الرقﻢ الﻜلي

60.2

52.7

53.5

55.9

100.0

Overall Index

املناﺟﻢ

54.0

47.2

47.8

50.5

72.7

Mining

النفﻂ اخلام والﻐاز

53.9

47.1

47.7

50.4

72.6

Crude Petroleum and Natural gas

األحجار والرمل والطوب

107.9

107.5

106.5

105.7

0.1

Stone, Sand and Clay

الﻜﻬرباء واملاء

101.9

102

103.1

98.7

0.5

Electricity & water

الطاقة الكهربائية

96.9

85.2

94

98.4

0.3

Electrical Energy

املياه

109.2

126

116.2

99.0

0.2

Water

الصناﻋة التحﻮﻳلية

76.0

66.7

67.7

69.7

26.8

Manufacturing

العصائر

121.4

127.9

127.7

124.1

0.0

Juices

منتجات األلبان

106.6

103.4

102.8

103.1

0.0

Dairy Products

100

99.6

99.2

98.4

0.1

Grain Mill and Other Products

املشروبات

102.2

102.8

103.8

103.4

0.1

Beverages

اللب والورق واملنتجات الورقية

97.0

97.2

97.1

96.1

0.1

Pulp, Paper and Paper Products

املنتجات البترولية املكررة

73.0

61.6

62.1

65.1

17.8

Refined Petroleum Products

الكيماويات األساسية
املنتجات الكيميائية األخرى ،ألياف
من صنع اإلنسان
املطاﻁ واملنتجات البالستيك
اإلسمنﺖ وغيره من املنتجات غير
املعدنية
املعادن األساسية

74.7

68.8

72.4

73.3

5.3

Basic Chemicals

119.1

119.3

110.1

109.7

0.1

Other Chemical Products, Man’made Fibres

108.2

104.5

103.8

110.0

0.2

Rubber and Plastics Products

105.6

108.2

111.3

111.5

0.8

Cement and Other Non-metallic
Products

85.6

79.1

78.4

75.6

2.4

Basic Metals

النشاﻁ اﻻقتصادي/املنتﺞ

مطاحن احلبوب ومنتجات أخرى

املصدر :وزارة التخطيﻂ التنموي واإلحصاء
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Economic Activity/Product

Source: Ministry of Development Planning and Statistics
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الفصل الثالث
Chapter Three

النقود واالئتمان
Money and Credit

Money and Credit

النقود واالئتمان

Introduction

ﻣﻘﺪﻣﺔ

The Qatari economy rebounded in spite of the economic
blockade in the second half of 2017. This reflected the
resilience of the economy because of the ongoing economic
diversification strategy, which has been pursued. On the
other hand, recovery in global energy prices led to a sharp
turnaround in nominal hydrocarbon GDP in 2017, recording
a near double-digit growth in contrast to the marked
contraction in the previous year. The overall inflation
remained low despite the rise in global commodity prices
and a general weakening of the US dollar against major
currencies. At the same time, recovery in energy prices
improved exports. However, the Government has continued
with its fiscal reform measures of prioritizing expenditure
by way of focusing on improving efficiency while sustaining
development of infrastructure to meet the goals envisaged
in Qatar National Vision 2030.

انتعش االقتصاد القطري رغم احلصار االقتصادي في النصف
 ﳑا يعكس مرونة االقتصاد بسبب استراتيجية،2017 الثاني من عام
 أدى، ومن ناحية أخرى. والتي مت اتباعها،التنويع االقتصادي املستمرة
التعافي في أسعار الطاقة العاملية إلى حتول حاد في الناجت احمللي
ً  مسج،2017 االسمي لقطاع النفﻂ والﻐاز في عام
ال منــواً قارب
. على النقيض من االنكماﺵ امللحوﻅ في العام السابق،على رقمني
وظل التضخم العام منخفضاً على الرغم من ارتفاع أسعار السلع
 وفي. وضعف الــدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية،العاملية
 أدى االنتعاﺵ في أسعار الطاقة إلى حتسن الصادرات،الوقﺖ نفسه
 استمرت احلكومة في إجراءات، ومع ذلك.واإليرادات املالية للحكومة
اإلصالح املالي اخلاصة بها واملتعلقة بتحديد أولويات اإلنفاق من
 مع احلفاﻅ على تطوير البنية،خالل التركيز على حتسني الكفاءة
.2030 التحتية لتحقيق األهداف املنشودة في رﺅية قطر الوﻃنية

Besides the improvement in fiscal balance, the
Government’s proactive support to counter the impact of
economic blockade on liquidity in the banking system led
to a sharp increase in the foreign currency deposits of
public sector during the second half of 2017. Private sector
deposits, driven by foreign currency component around
the end of 2017, also grew higher than the previous year,
indicating reestablishment of normalcy from the economic
blockade. However, conforming to the expenditure
rationalization measures of the Government, public sector
credit growth during 2017 decelerated from the high
growth of the previous year, while that of private sector
credit growth continued at a similar pace.

 أدى الدعم االستباقي،إلى جانب التحسن في اإليرادات املالية
الذي تقدمه احلكومة ملواجهة تأثير احلصار االقتصادي على السيولة
في النظام املصرفي إلى زيــادة حادة في الودائع بالعملة األجنبية
 ومنﺖ ودائع القطاع.2017 للقطاع العام خالل النصف الثاني من عام
،2017 اخلاص بدعم من منو ودائع العملة األجنبية بقوة في نهاية عام
 ﳑا يشير إلى عودة احلياة الطبيعية،وبدرجة أعلى من العام السابق
 ووفقاً ملقاييس ترشيد اإلنفاق، ومع ذلك.رغم احلصار االقتصادي
 مقارنة2017  تباﻃأ منو االئتمان للقطاع العام خالل عام،احلكومي
 في حني استمر منو االئتمان في،بالنمو املرتفع في العام السابق
.القطاع اخلاص بوتيرة ﳑاثلة

Furthermore, QCB faced three policy rate hikes by
the US Federal Reserve during 2017. It was in the above
backdrop that QCB pursued its mandated monetary policy
objective of maintaining the fixed exchange rate while
ensuring a stable level of liquidity in the system.

 واجه مصرف قطر املركزي ثالثة زيادات في،عالوة على ذلك
سعر الفائدة من قبل االحتياﻃي الفيدرالي األمريكي خالل عام
 وكان املصرف على ضوء ذلك يواصل تطبيق سياسته النقدية.2017
الهادفة للمحافظة على سعر الصرف الثابﺖ مع ضمان املستوى
.املستقر للسيولة في النظام

QCB raised its policy rates at different points in time
during the course of 2017 in response to the policy moves
of the US Federal Reserve and taking due consideration of
the domestic macroeconomic conditions that prevailed.
However, QCB took active measures to ensure that
liquidity in the system remained comfortable to facilitate
an adequate flow of credit to productive sectors.

ورفع املصرف معدالت سياسته في أوقــات مختلفة خالل عام
 استجابة لتحركات السياسة النقدية لالحتياﻃي الفيدرالي2017
 مع األخذ في االعتبار ظروف االقتصاد الكلي احمللية التي،األمريكي
 اتخذ املصرف تدابير فعالة لضمان بقاء، ومع ذلك.كانﺖ سائدة
السيولة مريحة في النظام لتسهيل تدفق االئتمان الكافي للقطاعات
.اإلنتاجية
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Consequently, despite the economic blockade,
monetary and liquidity conditions during 2017 were broadly
in line with developments in the real economy and the
external environment. The primary liquidity as represented
by reserve money (monetary base), increased at a slightly
higher pace than the previous year as increase in net
domestic assets more than offset decline in net foreign
assets. The overall liquidity as represented by broad money
supply (M2) grew sharply. Thus, the money multiplier
increased while the income velocity of money declined.

 كانﺖ، وعلى الــرغــم مــن احلــصــار االقــتــصــادي،ونتيجة لــذلــك
 تتماشى بشكل كبير مع2017 الظروف النقدية والسيولة خالل عام
 وزادت السيولة.التطورات في االقتصاد احلقيقي والبيﺌة اخلارجية
األولية املتمثلة في النقود االحتياﻃية )القاعدة النقدية( بوتيرة أعلى
 حيث ارتفعﺖ الزيادة في صافي املوجودات،بقليل من العام السابق
 ومنﺖ.احمللية بأكثر من االنخفاض في صافي املوجودات األجنبية
.( بشكل حاد2السيولة بشكل عام كما ﳝثلها عرض النقد الواسع )م
. زاد مضاعف النقود بينما انخفضﺖ سرعة دوران النقود،وبالتالي

The remaining of this chapter briefly analyses monetary
and credit developments during 2017.

ويحلل ما تبقى من هذا الفصل باختصار التطورات النقدية
2017 واالئتمانية خالل عام

I. Monetary Developments

اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ-ًأوﻻ

Total domestic liquidity as measured by supply of
broad money (M2) grew by 21.3% during 2017, in contrast
to a decline by 4.6% during 2016 (Table 3-1). This sharp
increase in M2 was largely due to growth in Quasi Money,
particularly deposits in foreign currencies. Much of this
increase took place during the second half of 2017.

منا إجمالي السيولة احمللية مقاساً بعرض النقد مبفهومه الواسع
 على النقيض من االنخفاض،2017  خالل عام%21.3 ( بنسبة2)م
 هذه الزيادة احلادة.(1-3  )جــدول2016  خالل عام%4.6 بنسبة
 خاصة الودائع بالعمالت،( كانﺖ بسبب النمو في شبه النقد2في )م
 وقد حدثﺖ معظم هذه الزيادة خالل النصف الثاني من.األجنبية
.2017 عام

Table (3-1)
Money Supply

(١-٣) جدول
عرﺽ النقد
QR Million مليون ريال قطري

Items

Change التﻐير
(2017/2016)
Value
%

الﺒنﻮد

2015

2016

2017

Money Supply ( M1 )

126,925

128,349

123,088

-5,261

-4.1

Currency in Circulation

11,033

11,947

11,590

-357

-3.0

(1ﻋرﺽ النقد )م
النقد في التداول

Demand Deposits

115,892

116,402

111,497

-4,905

-4.2

ودائع حتﺖ الطلب

Quasi Money

394,458

369,199

480,244

111,045

30.1

ﺷﺒﻪ النقد

Time Deposits

242,417

244,790

259,691

14,901

6.1

الودائع ألجل

Deposits in Foreign Currencies

152,041

124,409

220,553

96,144

77.3

الودائع بالعمالت األجنبية

Money Supply ( M2 )

521,383

497,548

603,332

105,784

21.3

(2ﻋرﺽ النقد )م
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As a result, (M2) stood at QR 603.3 billion at the end
of 2017 as compared with QR 497.5 billion at the end of
2016. As the growth in M2 far outpaced the nominal GDP
growth, M2 to nominal GDP ratio increased significantly to
98.9% in 2017 from 89.7% in 2016. In other words, income
velocity of money (i.e. nominal GDP to M2 ratio) declined
markedly to 1.01 in 2017 from 1.12 in 2016.

 مليار603.3 ( بنحو2 بلغ عرض النقد الواسع )م،ونتيجة لذلك
 مليار ريال في نهاية497.5  مقارنة بنحو2017 ريال في نهاية عام
 وقد ﲡــاوز النمو في عرض النقد منو الناجت احمللي.2016 عام
 وارتفعﺖ نسبة عرض النقد الواسع إلى الناجت،اإلجمالي االسمي
،2017  في عام%98.9 احمللي اإلجمالي االسمي بشكل ملحوﻅ إلى
 انخفضﺖ سرعة دوران، وبعبارة أخرى.2016  في عام% 89.7 من
 في1.01 ( إلى2النقود )أي الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي إلى م
.2016  في عام1.12  من2017 عام

On the other hand, the narrow Money Supply (M1)
contracted by 4.1% during 2017 as against an increase
of 1.1% during 2016. Both the components of M1 viz.,
demand deposits and currency in circulation contracted,
with the former accounting for 93.2% of the decline in M1.

 خالل%4.1 ( بنسبة1 انخفض عرض النقد )م،من ناحية أخرى
 وتقلصﺖ كل.2016  خالل عام%1.1  مقابل زيادة نسبتها2017 عام
 والنقد املتداول مع كون،( أي؛ الودائع حتﺖ الطلب1من مكونات )م
.(1 من االنخفاض في )م%93.2 انخفاض األول بنسبة

With this contraction, the outstanding M1 at the end
of 2017 stood at about QR123.1 billion as compared with
QR128.3 billion at the end of 2016. The outstanding M1
amounted to 30.0% of non-oil GDP in 2017 compared with
33.2% in 2016. Conversely, nominal non-oil GDP relative
to M1 increased to about 3.33 in 2017 from 2.90 in 2016.

2017 ( في نهاية عام1 بلغ عرض النقد )م،ومع هذا االنخفاض
 مليار ريال في نهاية128.3  مليار ريال مقارنة بنحو123.1 حوالي
 من إجمالي الناجت%30 ( بنهاية السنة1 وبلﻐﺖ نسبة )م.2016 عام
 في عام%33.2  مقارن ًة بنحو2017 احمللي غير النفطي في عام
 ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي، وعلى العكس.2016
 في عام2.90  من2017  في عام3.33 ( ليبلغ نحو1االسمي إلى )م
.2016

As mentioned above, Quasi Money grew sharply by
30.1% during 2017 in contrast to a decline of 6.4% during
2016. A sharp increase in public sector foreign currency
deposits in the aftermath of the economic blockade was
primarily responsible for this high growth in Quasi Money.
However, reflecting return to normalcy, foreign currency
deposits of companies and institutions also increased
significantly around the final months of 2017. As foreign
currency deposits led the increase in M2, the dollarization
rate (i.e., the proportion of foreign currency deposits in
broad money supply) rose to 36.6% by end-December
2017 from 25.0% at end-December 2016. The increase in
dollarization rate since June reflected the steps taken to
mobilize dollar resources during the second half through
the public sector (Chart 3-1).

 خالل عام%30.1  منا شبه النقد بحدة بنسبة،وكما سبق ذكره
.2016  خالل عام%6.4  على النقيض من االنخفاض بنسبة2017
وكانﺖ الزيادة احلادة في الودائع بالعملة األجنبية للقطاع العام في
أعقاب احلصار االقتصادي هي املسﺌولة بشكل أساسي عن هذا النمو
، وانعكاساً لعودة احلياة الطبيعية، ومع ذلك.املرتفع في شبه النقد
ارتفعﺖ أيضاً الودائع بالعملة األجنبية للشركات واملؤسسات بشكل
 حيث قادت الودائع.2017 ملحوﻅ خالل الشهور األخيرة من عام
 وارتفعﺖ نسبة الدولرة )أي نسبة،(2بالعمالت األجنبية الزيادة في )م
 ارتفع بشكل حاد إلى،(الودائع بالعملة األجنبية في النقد الواسع
.2016  في نهاية ديسمبر%25  من2017  بنهاية ديسمبر%36.6
 ﳑا يعكس اخلطوات،وتعكس الزيادة في نسبة الدولرة منذ يونيو
املتخذة لتعبﺌة موارد الدوالر خالل النصف الثاني من خالل القطاع
.(1-3 العام )شكل
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Chart (3-1)
Dollarization Ratio

II. Credit Developments
The growth in domestic credit decelerated somewhat
to 10.3% during 2017 from the growth of 12.6% recorded
during 2016. The deceleration was due to decline in the
growth of credit to public sector to 16.2% from the high
growth of 23.3% recorded during 2016. Within credit to
public sector, there was a sharp deceleration in credit
to government, while credit to government institutions
and semi-government institutions, particularly the latter
expanded sharply from the contraction in the previous year.
At the end of 2017, credit to public sector stood at about
QR341.6 billion compared with QR293.9 billion at the end
of 2016. Credit to private sector, on the other hand, grew by
6.4% during 2017, almost at a similar pace of 6.5% during
the previous year (Table 3-2).
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(١-٣) ﺷﻜﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺮة

ﺗﻄﻮرات اﻻﺋﺘﻤﺎن-ﺛﺎﻧﻴ
 خالل%10.3 تباﻃأ النمو في االئتمان احمللي ليقتصر على
 ويعزى هذا.2016  خــالل عــام%12.6  مقارن ًة بنحو2017 عــام
%16.2 إلى االنخفاض في منو االئتمان املقدم للقطاع العام إلى
 وفي إﻃار االئتمان املقدم.2016  خالل عام%23.3 مقارن ًة بنحو
، كان هناك تباﻃؤاً حاداً في االئتمان املقدم للحكومة،للقطاع العام
في حني أن االئتمان املقدم للمؤسسات احلكومية واملؤسسات شبه
 توسع بشكل حاد مقارن ًة باالنكماﺵ في، والسيما األخيرة،احلكومية
 بلغ االئتمان املقدم للقطاع العام،2017  وفي نهاية عام.العام السابق
 مليار ريال في نهاية293.9  مليار ريال مقارنة بنحو341.6 نحو
 ارتفع االئتمان املقدم للقطاع اخلاص، ومن ناحية أخرى.2016 عام
 وهو ﳑاثل تقريباً ملثيله اخلاص بالعام،2017  خالل عام%6.4 بنسبة
.(2-3  خالل العام السابق )جدول%6.5 السابق والبالغ
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Table (3-2)
Domestic Credit by Economic Activity

(٢-٣) جدول
االئتمان المحلي ﺣسﺐ النﺸاﻁ االقتصادي
QR Million مليون ريال قطري

Change التﻐير
Items

2015

2016

2017

(2017/2016)
Value

%

الﺒنﻮد

Public Sector

238,282

293,876

341,562

47,686

16.2

Government

76,822

138,683

175,578

36,895

26.6

Government Institutions

140,148

139,386

146,199

6,812

4.9

القطاع العام
احلكومة
املؤسسات احلكومية

Semi- Government
Institutions

21,312

15,806

19,785

3,978

25.2

املؤسسات شبه احلكومية

Private Sector

422,467

450,065

478,995

28,929

6.4

General Trade

59,016

64,521

64,536

15

0.0

Industry

15,342

15,773

16,781

1,008

6.4

Contractors

37,544

38,156

38,314

158

0.4

Real Estate

121,214

130,490

147,763

17,273

13.2

Consumption

115,842

119,953

123,373

3,420

2.9

Services

65,753

71,244

78,997

7,754

10.9

Others Sectors

7,757

9,929

9,231

-698

-7.0

660,750

743,941

820,556

76,615

10.3

القطاع اﳋاﺹ
التجارة العامة
الصناعة
املقاولون
العقارات
االستهالك
اخلدمات
قطاعات أخرى
ﺇﺟمالي اﻻﺋتماﻥ احمللي

Total Domestic Credit

Increase in credit to private sector during 2017 was
mostly accounted by credit to real estate, services and
industry, where the growth in credit also accelerated. In the
other remaining sectors, either there was a deceleration
or contraction in the outstanding credit, particularly in
‘Others’ where it contracted by 7.0% as against a sharp
growth of 28% in the previous year (Chart 3-2).
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2017 كانﺖ الــزيــادة في االئتمان للقطاع اخلــاص خــالل عــام
، واخلدمات،عائدة في معظمها إلى االئتمان املقدم لقطاع العقارات
 وفــي القطاعات األخــرى. حيث تــســارع منــو االئــتــمــان،والصناعة
، كان هناك إما تباﻃؤاً أو انكماشاً في القروض املقدمة لها،املتبقية
 مقابل منو حاد%7 خصوصاً في فﺌة »أخرى« حيث انخفضﺖ بنسبة
.(2-3  في السنة السابقة )شكل%28 قدره
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Chart (3-2)
Private Sector Credit Growth

النقود واالئتمان

(٢-٣) ﺷﻜﻞ
ﻧﻤﻮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

As a result of developments described above, the
composition of local and foreign currencies in both
deposits and credits changed.

 اختلفﺖ مكونات العملة باحمللية،ونتيج ًة للتطورات السابقة
.واألجنبية في كل من الودائع واالئتمان ﳑا أدى إلى تﻐيير في تراكيبها

In deposits, as foreign currency deposits far outpaced
local currency deposits, the share of the former in total
deposits increased significantly. On the other hand, as the
slowdown in credit growth from the previous year was
much sharper for credit in foreign currency than for credit in
local currency, share of the latter in total credit increased.
Relatedly, credit to deposit ratio in local currency increased,
while the same ratio in foreign currency declined from that
of 2016 (Table 3-3).

فعلى مستوى الودائع؛ زادت حصة الودائع بالعمالت األجنبية من
إجمالي الودائع بشكل ملحوﻅ نتيج ًة لتجاوز منو الودائع بالعمالت
ً ونظرا، ومن ناحية أخــرى.األجنبية مثيله اخلاص بالعملة احمللية
ألن التباﻃؤ في منو االئتمان بالعملة األجنبية كان أكبر من مثيله
. ارتفعﺖ حصة األخير في إجمالي االئتمان،اخلاص بالعملة احمللية
 في حني،ولذا ارتفعﺖ نسبة االئتمان إلى الودائع بالعملة احمللية
انخفضﺖ النسبة نفسها بالعملة األجنبية عن تلك املسجلة في عام
.(3-3  )جدول2016
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جدول )(٣-٣
نمو الودائع واالئتمان

) Table (3-3
Deposit and Credit Growth
)(%

اﻻﺋتماﻥ Credit
FC

الﻮداﺋﻊ Deposit
العمﻼﺕ
اﻷﺟنﺒية

QR

بالرﻳال
4.9

2016

6.2

2017

بالعمﻼﺕ اﻷﺟنﺒية

QR

بالرﻳال

اإلﺟمالي

12.1

16.4

10.3

11.8

21.7

8.6

5.7

9.9

13.2

22.0

Total

اإلﺟمالي

مالحظة :املعلومات تشمل بنك قطر للتنمية

التقرير السنوي الحادي و األربعون ٢٠١٧

Total

FC

Year

الﺴنة

Note: Includes the Development Bank data.
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المالية العامة

Fiscal policy plays a key role in the State of Qatar. Public
spending is the main driver of the domestic economy,
as it is one of the most important sources of income,
spending and liquidity. The focus of public spending has
been on the development of human, social, economic and
environmental resources. The State Budget allocates a
high share to public projects and infrastructure. The aim
is to achieve the economic development objectives as
envisaged in the Qatar National Vision 2030. However,
public spending, which had witnessed a significant increase
over the last several years, has shown a moderation in
recent years following completion of many projects related
to FIFA World Cup 2022 and the initiation of fiscal reforms.
However, the Government while prioritizing expenditure
and focusing on improving efficiency in public spending has
sustained spending on infrastructure development.

 حيث يعتبر،تلعب السياسة املالية دوراً رئيسياً في دولة قطر
 والذي ﳝثل أحد،اإلنفاق العام هو احملرك الرئيسي لالقتصاد احمللي
 ويركز اإلنفاق العام على تنمية.أهم مصادر الدخل واإلنفاق والسيولة
 وتخصص ميزانية.املوارد البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيﺌية
 إن الهدف.الدولة حصة مرتفعة للمشاريع والبنية التحتية العامة
هو حتقيق أهداف التنمية االقتصادية على النحو املنشود في رﺅية
الذي شهد- فقد أظهر اإلنفاق العام، ومع ذلك.2030 قطر الوﻃنية
اعتداالً في السنوات-زيادة كبيرة على مدى السنوات القليلة املاضية
األخيرة بعد االنتهاء من العديد من املشاريع املتعلقة بـتنظيم مونديال
 فقد حافظﺖ، ومع ذلــك. والشروع في اإلصالحات املالية،2022
احلكومة على تطوير البنية التحتية مع حتديد أولويات اإلنفاق العام
.والتركيز على حتسني كفاءته

The remainder of this chapter highlights the important
budgetary developments during 2017 vis-à-vis the budget
estimates for the year and the actual of the previous year.
It also reviews the important features of the State Budget
estimates for 2018.

ويسلﻂ اجلــزء املتبقي من هذا الفصل الضوء على التطورات
 مقارنة بتقديرات املوازنة2017 املهمة في املوازنة العامة خالل عام
 كما يستعرض السمات املهمة.واألرقـــام الفعلية للسنة السابقة
.2018 لتقديرات موازنة الدولة للعام

The State Budget for 2017
Preliminary data on the State Budget for 2017 show that
total revenue declined for the third year in a row by 6.1%
from that of 2016. However, total expenditure also declined
by a higher percentage of 11.6% during the corresponding
period. Consequently, there was a significant decline in the
budget deficit to QR35.4 billion during 2017from the deficit
of QR50.8 billion recorded during 2016.
A more detailed analysis of the developments in the
components of total public revenue and expenditure during
2017 is set out in the following sections.

1. Public Revenue
Public revenue for 2017 stood at QR160.5 billion, lower
than QR170.9billion during 2016. However, the decline
in total public revenue during 2017 was at a slower pace
compared with the previous year, partly reflecting recovery
in oil prices during the year.
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٢٠١٧ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 أن إجمالي2017 تظهر البيانات األولية للموازنة العامة لعام
 عن عام%6.1 اإليرادات قد انخفض للسنة الثالثة على التوالي بنسبة
 انخفض إجمالي اإلنفاق أيضاً بنسبة أعلى تقدر، ومع ذلك.2016
 حدث انخفاض، ونتيجة لذلك. خالل الفترة املماثلة%11.6 بنحو
 من2017  مليار ريال خالل عام35.4 كبير في عجز املوازنة إلى
.2016  مليار ريال خالل عام50.8 عجز قدره
ً ال أكثر تفصي
ً ويــرد في األقسام التالية حتلي
ال للتطورات في
2017 مكونات إجمالي اإليرادات والنفقات العامة خالل عام

اﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ-١
، مليار ريال160.5  ما يقارب2017 بلﻐﺖ اإليرادات العامة لعام
 كان، ومع ذلك.2016  مليار ريال خالل عام170.9 مقارن ًة بنحو
 بوتيرة أبطأ2017 االنخفاض في إجمالي اإليرادات العامة خالل عام
 ﳑا يعكس جزئياً انتعاﺵ أسعار النفﻂ خالل،مقارنة بالعام السابق
.العام
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Both the two components of revenue, viz., oil and gas
and miscellaneous transferable declined from the previous
year. Revenue from oil and gas during 2017 stood at
QR132.7 billion, 5.7% lower than QR140.7 billion recorded
during 2016. The revenue from miscellaneous transferable,
consisting of various fees and taxes, during 2017 amounted
to QR27.8 billion compared with QR30.1 billion during 2016.

Thus, revenue from oil and gas continued to constitute
the major source of public revenue with a share of 82.7%
during 2017 as compared with 82.4% during 2016.

Table (4-1)
Qatar State Public Budget
Details

 واإليرادات، أي النفﻂ والﻐاز،وانخفض كل من مكوني اإليرادات
 وبلﻐﺖ اإليرادات من النفﻂ والﻐاز.التحويلية املتنوعة عن العام السابق
%5.7  أي أقل بنسبة، مليار ريال132.7  ما مقداره2017 خالل عام
 وبلﻐﺖ اإليرادات.2016  مليار ريال املسجلة خالل عام140.7 من
التحويلية املتنوعة )والتي تتكون من مختلف الرسوم والضرائب خالل
 مليار ريال30.1  مليار ريال مقارنة بنحو27.8 ( نحو2017 عام
.2016 خالل عام
 ظلﺖ اإليرادات من النفﻂ والﻐاز تشكل املصدر الرئيسي،وهكذا
%82.4  مقارنة مع2017  خالل عام%82.7 لﻺيرادات العامة بنسبة
.2016 خالل عام
(١-٤) جدول رقم
المواﺯنة العامة لدولة قطر

QR Million مليون ريال قطري

13/2014 14/2015

2015*

2016

2017

Total Revenue

348,536

327,217

183,484

170,856

160,512

Oil & Gas**

321,930

286,947

170,594

140,717

132,696

Miscellaneous Transferable

26,606

40,270

12,890

30,139

27,816

إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditure

242,256

225,148

189,089

221,684

195,907

ﺇﺟمالي النﻔقاﺕ

Wages and Salaries

42,349

45,264

37,169

59,241

52,613

الرواتب واألجور

Current Expenditure

115,067

101,151

71,410

59,766

59,950

املصروفات اجلارية

Secondary Capital

15,060

15,459

30,931

3,929

4,125

النفقات الرأسمالية الثانوية

Major Projects

69,780

63,274

49,579

98,748

79,219

املشروعات الرئيسية

Surplus Or Deﬁcit

106,280

102,069

-5,605

-50,828

-35,395

الﻔاﺋﺾ ﺃو العﺠز

Indicators (%)

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

ﺇﺟمالي اإلﻳراداﺕ
**والﻐاز

النفﻂ

(%) مﺆﺷراﺕ
 إجمالي/ اإليرادات النفطية
اإليرادات

Oil Revenue/Total Revenue

92.4

87.7

93.0

82.4

82.7

Wages and Salaries/ Total
Expenditure

17.5

20.1

19.7

26.7

26.9

 إجمالي النفقات/ الرواتب واألجور

Surplus Or Deficit /GDP

14.7

13.6

-0.9

-9.2

-5.8

 الناجت احمللى/ الفائض أو العجز
اإلجمالي

* 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.
Source: Ministry of Finance
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( حيث مت التمديد2015/12/31-4/1)  أشهر فقﻂ9 * أرقام أولية تﻐطي فترة
. لتحويل السنة املالية إلى سنة ميالدية2015 ( لسنة2) وفقاً للقانون رقم
** يتضمن باب إيرادات النفﻂ والﻐاز إيرادات االستثمار احملولة من شركة قطر
.للبترول

 وزارة املالية:املصدر
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Chart (4-1)
Qatar State Budget

2. Public Expenditure
Public expenditure, as mentioned above, witnessed
marked decline during 2017 and stood at QR195.9 billion.
This could partly reflect alignment of total expenditure
with total revenue by adjusting the various components of
expenditure.

(١-٤) ﺷﻜﻞ
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.٢
 انخفاضاً ملحوظاً خالل عام، كما ذكر أعاله،شهد اإلنفاق العام
 وﳝكن أن يعكس هذا جزئياً موائمة. مليار ريال205.9  وبلغ2017
إجمالي النفقات مع إجمالي اإليــرادات عن ﻃريق تعديل مكونات
.اإلنفاق املختلفة

Expenditure on wages and salaries declined by 11.2%
to QR52.6 billion during 2017 from QR59.2 billion during
2016. Its share in total expenditure marginally increased to
26.9% from 26.7% in the previous year.

 إلﯽ%11.2 انخفضت المصروفات على األجور والمرتبات بنسبة
 مليار ريال خالل59.2  مقارنة بمبلغ2017  مليار ريال خالل52.6
وارتفعت حصتها في إجمالي النفقات بشﮔل ﻃفيف إلى.2016 عام
. في العام السابق%26.7  من%26.9

By contrast, current expenditure increased marginally
by 0.3% to QR60.0 billion from QR59.8 billion during 2016.
Consequently, its share in the total expenditure rose to
30.6% from 27.0% in the previous year.

 ارتفعﺖ املصروفات اجلــاريــة بشكل،وعلى النقيض من ذلــك
 مليار ريال خالل59.8  مليار ريال من60  إلى%0.3 هامشي بنسبة
 ارتفعﺖ حصتها في إجمالي النفقات إلى، ونتيجة لذلك.2016 عام
. في العام السابق%27.0  من%30.6

The most important component of public expenditure
has been the capital expenditure on major projects.
During 2017, there was a significant decline in this item of
expenditure by 19.8% to QR79.2 billion from QR98.7 billion
during 2016. Despite the decline, the share of capital
expenditure on major projects constituted 40.4% of total
public expenditure, reflecting the continued emphasis of
the Government on infrastructure development in line with
the targets set out in Qatar National Vision 2030.

إن أهم عنصر في اإلنفاق العام هو اإلنفاق الرأسمالي على
 حدث انخفاض كبير في هذا،2017  وخالل عام.املشاريع الكبرى
 مليار ريال مقارن ًة بنحو79.2  ليقتصر على%19.8 البند بنسبة
، وعلى الرغم من هذا االنخفاض.2016  مليار ريال خالل عام98.7
%40.4 شكلﺖ حصة اإلنفاق الرأسمالي على املشاريع الرئيسية
 ﳑا يعكس استمرار تركيز احلكومة على،من إجمالي اإلنفاق العام
تطوير البنية التحتية مبا يتماشى مع األهداف احملددة في رﺅية قطر
.2030 الوﻃنية
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On the other hand, expenditure on secondary capital,
which had declined sharply over the last couple of years,
increased by 5% to QR4.1 billion However, it constituted
only a small fraction of total public expenditure of 2.1%
during 2017.

The State Budget Estimates for 2018

المالية العامة

 ارتفع اإلنفاق على رأﺱ املال الثانوي )الذي،من ناحية أخرى
 ليصل إلى%5 انخفض بشكل حاد خالل العامني املاضيني( بنسبة
 لم يشكل ســوى جــزء صﻐير من، ومــع ذلــك. مليار ريــال4.1 نحو
.2017  خالل عام%2.1 إجمالي اإلنفاق العام قدره
٢٠١٨ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم

Law No. (2) of 2015 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 and ending at the end of
December of each year.

( لسنة2) عدل قانون النظام املالي للدولة الصادر بالقانون رقم
 أبريل وتنتهي في1  املوازنة العامة من السنة املالية )بداية من2015
نهاية مارﺱ في السنة التالية( إلى سنة ميالدية تبدأ من األول من
.يناير وتنتهي مع نهاية ديسمبر من كل عام

The public budget for 2018 is the third full year
budget, after the extension of the 2014/2015budget for an
additional nine months up to the end of December 2015.

، هي ثالث موازنة كاملة للسنة2018 وتعتبر املوازنة العامة لعام
 ملدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية2015/2014 بعد متديد موازنة
.2015 ديسمبر

The major highlights of the budget for the year 2018
are as follows:
• Total public revenue during 2018has been budgeted at
QR175.1 billion. This shows an increase of 2.9% over
the corresponding budget estimates of 2017, and an
increase of 9.1% over the actual of 2017.

:2018 وفيما يلي أهم النقاﻁ البارزة الرئيسية في موازنة عام
 مليار175.1  مببلغ2018 • قــدرت اإليــرادات العامة خالل عام
 مقارنة مع تقديرات املوازنة املقابلة%2.9  بزيادة نسبتها،ريال
 مقارنة باألرقام الفعلية لعام%9.1  وزيــادة بنسبة،2017 لعام
.2017

- Among the components of total public revenue, revenue
from oil and gas is budgeted to increase by 2.3%to
QR133.1 billion over the budget estimates of 2017.
However, it shows only a marginal increase of 0.3%
from the actual of 2017, reflecting the conservative
approach in estimating oil revenue by assuming a
lower oil price than the prevailing.

 ارتفعﺖ اإليرادات، ومن بني مكونات إجمالي اإليرادات العامة، مليار ريال133.1  لتصل إلى%2.3 من النفﻂ والﻐاز بنسبة
 فإنها ال تظهر، ومع ذلك.2017 مقارنة بتقديرات املوازنة لعام
 مقارنة باألرقام الفعلية لعام%0.3 سوى زيادة هامشية بنسبة
 ﳑا يعكس النهﺞ املتحفﻆ في تقدير اإليرادات النفطية،2017
.عن ﻃريق افتراض سعر نفﻂ أقل من السعر السائد

- Revenue from miscellaneous transferrable is budgeted
at QR42.0 billion, showing an increase of 4.9% and
51.1% over the budget estimates and actual of 2017,
respectively.

42  مت اعتماد إيــرادات حتويلية متنوعة في امليزانية مببلغ عن تقديرات املوازنة%51.1 و%4.9  بزيادة بنسبة،مليار ريال
. على التوالي2017 واألرقام الفعلية لعام

• The total public expenditure during 2018 has been
budgeted at QR203.2 billion, showing an increase of
2.4% and 3.7% over the budget estimates and the actual
of 2017, respectively. Budget estimates of components
of total public expenditures are as in the following:
- Expenditure on wages and salaries is budgeted to
increase by 8.7% to QR52.2 billion over the budget
estimates of 2017. However, it is lower than the
actual of 2017 by 0.8%.
Forty First Annual Report 2017

 مليار202.3  مبلغ2018 • وقد بلغ إجمالي اإلنفاق العام خالل عام
 عن تقديرات املوازنة واألرقام%3.7 و%2.4  بزيادة نسبتها،ريال
 وفيما يلي تقديرات املوازنة. على التوالي2017 الفعلية لعام
:العامة ملكونات إجمالي النفقات العامة
%8.7  ارتفع اإلنفاق على األجور والرواتب في املوازنة بنسبة.2017  مليار ريال عن تقديرات املوازنة لعام52.2 ليصل إلى
 بنسبة2017  فهي أقــل من اإلنفاق الفعلي لعام،ومــع ذلــك
.%0.8
٢٠١٧ التقرير السنوي الحادي و األربعون
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- Current expenditure, consisting of expenditure on goods
and services, interest payments, foreign grants and
others, has been budgeted at QR53.6 billion, showing
an increase of 1.3% over the budget estimates of
previous year. However, it shows a significant decline
of 10.6% from the actual of 2017.

 مت اعتماد املصروفات اجلارية )التي تتكون من اإلنفاق على(السلع واخلدمات ومدفوعات الفوائد واملنﺢ األجنبية وغيرها
%1.3  بزيادة نسبتها، مليار ريــال53.6 في املوازنة بقيمة
 فإنها متثل، ومع ذلك.عن تقديرات املوازنة للسنة السابقة
.2017  عن املستوى الفعلي لعام%10.6 انخفاضاً كبيراً بنسبة

- Capital expenditures on major projects has been
budgeted at QR92.9 billion, marginally lower than the
budget estimates of the previous year, but a sharp
increase of 17.2% from the actual of the previous
year.

 مت اعتماد املصروفات الرأسمالية على املشروعات الكبرى أي أقل بشكل ﻃفيف عن تقديرات، مليار ريال92.8 مببلغ
 مقارنة%17.2  ولكن بزيادة حادة بلﻐﺖ،املوازنة للعام السابق
.باألرقام الفعلية للعام السابق

- Secondary capital expenditure has also been
budgeted to increase from the budget estimates
and actual of the previous year by 4.5% and 10.0%,
respectively, to QR4.54 billion during 2018.

%4.5  مت اعتماد املصروفات الرأسمالية الثانوية بزيادة بنسبة على التوالي عن تقديرات املوازنة العامة واألرقام الفعلية%10و
.2018  مليار ريال خالل عام4.54 للسنة السابقة لتصل إلى

• The estimated budget deﬁcit for 2018 is QR28.1 billion,
showing a decline from both the budget estimates
and actual of 2017. Notably, it envisages reducing
the budget deficit from the actual of 2017 by 20.6%
by cutting expenses on wages and salaries and other
current expenditures while raising capital expenditures
for infrastructure development.

، مليار ريال28.1  نحو2018 • يلغ عجز املوازنة التقديري للعام
.2017 بانخفاض عن كل من تقديرات املوازنة والعجز الفعلي لعام
 بنسبة2017  يﹹتوخى تخفيض عجز املوازنة عن عام،وبشكل خاص
، عن ﻃريق خفض املصروفات على األجــور والــرواتــب%20.6
والنفقات اجلارية األخرى مع زيادة النفقات الرأسمالية لتطوير
.البنية التحتية
(٢-٤) جدول رقم
٢٠١٧ التقديرات األولية للمواﺯنة العامة لدولة قطر لعام

Table (4-2)
Preliminary Estimates for Qatar Budget of 2017

QR Million مليون ريال قطري

2017

ﺗقدﻳرﻳة

الﺒياناﺕ

فعلية

ﺗقدﻳرﻳة

Actual

Estimates

2018
Estimates

160,512

170,076

175,082

ﺇﺟمالي اإلﻳراداﺕ

132,696

130,000

133,050

إيرادات البترول والﻐاز

Miscellaneous Transferable

27,816

40,076

42,032

إيرادات حتويلية متنوعة

Total Expenditure

195,907

198,458

203,194

ﺇﺟمالي النﻔقاﺕ

Wages and Salaries

52,613

48,000

52,193

الرواتب واألجور

Current Expenditure

59,950

52,901

53,594

املصروفات اجلارية

Secondary Capital

4,125

4,342

4,539

الرأسمالية الثانوية

Major Projects

79,219

93,215

92,868

املشروعات الرئيسية

Surplus Or Deﬁcit

-35,395

-28,382

-28,112

الﻔاﺋﺾ ﺃو العﺠز

Details
Total Revenue
Oil & Gas
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ميزان المدفوعات
Balance of Payments

Balance of Payments

ميزان المدفوعات

ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

Balance of Payments
Preliminary estimates of Balance of Payments (BoP)
for the State of Qatar show that the overall BoP deficit
continued during 2017 for the third successive year. The
deficit stood at QR65.1billion as compared with a deficit of
QR20.5 billion in 2016. However, unlike in 2016, the deficit
was because of net outflow in the Capital & Financial
account. On the other hand, current account turned into an
increasing surplus in each of the quarters during the year
as exports gained momentum with the recovery in global
energy prices (Table 5-1).

تظهر التقديرات األولية مليزان املدفوعات لدولة قطر أن العجز
 للسنة الثالثة2017 الكلي في ميزان املدفوعات استمر خالل عام
20.5  مليار ريال مقارنة بعجز قدره65.1  وبلغ العجز.على التوالي
 كان العجز،2016  وبخالف عام، ومع ذلك.2016 مليار ريال في عام
 ومن ناحية.بسبب التدفق الصافي في احلساب الرأسمالي واملالي
 حتول احلساب اجلاري إلى حتقيق فائض في كل الفصول،أخرى
خالل العام حيث اكتسبﺖ الصادرات زخماً مع االنتعاﺵ في أسعار
.(1-5 الطاقة العاملية )جدول

Table (5-1)
Qatar Balance of Payments

(١-٥) جدول رقم
ميزان المدفوعات القطري

QR Million مليون ريال قطري

ITEM

الﺒند

2013

2014

2015

2016

2017

Current Account

220,078

179,852

50,053

-30,101

23,389

احلساب اجلاري

Capital & Financial Account

-189,817

-179,004

-71,610

13,840

-92,648

احلساب الرأسمالي واملالي

32,994

4,708

-20,031

-20,510

-65,071

امليزاﻥ الﻜلي

Overall Balance

Current Account

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري

Current account balance (CAB) reflects outcome of
transactions between Qatar and rest of the world involving
Goods, Services, Income and Current Transfers.

يعكس رصيد احلساب اجلاري نتائﺞ املعامالت بني قطر وبقية
. التي تشمل؛ السلع واخلدمات والدخل والتحويالت اجلارية،العالم

During 2017, the current account balance recorded a
surplus QR23.4 billion in contrast to a deficit of QR30.1
billion in 2016 (Table 5-1). The recovery in global energy
prices enabled the turnaround in the current account
balance and restore back the surplus position that Qatar
had maintained for nearly two decades prior to 2016. As
a percentage of GDP, the surplus stood at 3.8% in 2017 as
against a deficit of 5.4% in 2016.

 سجل رصيد احلساب اجلاري فائضاً قدره،2017 خالل عام
2016  مليار ريال في عام30.3  مليار ريال مقارن ًة بعجز قدره23.4
 ومكن التعافي في أسعار الطاقة العاملية احلساب.(1-5 )جــدول
اجلاري من التحول واستعادة وضع الفائض الذي حافظﺖ عليه قطر
 وكنسبة من.2016 منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قبل عام
 مقابل2017  في عام%3.8  بلغ الفائض،الناجت احمللي اإلجمالي
.2016  في عام%5.4 عجز

Within the current account, the trade (goods) account
surplus increased to QR133.7 billion in 2017, a sharp
increase of 44.8% from the surplus of QR92.4 billion in
2016 (Table 5-2).

 ارتفع الفائض في امليزان التجاري،وضمن احلساب اجلــاري
 بزيادة حادة،2017  مليار ريال في عام133.7 )حساب السلع( إلى
2016  مليار ريال في عام92.4  عن الفائض البالغ%44.8 بلﻐﺖ
.(2-5 )جدول
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Deficit in the services account continued, but at QR49.9
billion showed a significant decline of 16.2% from the deficit
of QR59.6 billion in 2016. Deficit in the income account also
recorded a sharp fall, while deficit in the transfers account
remained flat at QR58.8 billion in 2017 as compared with
QR58.9 billion in 2016 (Table 5-3).

 مليار ريال مقارنة49.9 وحتسن عجز حساب اخلدمات ليسجل
 محققاً انخفاضاً مقداره2016  مليار ريال في59.6 بعجز قدره
ً كذلك حتسن العجز فــي حساب الــدخــل بشدة محققا.%16.2
 بينما ظل عجز حساب التحويالت مستقراً عند،ًانخفاضاً حــادا
 مليار58.9  مقارنة مببلغ2017  مليار ريال في عام58.8 مستوى
(3-5  )جدول2016 ريال في عام

Table (5-2)
Trade Balance (Goods Account)

(٢-٥) جدول
(الميزان التﺠاري )ﺣساﺏ السلع

QR Million مليون ريال قطري

2013

2014

2015

2016

2017

ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ

Exports (fob)

485,343

461,197

281,351

208,604

245,694

(الصادراﺕ )فﻮﺏ

Natural Gas (Including
Condensates)

318,640

310,976

184,018

127,972

146,603

Oil

118,005

102,063

50,731

42,156

60,199

Other Exports

42,925

41,263

37,101

29,922

29,358

Re Exports

5,773

6,895

9,501

8,554

9,534

Imports (fob)

-114,568

-113,369

-103,726

-116,240

-111,987

Trade Balance

370,775

347,828

177,625

92,364

133,707

ITEMS

ً الﻐاز الطبيعي )شام
ال
(املكثفات

النفﻂ
الصادرات األخرى
إعادة الصادرات
(الﻮارداﺕ )فﻮﺏ
امليزاﻥ التﺠاري

Increase in trade surplus during 2017 followed from a
combination of sharp increase in exports and contraction
in imports. While exports grew by 17.8% to QR245.7 billion,
driven by hydrocarbon exports, imports declined by 3.7%
to QR112.0 billion on an annual basis (Chart 5-2).

 متبوعة2017 وجاءت الزيادة في الفائض التجاري خالل عام
.مبزيﺞ من الزيادة احلادة في الصادرات واالنكماﺵ في الــواردات
 مدفوعة، مليار ريال245.7  إلى%17.8 حيث منﺖ الصادرات بنسبة
 إلى%3.7  وانخفضﺖ الـــواردات بنسبة،بصادرات الهيدروكربون
.(2-5  مليار ريال على أساﺱ سنوي )شكل112.0

The effort to diversify the economy by reducing the
reliance on the hydrocarbon sector while sustaining the
leading role of Qatar in the global natural gas market
has remained. Notwithstanding this effort, with the
sustained recovery in energy prices, the share of energy
related exports in total exports increased to 84.2% during
2017 from 81.6% during 2016. Because of this surge in
hydrocarbon exports, total exports as a percentage of GDP
increased to 40.3% during 2017 from 37.6% during 2016.

وقــد استمر اجلهد املبذول لتنويع االقتصاد من خــالل تقليل
االعتماد على قطاع الهيدروكربونات مع احلفاﻅ على الدور القيادي
 وعلى الرغم من هذا.لدولة قطر في سوق الﻐاز الطبيعي العاملي
 ارتفعﺖ حصة، ومع االنتعاﺵ املستدام في أسعار الطاقة،اجلهد
 خالل%84.2 الصادرات املرتبطة بالطاقة في إجمالي الصادرات إلى
 وبسبب هذا االرتفاع في.2016  خالل عام%81.6  من2017 عام
 ارتفع إجمالي الصادرات كنسبة من الناجت،صادرات الهيدروكربون
 خالل عام%37.6  من2017  خالل%40.3 احمللي اإلجمالي إلى
.2016
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Qatar Balance of Payments
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(١-٥) ﺷﻜﻞ
ﻣﻴﺰان اﻟﻤﻔﻮﻋﺎت اﻟﻘﻄﺮي

On the other hand, the overall deficit under nonmerchandise heads in 2017 declined by 9.9% to QR110.3
billion from QR122.5 billion in 2016. As mentioned above,
the reduction in the deficit under non-merchandise mainly
followed decline in deficit in the services account by 16.2%
to QR49.9 billion and in the income account by 62.2%
to QR1.5 billion. The reduction in deficit in the services
account was solely due to increase in export of services
by 16.7% to QR64.5 billion, as import of services remained
flat at around QR114.4 billion. With efforts made by the
Government to diversify exports, exports of transportation
and travel services have rapidly shown a high growth over
the last several years. On the other hand, despite being a
large importer of services related to FIFA world cup 2022
related projects, imports of services have been largely
stable over the last three-four years (Table 5-3).

 انخفض العجز الكلي اخلــاص بالسلع غير،من ناحية أخــرى
 مليار ريال110.3  ليقتصر على%9.9  بنسبة2017 املنظورة في عام
 ويعزى هذا التحسن.2016  مليار ريال في عام122.5 مقارن ًة بنحو
في العجز الكلي إلى تراجع عجز كل من حساب اخلدمات بنحو
%62.2  وحساب الدخل بنحو، مليار ريال49.9  ليقتصر على%16.2
 ويعود حتسن عجز حساب اخلدمات. مليار ريال1.5 ليقتصر على
 لتصل إلى%16.7 إلى ما شهدته صادرات اخلدمات من زيادة بنسبة
 بينما ظلﺖ واردات اخلدمات ثابتة عند حوالي، مليار ريال64.5
 وبفضل اجلهود التي تبذلها احلكومة لتنويع. مليار ريــال114.4
 شهدت صادرات النقل وخدمات السفر منواً سريعاً خالل،الصادرات
 على الرغم من كونها، من ناحية أخــرى.السنوات القليلة املاضية
مستورداً كبيراً للخدمات املتعلقة مبشاريع كأﺱ العالم لكرة القدم
 فقد ظلﺖ واردات اخلدمات مستقرة إلى حد كبير، ذات الصلة2022
.(3-5 خالل السنوات الثالث أو األربع األخيرة )جدول

Deficit in the income account declined primarily as
investment income of residents increased by a higher pace
of 20.6% to QR31.2 billion than the increase in outflows of
investment income of foreigners by 9.5% to QR32.2 billion
(Table 5-3).

انخفض العجز في حساب الدخل بشكل أساسي نتيجة لزيادة
 مليار ريال عن الزيادة31.2  إلى%20.6 إيرادات االستثمار بنسبة
في التدفقات اخلارجة من دخل االستثمار لﻸجانب البالغ نسبتها
.(3-5  مليار ريال )جدول32.2  إلى%9.5

With regard to deficit in the current transfer account,
even though remittance outflows increased by 4.2%
(QR2.6 billion) to QR63.6 billion, transfers from abroad also
more than doubled (QR2.6 billion) to QR4.8 billion thereby
keeping the deficit largely unchanged (Table 5-3).

 وعلى الرغم،فيما يتعلق بالعجز في حساب التحويالت اجلارية
 مليار ريال2.6) %4.2 من أن التحويالت للخارﺝ ارتفعﺖ بنسبة
ً فإن التحويالت من اخلارﺝ زادت أيضا، مليار ريال63.6 قطري( إلى
 مليار ريال وبالتالي4.8  مليار ريال( إلى2.6) إلى أكثر من الضعف
.(3-5 ظل العجز عند نفس مستواه تقريباً )جدول
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Capital and Financial Account
Capital and financial account balance during 2017
turned into a deficit of QR92.6 billion, in contrast to a
surplus of QR13.8 billion during 2016. This was primarily
because of financial account recording a deficit of QR90.9
billion as against a surplus of QR16.8 billion during 2016. On
the other hand, capital account continued to be in a small
deficit of QR1.7 billion as compared with a deficit of QR3.0
billion during 2016 (Table 5-3).

Chart (5-2)
Trade Balance

ميزان المدفوعات

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ
 إلى2017 حتول رصيد رأﺱ املال واحلساب املالي خالل عام
 على النقيض من وجود فائض بقيمة، مليار ريال92.6 عجز قدره
 ويرجع هذا في األســاﺱ إلى.2016  مليار ريال خالل عام13.8
 مليار ريــال مقابل90.9 احلساب املالي الــذي سجل عجزاً قــدره
 بينما حتسن،2016  في عام. مليار ريال قطري16.8 فائض بقيمة
 مليار ريال مقارنة1.7 عجز احلساب الرأسمالي ليسجل عجزاً قدره
.(3-5  )جدول2016  مليار ريال خالل عام3.0 بعجز قدره

(٢-٥) ﺷﻜﻞ
اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

Direct investment head remained in net outflow and
posted QR2.6 billion in 2017 vis-à-vis QR25.9 billion in
2015. Residents invested QR6.2 billion in direct investment
abroad while foreign investors invested QR3.6 billion
in direct investment in Qatar during 2017. This can be
compared with 2016 when residents invested QR28.8
billion abroad while foreign investors re-invested QR2.8
billion inside Qatar.

استمر االستثمار املباشر في تسجيل صافي تدفقات للخارﺝ
 مليار ريال في عام25.9  مقابل2017  مليار ريال في عام2.6 بلﻐﺖ
 مليار ريال في االستثمار املباشر في6.2  واستثمر املقيمون.2016
 مليار ريال في االستثمار املباشر3.6 اخلارﺝ بينما استثمر األجانب
 عندما2016  وﳝكن مقارنة هذا مع عام.2017 في قطر خالل عام
 بينما استثمر األجانب، مليار ريال في اخلارﺝ28.8 استثمر املقيمون
. مليار ريال داخل قطر2.8

Under ‘portfolio investment’, there was net capital
inflow of QR33.5 billion during 2017, increasing from QR22.1
billion during 2016.However,the pattern was completely
different from the previous year. During2016, net inflows
from foreigners’ portfolio investment in Qatar exceeded
residents’ portfolio investment outflows abroad. By
contrast, during 2017, the net inflows were due to residents’
higher unwinding of portfolio investments abroad than
foreigners’ unwinding of portfolio investment in Qatar.

 كان هناك صافي تدفق للداخل،«حتﺖ بند »استثمارات احملفظة
22.1  مقارن ًة بنحو،2017  مليار ريال قطري خالل عام33.5 بقيمة
ً كان النمﻂ مختلفا، ومع ذلك.2016 مليار ريال قطري خالل عام
 زادت التدفقات،2016  ففي خالل عام.متاماً عن العام السابق
الصافية من استثمارات األجانب في قطر عن استثمارات املقيمني
 فإن التدفق للداخل جاء نتيج ًة2017  بينما في عام،في اخلــارﺝ
لقيام املقيمني بتقليص استثماراتهم باخلارﺝ بشكل أكبر من تقليص
 حيث قلص املقيمون استثماراتهم،األجانب الستثماراتهم في قطر
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As residents unwound their portfolio investments abroad
during the second and the third quarter, there was inflows
to the tune of QR41.6 billion, while foreigners unwound
QR8.1 billion of their portfolio investments in Qatar.

 مليار ريال بينما41.6 باخلارﺝ خالل الربعني الثاني والثالث بنحو
. مليار ريال فقﻂ8.1 خفض األجانب استثماراتهم في قطر بنحو

A major component of financial account is the ‘other
investment’, which is mostly made up of overseas loans,
currencies and deposits and other foreign assets/liabilities
(including derivatives). During 2017, there were net
outflows of QR120.9 billion in contrast to net inflows of
QR20.5 billion during 2016. During the second and the third
quarter of 2017, residents’ net investment abroad under
this account increased substantially, leading to outflows of
QR40.3 billion during the year, but was yet less than half
the outflow of QR83.1 billion recorded during 2016. On the
other hand, the outflow due to withdrawal of investments
by foreigners under this account was to the tune of QR80.6
billion, as against an inflow of QR103.5 billion during 2016.

يتمثل أحد املكونات الرئيسية للحساب املالي في بند »االستثمارات
 والذي يتكون في الﻐالب من القروض والعمالت والودائع،«األخرى
املطلوبات األجنبية )مبا في ذلك/اخلارجية وغيرها من املوجودات
 بلغ صافي التدفقات للخارﺝ نحو،2017  وخالل عام.(املشتقات
20.5  مليار ريال باملقارنة مع صافي تدفقات للداخل قدرها120.9
 وخالل الربع الثاني والربع الثالث.2016 مليار ريال قطري خالل عام
 ازداد صافي استثمارات املقيمني باخلارﺝ في إﻃار،2017 من عام
40.3  ﳑا أدى إلى تدفق للخارﺝ قدره،هذا احلساب بشكل كبير
83.1  وهو ما ﳝثل أقل من نصف التدفق للخارﺝ والبالغ،ريال قطري
، من ناحية أخرى.2016 مليار ريال الذي مت تسجيله خالل خالل عام
بلﻐﺖ التدفقات للخارﺝ نتيجة لسحب االستثمارات من قبل األجانب
 مقابل تدفقات للداخل قدرها، مليار ريال80.6 حتﺖ هذا البند نحو
.2016  مليار ريال خالل عام103.5

Chart (5-3)
Major Components of Financial Account

As a result of above-mentioned developments, overall
BoP for the state of Qatar continued in deficit during 2017
to post at QR65.1 billion vis-a-vis QR 20.5 billion in 2016
(Table 5-3).
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اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﻤﺎﻟﻲ

 واصل ميزان املدفوعات الكلي،ونتيجة للتطورات املذكورة أعاله
 مليار ريال65.1  ليصل إلى،2017 لدولة قطر عجزه خالل عام
.(3-5  )جدول2017  مليار ريال في عام20.5 مقابل

٢٠١٧ التقرير السنوي الحادي و األربعون

Balance of Payments

ميزان المدفوعات

Table (5-3)
Qatar Balance of Payments

(٣-٥) جدول
ميزان المدفوعات القطري
QR Million مليون ريال قطري

Particular

2013

2014

2015

2016

2017*

الﺒنﻮد

A. Current Account

220,078

179,852

50,053

-30,101

23,389

 اﳊﺴاﺏ اﳉاري.ﺃ

Goods

370,775

347,828

177,625

92,364

133,707

الﺴلﻊ

Exports (FOB)

485,343

461,197

281,351

208,604

245,694

(الصادراﺕ )فﻮﺏ

Imports (FOB)

-114,568

-113,369

-103,726

-116,240

-111,987

(الﻮارداﺕ )فﻮﺏ

Services

-59,347

-70,371

-57,433

-59,571

-49,944

اﳋدماﺕ

Services (Credit)

40,675

49,236

54,589

55,239

64,450

(اﳋدماﺕ )داﺋن

Travel

12,581

16,713

18,329

19,696

21,734

السفر

Transportation

20,402

23,400

26,984

27,690

37,254

النقل

Others

7,693

9,123

9,276

7,853

5,462

أخرى

Services (Debit)

-100,022

-119,607

-112,022

-114,810

-114,394

(اخلدمات )مدين

Travel

-24,082

-31,602

-29,741

-33,084

-35,084

السفر

Transportation

-37,294

-44,105

-41,713

-39,873

-39,766

النقل

Others

-38,646

-43,900

-40,568

-41,853

-39,544

أخرى

Income

-37,724

-33,854

-12,978

-4,038

-1,527

الدﺧﻞ

Income (Credit)

23,264

26,923

28,368

25,902

31,241

(الدﺧﻞ )داﺋن

0

0

0

0

0

تعويضات العاملني

Investment Income

23,264

26,923

28,368

25,902

31,241

دخل االستثمارات

Income (Debit)

-60,988

-60,777

-41,346

-29,940

-32,768

(الدﺧﻞ )مدﻳن

-513

-511

-555

-535

-581

تعويضات العاملني

Investment Income

-60,475

-60,266

-40,791

-29,405

-32,187

دخل االستثمارات

Current Transfers

-53,626

-63,751

-57,161

-58,856

-58,847

التحﻮﻳﻼﺕ اﳉارﻳة

Credit

4,064

2,566

2,278

2,160

4,759

داﺋن

Debit

-57,690

-66,317

-59,439

-61,016

-63,606

مدﻳن

of which Workers’
Remittances

-40,550

-40,367

-43,824

-43,079

-45,863

 حتويالت العاملني:منها

B. Capital and Financial
Account

-189,817

-179,004

-71,610

13,840

-92,648

 اﳊﺴاﺏ الرﺃسمالي واملالي.ﺏ

Capital Account

-17,403

-20,128

-2,683

-2,996

-1,702

اﳊﺴاﺏ الرﺃسمالي

Financial Account

-172,414

-158,876

-68,927

16,836

-90,946

اﳊﺴاﺏ املالي

Compensation of employees

Compensation of employees
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Direct Investment

-32,257

-20,777

-10,747

-25,946

-2,580

اﻻستﺜماراﺕ املﺒاﺷرة

Abroad

-29,198

-24,564

-14,645

-28,763

-6,169

في اخلارﺝ

In Qatar

-3,059

3,787

3,898

2,817

3,589

في قطر

Portfolio Investment

-66,649

-72,556

-60,236

22,091

33,500

استﺜماراﺕ اﳊافظة

Assets

-59,828

-60,769

-42,242

-36,815

41,603

املوجودات

Liabilities

-6,821

-11,787

-17,994

58,906

-8,103

املطلوبات

Financial Derivatives, net

2,702

1,158

-326

230

-1,008

(املشتقاﺕ املالية )ﺻافي

Other Investment

-76,210

-66,701

2,382

20,462

-120,858

استﺜماراﺕ ﺃﺧرﻯ

Assets

-40,057

-81,859

-69,125

-83,055

-40,282

املوجودات

Liabilities

-36,153

15,158

71,507

103,517

-80,576

املطلوبات

C. Net Errors & Omissions

2,733

3,860

1,526

-4,249

4,188

D. Overall Balance

32,994

4,708

-20,031

-20,510

-65,071

 امليزاﻥ الﻜلي.د

E. Change in Reserves
(Increase - )

-32,994

-4,708

20,031

20,510

65,071

 التﻐير في اﻻحتياﻃياﺕ.ﻫـ
(- )الزﻳادة

* Primarily estimate
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Monetary Policy Development , Liquidity and Financial Markets

Introduction
As defined in the ‘Law of the Qatar Central Bank and the
Regulation of financial Institutions’ issued by virtue of Law
no (13) of 2012, Qatar Central Bank (QCB) for the purposes of
developing and supporting the national economy is entrusted
with the following major functions among others:
1. Preserve money value and ensure monetary stability
2. Issuance of currency and regulation of its circulation
3. Establish regulations and rules and supervise the financial
sector for ensuring the stability of the financial system
4. Act as a bank of the government
5. Act as a bank for all the banks and financial institutions
operating in Qatar.

 األسواق المالية، السيولة،تطورات السياسة النقدية

ﻣﻘﺪﻣﺔ
،وفقاً لقانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية
 فإن مصرف قطر املركزي،2012 ( لسنة13) الصادر بالقانون رقم
يهدف إلى تنمية ودعم االقتصاد الوﻃني وهو في ذلك منوﻁ باملهام
:الرئيسية التالية من بني مهام أخرى
. احملافظة على قيمة النقد وتأمني االستقرار النقدي.1
. إصدار النقد وتنظيم تداوله.2
 وضع وتطبيق األسس والقواعد اخلاصة بالرقابة واإلشراف على.3
.القطاع املالي لضمان استقرار النظام املالي
 العمل كمصرف للحكومة.4
. العمل كمصرف للبنوك وسائر املؤسسات املالية العاملة في قطر.5

To fulfil these objectives, QCB executes its functions through
various departments. Further, QCB along with other two financial
sector regulators, namely, the Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA) and the Qatar Financial Markets Authority
(QFMA), develop a Strategic Plan for a period of five year to
coordinate and streamline the financial sector developmental
activities. A set of targets to be achieved in a five-year period are
identified in line with the Qatar National Development Strategies
(QNDS).

 يقوم املصرف بتنفيذ مهامه من خالل،ولتحقيق هذه األهــداف
 كما يقوم املصرف بالتنسيق مع الهيﺌتني الرقابيتني.مختلف إداراتــه
 وهيﺌة، وهما هيﺌة تنظيم مركز قطر للمال،اﻵخرتني للقطاع املالي
 بوضع خطة استراتيجية لفترة خمس سنوات،قطر لﻸسواق املالية
 ومن خالل.لتنسيق وتعزيز انسيابية األنشطة التنموية للقطاع املالي
 يتم حتديد مجموعة من األهداف التي يتعني حتقيقها،هذه اخلطة
خالل فترة اخلمس سنوات متاشياً مع استراتيجية التنمية الوﻃنية
.القطرية

The second strategic plan for 2017-22, which is being
implemented currently, while continuing with the financial
sector developmental activities as set out in the first strategic
Plan 2013-2016, endeavours to extend the developments to
other dimensions to achieve the overall objective of Qatar
National Vision 2030 (QNV 2030). Thus, as envisaged in QNV
2030, QCB plays a major role in enabling a sustainable economic
development to transform the State of Qatar into an advanced
country by the year 2030.

 التي،2022-2017 تسعى اخلطة االستراتيجية الثانية للفترة
 ومع االستمرار في األنشطة التنموية للقطاع،ًيجري تنفيذها حاليا
،2016-2013 املالي على النحو املبني في اخلطة االستراتيجية األولى
إلى توسيع نطاق التطوير ليشمل األبعاد األخرى لتحقيق الهدف العام
، فإنه كما هو متصور في الرﺅية، وهكذا.2030 لرﺅية قطر الوﻃنية
يلعب املصرف دوراً رئيسياً في متكني التنمية االقتصادية املستدامة
.2030 لتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة بحلول عام

This part of the report discusses the functions and activities
of various departments of QCB along with the operating
environments under which these activities are carried out.

يناقش هذا اجلزء من التقرير وظائف وأنشطة مختلف إدارات
.املصرف باإلضافة إلى بيﺌات التشﻐيل التي تنفذ فيها هذه األنشطة
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Monetary Policy Development , Liquidity and Financial Markets

Monetary Policy

 األسواق المالية، السيولة،تطورات السياسة النقدية

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

The primary objective of QCB’s monetary policy is
to maintain the fixed exchange rate between the Qatari
Riyal (QR) and the US Dollar (USD). The formal framework
for the exchange-rate policy is a fixed parity between
the QR and the US dollar, currently at QR 3.64 per US
dollar. Consequently, QCB’s monetary policy is drawn and
implemented to manage the short-term interbank interest
rates with a view to sustain the fixed parity between the
QR and the USD.

إن الهدف األساسي للسياسة النقدية لدى مصرف قطر املركزي
هو احلفاﻅ على سعر الصرف الثابﺖ بني الريال القطري والدوالر
 وإن اإلﻃار الرسمي لسياسة سعر الصرف هو تثبيﺖ سعر.األمريكي
 ريال لكل3.64 التحويل بني الريال القطري والدوالر األمريكي عند
 يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لدى مصرف، ونتيجة لذلك.دوالر
قطر املركزي إلدارة أسعار الفائدة قصيرة األجل بني البنوك بهدف
احلفاﻅ على سعر التحويل الثابﺖ بني الــريــال القطري والــدوالر
.األمريكي

QCB resorts to a number of instruments to implement its
monetary policy, which in turn plays a key role in managing
the liquidity within the domestic financial system. These
instruments are: the “Required Reserve Ratio” (the ratio
of average total deposits that banks have to keep as
interest-free with QCB on a daily basis); “QMR Deposit
Rate” (QCBDR) (the rate at which banks can keep deposit
with QCB with a pre specified bank by bank ceiling); “QMR
Lending rate” (QCBLR) (the rate at which banks can borrow
from QCB); and the “Repo Rate” (QCBRR) (the rate at which
the banks can borrow from QCB by providing a collateral).

يلجأ مصرف قطر املركزي إلى عدد من األدوات النقدية لتنفيذ
سياسته النقدية التي بدورها تؤدي دوراً رئيسياً في إدارة السيولة داخل
 وتشمل نسبة » االحتياﻃي اإللزامي« الواجب على.النظام املالي احمللي
 »ومعدل،البنوك االحتفاﻅ به لدى مصرف قطر املركزي بشكل يومي
فائدة ودائع البنوك لدى املصرف« والذي يحدد سلفاً حسب سقف لكل
 ”ومعدل الفائدة على القروض“ الذي ﳝكن للبنوك أن تقترض به،بنك
 و“معدل إعادة الشراء“ )وهو املعدل الذي،من مصرف قطر املركزي
.(ﳝكن للبنوك أن تقترض به من مصرف قطر املركزي مقابل ضمانات

Monetary Policy Actions

إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

-

The QCBLR was raised to 5.0% in March.

-

The QCBDR was raised to 1.25% in March and again to
1.5% in June.
The QCBRR was raised to 2.5% in December.

فيما يلي بعض إجـــراءات السياسة النقدية الرئيسية التي مت
:اتخاذها خالل العام
 في أعقاب قرار مجلس االحتياﻃي الفيدرالي األمريكي برفع سعر.1
 مع األخذ في االعتبار،الفائدة على األموال االحتادية ثالث مرات
 قام املصرف برفع أسعار اإليداع،ظروف االقتصاد الكلي احمللية
 نقطة أساﺱ لكل منها في أوقات25 واإلقتراض والريبو مبعدل
.2017 مختلفة خالل عام
. في شهر مارﺱ%5  مت رفع سعر اإلقراض إلى في شهر مارﺱ ثم مرة أخرى%1.25  مت رفع سعر اإليداع إلى. في شهر يونيو%1.5 إلى
. في شهر ديسمبر%2.5  مت رفع سعر الريبو إلى-

2. Reserve requirement ratio was reduced to 4.5% in April to
manage structural liquidity.

 في شهر%4.5  مت تخفيض نسبة متطلبات االحتياﻃي اإللزامي إلى.2
. إدارة السيولة.أبريل إلدارة السيولة الهيكلية

Some of the major monetary policy actions taken during
the year were as follows:
1. Following the decision by the US Federal Reserve to raise
the targeted federal funds rate three times and taking into
account of domestic macroeconomic conditions, QCB raised
the QCBLR, the QCBDR and the QCB Repo rate by 25 basis
points each time at different points during 2017.

-
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 األسواق المالية، السيولة،تطورات السياسة النقدية

إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

Domestic liquidity conditions in Qatar are primarily
influenced by three distinct factors, namely: (i) foreign
exchange flows; (ii) net government spending; and (iii)
deposit and credit developments. While global oil prices
have a strong influence on these factors, during the third
quarter of 2017, the economic blockade did play a role on
the evolution of liquidity conditions.

تتأثر ظــروف السيولة احمللية في قطر بشكل أساسي بثالثة
( صافي اإلنفاق2) .( تدفقات النقد األجنبي1) :عوامل مختلفة وهي
 وفي حني كان ألسعار.( تطورات الودائع واالئتمان3) احلكومي؛ و
 خالل الربع الثالث من عام،النفﻂ العاملية تأثير قوي على هذه العوامل
. فإنه كان للحصار االقتصادي دور في تطور ظروف السيولة،2017

As also mentioned in Chapter three, with the
significant recovery in global energy prices during 2017,
exports earning and the current account surplus increased
continuously. Fiscal balance also improved markedly,
though the government has continued with its fiscal
rationalization initiatives of improving efficiency while
sustaining the momentum in spending on infrastructure for
economic diversification.

 فإنه مع االنتعاﺵ الكبير،وكما هو مشار إليه في الفصل الثالث
 ارتفعﺖ الصادرات وفائض،2017 في أسعار الطاقة العاملية خالل عام
 كما حتسنﺖ اإليرادات العامة بشكل.احلساب اجلاري بشكل مستمر
 على الرغم من استمرار احلكومة في مبادرات ترشيد اإلنفاق،ملحوﻅ
اخلاصة بها لتحسني الكفاءة مع احلفاﻅ على الزخم في اإلنفاق على
.البنية التحتية للتنوع االقتصادي

Thus, during the first half of 2017, the primary liquidity
position in the banking system improved substantially.
However, after the economic blockade imposed in
June, primary liquidity in the banking system tightened
somewhat during the third quarter. Nonetheless, under
the active liquidity management operation of QCB with
support from the Government, the overall systemic liquidity
represented by broad money during 2017 grew higher than
during 2016. Relatedly, growth in both private and public
sector deposits during 2017, particularly the latter led by
its foreign currency deposits during the second half was
higher than during 2016. On the other hand, growth in
public sector credit moderated from the high growth of
2016, while private sector credit grew at around the same
level.

 حتسن وضع السيولة،2017  خالل النصف األول من عام،وهكذا
 ومع ذلك فإنه بعد احلصار.األساسي في النظام املصرفي بشكل كبير
 واجهﺖ السيولة األولية في النظام املصرفي قدر،االقتصادي في يونيو
 فإنه في ظل، ومع ذلك.من الضيق إلى حد ما خالل الربع الثالث
التشﻐيل الفعال إلدارة السيولة من جانب مصرف قطر املركزي وبدعم
 ارتفعﺖ السيولة النظامية التي ﳝثلها عرض النقد الواسع،من احلكومة
، وعلى صلة بذلك.2016  أعلى ﳑا كانﺖ عليه في العام2017 في عام
 وكانﺖ،2017 كان النمو في ودائع القطاعني اخلاص والعام خالل عام
.2016 الودائع بالعملة األجنبية خالل النصف الثاني أعلى منها في عام
 تباﻃأ منو قروض القطاع العام عن النمو املرتفع له،ومن ناحية أخرى
.ً بينما منا ائتمان القطاع اخلاص عند نفس املستوى تقريبا،2016 لعام

It was in the above backdrop of a comfortable liquidity
position during the first half and a tighter one in the second
half that QCB conducted its liquidity management operation
during 2017. Given its objective of aligning the policy
rates with the inter-bank rate through effective liquidity
management to promote economic growth and maintaining
financial stability, QCB in its liquidity management
operations resorted to all the policy instruments at its
disposal viz., the QMR system, auctioning of Treasury bills
and bonds, and the reserve requirement.

 كانﺖ هناك سيولة مريحة خالل النصف،وعلى ضوء ما تقدم أعاله
 فقام مصرف، وأخرى أكثر ضيقاً في النصف الثاني من العام،األول
 وبالنظر إلى هدفه.2017 قطر املركزي بعملية إدارة السيولة خالل عام
من مواءمة معدالت الفائدة مع سعر الفائدة بني البنوك من خالل إدارة
،سيولة فعالة لتعزيز النمو االقتصادي واحلفاﻅ على االستقرار املالي
استخدم املصرف في عمليات إدارة السيولة اخلاصة به جميع أدوات
 ومــزادات، ونظام سوق النقد القطري،السياسة التي حتﺖ تصرفه
. ومتطلبات االحتياﻃي،سندات وأذونات اخلزينة

Forty First Annual Report 2017

٢٠١٧ التقرير السنوي الحادي و األربعون

70

Monetary Policy Development , Liquidity and Financial Markets

 األسواق المالية، السيولة،تطورات السياسة النقدية

(١-٦) جدول
مﺆشرات السيولة

Table (6-1)
Liquidity Indicators
QR Million مليون ريال قطري

ﺃﺫوناﺕ اﳋزانة

Year-end (Outstanding)

* ﺻافي سﻮﻕ النقد القطري
QMR (net)*

اإلحتياﻃي الﻔاﺋﺾ

T-Bills

** سنداﺕ اﳋزانة
T-Bonds**

2014

7,358

21,000

48,000

4,235

2015

-423

14,000

95,276

3,115

2016

2,125

5,620

103,476

3,656

2017

5,286

5,040

112,276

4,992

الرﺻيد القاﺋﻢ بنﻬاﻳة الﺴنة

ER: Excess Reserves
* QMR Deposit - QMR Lending.
** It only includes auctions of T-bonds introduced since March 2013.

These liquidity management operations by QCB guided
the evolution of systemic surplus liquidity during the year.
Surplus liquidity (i.e., excess reserves plus net QMR deposits)
increased to QR 10.3 billion at end-December 2017 from
QR 5.8 billion at end-December 2016. With the maturing
T-bills exceeding the fresh auctions of T-bills, there was net
injection of short-term liquidity amounting to 0.58 billion.
On the other hand, through T-bonds (including Sukuks), QR
8.8 billion of durable structural liquidity was absorbed as
fresh issuance exceeded the maturing ones (Table 6-1).

QMR Transactions

ER

اإلحتياﻃي الفائض
قروض سوق النقد القطري-* ودائع السوق النقد القطري
2013 ** تشمل فقﻂ أذونات اخلزانة املطروحة منذ مارﺱ

أدت عمليات إدارة السيولة التي قام بها مصرف قطر املركزي
 فقد ارتفع فائض.إلى تطوير فائض السيولة النظامية خالل السنة
(السيولة )أي الفائض باإلضافة إلى صافي ودائع سوق النقد القطري
 مليار ريال5.8  من2017  مليار ريال مع نهاية ديسمبر10.3 إلى
 ومع ﲡاوز األذونات املستحقة السداد األذونات.2016 بنهاية ديسمبر
 كان هناك صافي حقن للسيولة قصيرة األجل تصل إلى،اجلديدة
 من خالل سندات اخلزينة )مبا، ومن ناحية أخرى. مليار ريال0.58
 مليار ريال من السيولة الهيكلية8.8  مت امتصاص،(في ذلك الصكوك
.(1-6 حيث ﲡاوز اإلصدار اجلديد اإلصدارات املستحقة )جدول

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﻄﺮي

Liquidity conditions as implied by primary liquidity
in the banking system fluctuated during 2017 with
the economic blockade playing a role during the third
quarter. Average outstanding QMR deposits, which
increased during the first two quarters reflecting easier
primary liquidity conditions, declined significantly in
the third and the fourth quarter of 2017 (Chart 6-1).

تذبذبﺖ ظروف السيولة التي تنطوي عليها السيولة األولية في
ً ولعب احلصار االقتصادي دورا،2017 النظام املصرفي خالل عام
 وقد انخفض متوسﻂ الودائع القائمة.في ذلك خالل الربع الثالث
 والتي زادت خالل الفصلني األول والثاني،في سوق النقد القطري
 بشكل ملحوﻅ في الربعني،ﳑا يعكس ظروف السيولة األولية األسهل
.(1-6  )شكل2017 الثالث والرابع من عام

Partly, the decline in QMR deposits was because of
build-up in excess reserves by banks in the immediate
aftermath of the economic blockade in June. However,
as the situation improved and normalcy increasingly
returned, banks began to reduce the excess reserves
holdings in the second half. Consequently, QMR deposits

 كان االنخفاض في ودائع سوق النقد القطري بسبب تراكم،ًوجزئيا
االحتياﻃيات الفائضة من قبل البنوك في أعقاب احلصار االقتصادي
 ومع حتسن الوضع وعودة احلياة الطبيعية بصورة، ومع ذلك.في يونيو
 بدأت البنوك في تقليص االحتياﻃيات الفائضة في النصف،متزايدة
 ارتفعﺖ ودائع السوق النقدي في نهاية الربع، ونتيجة لذلك.الثاني
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increased towards the end of Q4, leading to substantial
rise in the year end outstanding QMR deposits to QR 5.3
billion, a substantial rise from QR 2.1 billion at end 2016.

 ﳑا أدى إلى ارتفاع كبير في ودائع السوق في نهاية العام إلى،الرابع
.2016  مليار ريال في نهاية عام2.1  مقارن ًة بنحو، مليار ريال5.3

On the other hand, primary liquidity, under the active
liquidity support from QCB through repo transactions,
largely remained comfortable throughout, showing a
significant annual growth in each of the quarters barring
Q3. Thus, primary liquidity at the end of 2017 of QR
10.3 billion was 77.8% higher than at the end of 2016.

 فإن السيولة األولية في ظل دعم السيولة النشﻁ،من ناحية أخرى
 ظلﺖ،من مصرف قﻃر المرﮔزي من خالل معامالت إعادة الشراء
 مما يظهر نمواً سنوياً كبيراً في ﮔل من الربع،مريحة إلى حد كبير
 ﮔانت السيولة األولية في نهاية عام، وبالتالي.األول والثاني والرابع
 عما ﮔانﺖ عليه%77.8  مليار ريال وبنسبة10.3  أعلى مبقدار2017
.2016 في نهاية عام

Chart (6-1)
Primary Liquidity
(Volume and Y-o-Y Change in %)
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(١-٦) ﺷﻜﻞ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اوﻟﻴﺔ
()اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
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Table (6-2)
QMR Transactions in 2017
Developments in Primary Liquidity

(٢-٦) جدول
٢٠١٧ عمليات سوق النقد القطري في عام
تطورات السيولة األولية
QR Million مليون ريال قطري

الﻔترة

وداﺋﻊ سﻮﻕ
النقد
القطري

قروﺽ سﻮﻕ
النقد

ﺻافي رﺻيد
سﻮﻕ النقد

اإلحتياﻃي
الﻔاﺋﺾ

فاﺋﺾ الﺴيﻮلة
اﻷولية

QMR
Deposit

QMR Loan

Net QMR
Outstanding

Excess
Reserve

Primary
Liquidity
Surplus

Jan-17

8,124

0

8,124

4,058

Feb-17

5,952

0

5,952

Mar-17

4,878

0

Apr-17

9,652

May-17

(%) التﻐير الﺴنﻮي

Y-o-Y Change (%)
وداﺋﻊ سﻮﻕ النقد
القطري

الﺴيﻮلة اﻷولية

12,181

4416.6

274.1

4,035

9,986

1973.6

152.7

4,878

2,944

7,822

64.8

24.8

0

9,652

2,684

12,336

515.5

175.8

6,878

0

6,878

2,979

9,857

726.7

165.8

Jun-17

3,480

700

2,780

14,298

17,078

-65.5

18.1

Jul-17

276

0

276

3,762

4,038

-96.7

-66.0

Aug-17

1,472

0

1,472

4,866

6,339

-58.0

-9.5

Sep-17

1,404

0

1,404

6,984

8,388

-73.6

-12.4

Oct-17

935

305

630

3,683

4,314

-45.8

-14.3

Nov-17

1,072

0

1,072

3,846

4,918

-44.7

-2.0

Dec-17

5,287

0

5,287

4,992

10,278

148.7

77.8

Period

T-bills
QCB actively modulated the short-term liquidity through
the monthly auctions of T-Bills during 2017. During the
first quarter when there was excess liquidity, there was
net issuance to absorb liquidity, while in the third and the
fourth quarter there were liquidity injections through net
redemption. Overall, during the entire 2017, T-bills worth
QR 14.1 billion matured while there was fresh issuance of
QR 13.6 billion, leading to net injection of QR 0.58 billion.

T-Bonds
Durable structural liquidity during 2017 continued
to be modulated through auctions of government bonds
(including Sukuks). All the auctions were conducted during

73

Forty First Annual Report 2017

QMR Deposits Primary Liquidity

أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
قام مصرف قطر املركزي بإدارة السيولة قصيرة األجل من خالل
 وخالل الربع.2017 املــزادات الشهرية ألذونــات اخلزينة خالل عام
ﹴ
صاف
 كان هناك إصدار،األول عندما كان هناك فائض في السيولة
 بينما في الربعني الثالث والرابع كان هناك حقن،المتصاص السيولة
،2017  خالل عام، وبشكل عام.للسيولة من خالل صافي االسترداد
 في حني كان هناك، مليار ريال14.1بلﻐﺖ أذونات اخلزينة ما قيمته
 ﳑا أدى إلى حقن صافي بقيمة، مليار ريال13.6 إصدار جديد بقيمة
. مليار ريال0.58
ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
استمرت السيولة الهيكلية ﻃويلة األجــل في التشكل من خالل
.2017 مزادات السندات احلكومية )مبا في ذلك الصكوك( خالل عام
 في حني،ومت إجراء جميع املزادات خالل أشهر يناير وأبريل ويوليو
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the months of January, April and July, while there was
no auction conducted in the fourth quarter. However, as
there was excess structural liquidity in the system during
the beginning of the second quarter, the amount of bonds
auctioned during the quarter far exceeded the amount
of maturing bonds leading to substantial withdrawal of
durable liquidity. For the remaining quarters, the amount
of bonds auctioned and matured was the same and thus
liquidity neutral (Table 6-3).

 ومع ذلك فإنه نظراً لوجود.لم يكن هناك مــزادات في الربع الرابع
 فإن،فائض في السيولة الهيكلية في النظام في بداية الربع الثاني
قيمة السندات التي مت بيعها خالل الربع ﲡاوزت بكثير مبلغ السندات
 وبالنسبة. ﳑا أدى إلى سحب كبير للسيولة الدائمة،املستحقة السداد
 كانﺖ كمية السندات التي مت بيعها في املــزادات وتلك،لباقي السنة
.(3-6 املستحقة السداد متماثلة وبالتالي كانﺖ السيولة محايدة )جدول

Overall, during 2017, QCB auctioned T-bonds worth QR
33.9 billion, consisting of conventional bonds worth QR
18.5 billion and Sukuk worth QR 15.4 billion, while T-bonds
worth QR 25.1 billion matured, thereby absorbing QR 8.8
billion of durable structural liquidity from the system.
The objective of QCB’s liquidity management framework
continued to be facilitating the development of domestic
debt market as envisaged in the National Development
Strategies.

 قام املصرف ببيع سندات خزينة بقيمة،2017  خالل عام،ًإجماال
 مليار ريال18.5  مبا في ذلك سندات تقليدية بقيمة، مليار ريال33.9
في حني بلﻐﺖ قيمة سندات اخلزينة. مليار ريال15.4 وصكوك بقيمة
 مليار8.8  ﳑا أدى إلى امتصاص، مليار ريال25.1 املستحقة نحو
 واستمر الهدف في.ريال من السيولة الهيكلية ﻃويلة األجل من النظام
إﻃار إدارة السيولة لدى مصرف قطر املركزي في تسهيل تطوير سوق
.الدين احمللي على النحو املتوخى في استراتيجيات التنمية الوﻃنية

Table (6-3)
Treasury Bonds

(٣-٦) جدول
سندات الخزينة
QR Million مليون ريال قطري

2017  الربﻊ اﻷول2017  الربﻊ الﺜاني2017  الربﻊ الﺜالﺚ2017  الربﻊ الرابﻊ2017 ﺇﺟمالي

Q1-2017

Q2-2017

Q3-2017

Q4-2017

2017 Total

15,000

13,000

5,900

0

33,900

(a) Conventional

7,000

5,575

5,900

0

18,475

أ( تقليدية

(b) Sukuk

8,000

7,425

0

0

15,425

ب( صكوك

T-Bonds Matured

15,000

4,200

5,900

0

25,100

سنداﺕ اﳋزﻳنة
املﺴتحقة

(a) Conventional

8,000

2,100

5,900

0

16,000

أ( التقليدية

(b) Sukuk

7,000

2100

0

0

9,100

ب( صكوك

T-Bonds
Outstanding (endquarter)

103,480

112,280

112,280

112,280

112,280

(a) Conventional

67,730

71,205

71,205

71,205

71,205

أ( تقليدية

(b) Sukuk

35,750

41,075

41,075

41,075

41,075

ب( صكوك

T-Bonds Issued
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Interest Rates

أثر عامالن رئيسيان وما ترتب عليهما من رد فعل ملصرف قطر
املركزي على حركة أسعار الفائدة خالل عام  .2017العامل األول :كما
كان متوقعاً ،رفع االحتياﻃي الفيدرالي األمريكي معدل الفائدة على
األمــوال االحتادية ثالث مرات خالل العام مبقدار  25نقطة أساﺱ
لكل منها في مارﺱ ويونيو وديسمبر  .2017العامل الثاني ،أثر احلصار
االقتصادي منذ يونيو بشكل مؤقﺖ على ظروف السيولة في النظام
املصرفي.

Two major factors and the consequent response of QCB
influenced the movement in interest rates during 2017.
First, as was expected, the US Federal Reserve raised the
federal funds rate three times during the year by 25 basis
points each in March, June and December 2017. Second,
the economic blockade since June temporarily influenced
the liquidity conditions in the banking system.

كما متﺖ اإلشارة إليه أعاله ،رداً على رفع سعر الفائدة في الواليات
املتحدة ،ومع مراعاة االعتبارات احمللية والعاملية ،قام املصرف برفع
معدالت الفائدة الثالثة اخلاصة به ،وهي سعر فائدة اإليــداع لديه،
واإلقتراض منه ،وسعر الريبو مبقدار  25نقطة أساﺱ لكل منها على
حدة خالل عام  .2017وقام مصرف قﻃر املرﮔزي بزيادة مبلغ سعر
فائدة اإلقتراض بمقدار  25نقطة أساﺱ إلى  %5.0في شهر مارﺱ،
وسعر فائدة اإليداع بمقدار  25نقطة أساﺱ إلى  %1.5في يونيو ،وسعر
الريبو بمقدار  25نقطة أساﺱ إلى  %2.50في دﻳسمبر )شﮔل .(2-6

As mentioned above, in response to the rate hike in the
US, but with due considerations to domestic and global
developments, QCB moved its three policy rates, namely,
the QCBLR, the QCBDR and the QCBRR by 25 basis points at
different points during 2017. QCB raised QCBLR by 25 basis
points to 5.0% in March, the QCBDR by 25 basis points to
1.25% in March and again to 1.5% in June and the QCBRR
by 25 basis points to 2.50% in December (Chart 6-2).

بسبب االرتفاع في سعر فائدة اإليداع ،جنباً إلى جنب مع تشديد
السيولة في أعقاب احلصار االقتصادي ،أخذ سعر الفائدة بني البنوك
لليلة واحدة ،يتباعد إلى حد ما عن سعر فائدة اإليداع لدى املصرف
في النصف الثاني .وبقي سعر الفائدة بني البنوك )والــذي كان إلى
حد متماشيا مع سعر فائدة اإليــداع لدى املصرف حتى شهر مايو(
أعلى منه ﻃوال النصف الثاني ،ولكنه أقل من سعر الريبو ،حيث أن
املصرف وفى باحتياجات السيولة للبنوك من خالل معامالت إعادة
الشراء وأيضاً حقن السيولة قصيرة األجل من خالل صافي االسترداد
ألذونات اخلزينة )شكل .(2-6

Because of the hike in QCBDR, combined with
tightening of liquidity following the economic blockade,
the inter-bank overnight rate hardened and began to
diverge somewhat from the QCDBR in the second half. The
interbank overnight rate, that largely aligned the QCBDR
until May, stayed above the QCBDR throughout the second
half, but lower than QCBRR as QCB met the liquidity needs
of banks through repo transactions and also injected shortterm liquidity through net redemption of T-bills (Chart 6-2).

التقرير السنوي الحادي و األربعون ٢٠١٧

Forty First Annual Report 2017

75

Monetary Policy Development , Liquidity and Financial Markets

تطورات السياسة النقدية ،السيولة ،األسواق المالية

)Chart (6.2
Policy Rates and Overnight Rate

ﺷﻜﻞ )(٢-٦
أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺳﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻴﻠﺔ

سعرفائدة اإليداع لدى املصرف

سعر فائدة ما بني البنوك لليلة

ارتفع سعر الفائدة لليلة واحدة إلى مستوى أعلى ولكن في نطاق
أضيق ما بني  ،%2.08-1.19مبتوسﻂ  ،%1.69مقارنة مع نطاق
 %1.66-0.74الذي بلغ متوسطه  %1.16في عام  .2016ومع ذلك،
كان معدل التذبذب في معدل الفائدة خالل عام  2017أقل من عام
 .2016كما ارتفع سعر الفائدة بني البنوك ،وخاصة في اﻵجال األقصر،
خالل عام  2017مقارنة مع عام .2016

ليلة واحدة )(%
هامش سعر ليلة واحدة )(%

التقلبات في سعر ليلة واحدة*
هامش سعر ما بني البنوك )(%
* معامل اإلختالف
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The overnight rate moved to a higher level but in a
narrower range of 1.19−2.08%, averaging 1.69%, as
compared with a range of 0.74−1.66% that averaged
1.16% in 2016. However, volatility in the overnight rate
during 2017 was lower than in 2016. The interbank rate,
particularly at the shorter end, also rose during 2017 from
that of 2016.

)Table (6-4
)Inter-Bank Market (Average of the Months

جدول)(٤-٦
سوق ما بين البنوﻙ )متوسﻂ الﺸﻬور(

املﺆﺷر

سعر االقتراض من املصرف

2017

2016

1.69

1.16

1.19-2.08

0.74-1.66

19.2

21.4

1.19-3.00

0.74-2.75

Indicator
)Overnight Rate (%
)Overnight Rate Range (%
* Volatility in Overnight Rate
)Inter-bank Rate Range (%
* Coefficient of Variation.
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وقد مت حتويل الزيادة في أسعار الفائدة قصيرة األجل بعد رفع
أسعار الفائدة من قبل املصرف إلى مجموعة متنوعة من أسعار الفائدة
على الودائع والتسهيالت االئتمانية للبنوك .وزاد متوسﻂ أسعار الفائدة
املرجحة على ودائع العمالء جلميع آجال االستحقاق في نهاية عام
 2017مبقدار يتراوح ما بني  3إلى  69نقطة أساﺱ مقارنة بنهاية
عام  ،2016مع زيادة قصوى في اﻵجال من  6أشهر إلى سنة واحدة
)جدول .(5-6

The rise in short-term interest rates following hike in
policy rates by QCB was transmitted to various spectrum
of interest rates on deposits and credit facilities of banks.
The weighted average interest rates on customer deposits
for all maturities at end-2017 increased by a range of
3−69 basis points from that of end-2016, with maximum
increase in the buckets of 6 months to 1-year (Table 6-5).

)Table (6-5
Weighted Average Interest Rates on Customer
Deposits and Credit Facilities

جدول )(٥-٦
المتوسﻂ المرجﺢ لمعدالت الفائدة علﻰ ودائع
العمﻼﺀ والتسﻬيﻼت اإلئتمانية

مليون ريال قطري QR Million

آﺟال الﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ

آﺟال القروﺽ

Loan Maturity

الﻔترة
ﺷﻬر واحد

Time Deposit Maturities

ﺃكﺒر من ﺃو
بطاقاﺕ
 3-1سنﻮاﺕ ﺃقﻞ من ﺃكﺜر من
 1سنة  6ﺷﻬﻮر  3ﺷﻬﻮر
اإلﺋتماﻥ الﺴياراﺕ ﺗﺴاوي 3
سنة
سنة
سنﻮاﺕ 1 yr to < 3
Credit
Cards

Cars

≥ 3 yrs

yrs

< 1 yr

> 1-yr

1- yr

6-mon

3-mon

 1ﺷﻬر

Period
1-mon

1-mon

ديسمبر 2015

9.31

4.39

4.37

6.33

3.7

2.37

1.84

2.14

2.02

1.64

Dec-15

ديسمبر 2016

10.47

4.71

4.49

5.86

4.08

2.87

2.52

2.42

2.71

1.98

Dec-16

10.55

5.19

4.91

6.36

4.89

2.9

3.21

3.08

2.93

2.28

Dec-17

1.16

0.32

0.12

-0.47

0.38

0.5

0.68

0.28

0.69

0.34

Change
during 2016

0.08

0.48

0.42

0.5

0.81

0.03

0.69

0.66

0.22

0.28

Change
during 2017

ديسمبر 2017
التﻐيرات
أثناء 2016
التﻐيرات
أثناء 2017

إلى جانب الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع ،ارتفع أيضا
متوسﻂ أسعار الفائدة املرجحة على التسهيالت االئتمانية خالل
عام  2017بالنسبة جلميع آجال االستحقاق التي تتراوح من  42إلى
 81نقطة أساﺱ ،مع زيادة أعلى في فترات االستحقاق األقصر .كما
ارتفعﺖ أسعار الفائدة على بطاقات االئتمان وقروض السيارات في
حدود  8إلى  48نقطة أساﺱ )جدول .(5-6
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Along with the increase in deposit rates, the weighted
average interest rates on credit facilities during 2017
also rose for all maturities ranging from 42 to 81 basis
points, with a higher increase for shorter maturities.
Interest rates on credit cards and car loans also
increased in the range of 8 to 48 basis points (Table 6-5).
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التعليمات الرقابية
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Supervisory Regulation

التعليمات الرقابية

Regulations and Supervision for Banks,
Other Financial Institutions and Insurance
Companies

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺧﺮى وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Qatar Central Bank issued guidelines to all banks
operating in Qatar, in order to regulate the application of the
new international standard No. (9).The guidelines aimed at
establishing a regulatory framework that enables banks to
control the extent of banks’ compliance and to hedge their
financial assets, and also to reduce the large differences
that can be covered by the results of the application
of the interbank standard, resulting from the judgment
and personal appreciation of many of the provisions
contained in the standard, thus enhancing transparency
and objectivity in application. Also, to impose a unified
reporting model for QCB on the results of the application
to enhance the Bank’s ability to read, compare and analyze
application results and assess the risks of financial assets
at banks over successive periods of time at each bank level
and at the aggregate level of the banking system.

أصــدر مصرف قطر املركزي تعليمات إرشادية جلميع البنوك
.(9) العاملة في قطر تنظم تطبيقها للمعيار الدولي اجلديد رقم
وهدفﺖ التعليمات إلى وضع إﻃار رقابي ﹹﳝ ﳴكن املصرف من فرض
 وحتوﻃها ملخاﻃر املوجودات املالية،رقابته على مدى التزام البنوك
 وأيضاً للحد من االختالفات الكبيرة التي ﳝكن أن تشملها نتائﺞ،لديها
 وهي الناﲡة عن احلكم والتقدير الشخصي،تطبيق املعيار بني البنوك
 مبا يعزز من الشفافية،لكثير من النصوص التي يتضمنها املعيار
 وكذلك فرض منوذﺝ موحد لرفع التقارير.واملوضوعية في التطبيق
 لتعزيز قدرة املصرف على،ملصرف قطر املركزي عن نتائﺞ التطبيق
قراءة ومقارنة وحتليل نتائﺞ التطبيق وتقدير مخاﻃر املوجودات املالية
لدى البنوك عبر الفترات الزمنية املتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى
.املستوى املجمع للجهاز املصرفي

QCB has also made adjustments to the reporting
limit for customers’ accounts (other than directors and
shareholders), so that only customers and their credit
groups with a ratio of 10% or more of the bank’s capital
and reserves will be notified, in addition of making some
adjustments to periodic credit concentration data models.

كما أجرى مصرف قطر املركزي تعديالت على احلد املقرر لﻺبالﻍ
(عن حسابات العمالء )بخالف أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني
بحيث يكون اإلبالﻍ فقﻂ للعمالء ومجموعاتهم االئتمانية التي تعادل
 باإلضافة، فأكثر من رأسمال البنك واحتياﻃياته%10 تسهيالتهم
إلى إجــراء بعض التعديالت على مناذﺝ البيانات الدورية للتركزات
.االئتمانية

QCB also instructed the banks’ commitment to sound
banking assets when granting credit in foreign currencies.
These currencies are linked to the needs of the actual
clients and the projects they finance according to the
purpose of granting credit, its cash flow and sources of
repayment, as well as the Bank’s credit policy, the policy
and procedures for managing the risk of interest / yield
gaps, foreign exchange risk ceilings and open positions for
currencies.

كما أصدر مصرف قطر املركزي تعليمات بضرورة التزام البنوك
باألصول املصرفية السليمة عند منﺢ االئتمان بالعمالت األجنبية بحيث
ترتبﻂ هذه العمالت بحاجة العمالء الفعلية واملشاريع التي ﳝولونها
حسب الﻐرض من منﺢ االئتمان وحسب تدفقاته النقدية ومصادر
 وسياسة وإجراءات، وكذلك حسب السياسة االئتمانية للبنك،سداده
العائد وسقوف مخاﻃر الصرف/إدارة مخاﻃر فجوات أسعار الفائدة
.األجنبي واملراكز املفتوحة للعمالت

In the light of the directives of the Financial Market
Development Committee, QCB has approved to all banks
operating in Qatar wishing to engage in liquidity provider
activity and market maker to carry out this activity through
their brokerage companies licensed by the QFMA, given
the prior approval of QCB. The mediation company’s
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 وا ﹷف ﹷق املصرف،وفي ضوء توجيهات جلنة تطوير األسواق املالية
املركزي جلميع البنوك العاملة في دولة قطر التي ترغب في ﳑارسة
 مبمارسة هذا النشاﻁ من خالل،نشاﻁ مزود السيولة وصانع السوق
شركات الوساﻃة املالية التابعة لها واملرخصة من هيﺌة قطر لﻸسواق
. شريطة احلصول على عدم ﳑانعة مصرف قطر املركزي.املالية
ويجب أال تؤدي ﳑارسة شركة الوساﻃة لهذه األنشطة إلى ﲡاوز أي
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practice should not exceed any of the concentrations,
ratios and precautionary indicators determined by QCB
at the bank level and its group. The obligation of the
brokerage companies to practice these activities in the law
and regulations of the QFMA.

من سقوف التركزات والنسب واملؤشرات الرقابية املقررة من املصرف
 باإلضافة إلى التزام شركات،املركزي على مستوى البنك ومجموعته
الوساﻃة في ﳑارسة هــذه األنشطة بقانون وتعليمات هيﺌة قطر
.لﻸسواق املالية

QCB has also instructed all national banks and national
insurance companies operating in Qatar to obtain its nonobjection to direct borrowing from the local or international
market of QR100 million or its equivalent in foreign
currency, if it is intended to support the capital base,
such as subordinated loans or debt instruments eligible
for inclusion in the first tranche of the capital base in
accordance with the applicable instructions for calculating
the capital adequacy ratio.

كما أصدر مصرف قطر املركزي تعليماته جلميع البنوك الوﻃنية
وشركات التأمني الوﻃنية العاملة بالدولة بضرورة احلصول على عدم
ﳑانعته على االقتراض املباشر من السوق احمللي أو الدولي مبا قيمته
 مليون ريال أو ما يعادله بالعمالت األجنبية إذا ما كان الﻐرض100
 مثل القروض املساندة أو أدوات الدين،منه دعم قاعدة رأﺱ املــال
املؤهلة لﻺدراﺝ بالشريحة األولى من قاعدة راﺱ املال وفقاً للتعليمات
.التطبيقية حلساب نسبة كفاية رأﺱ املال

Within the framework of the development of the AML
/ CFT system in financial institutions, QCB instructed all
banks, finance companies, investment companies and
money exchangers operating in the country to update the
risk assessment mechanism applied by these institutions
in accordance with the risk-based approach to AML / CFT,
to ensure their documentation and support in all stages of
the work, updating all the technical work systems used in
the AML / CFT system and ensuring that these systems
are able to submit accurate periodic reports at all stages
of the work. Also to update all customer data and make
sure to get all the documents for the organization of work
according to what is stated in the QCB regulations with
setting a time frame for modernization plans.

وفي إﻃار تطوير منظومة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
باملؤسسات املالية أصدر مصرف قطر املركزي تعليماته جلميع البنوك
وشركات التمويل وشركات االستثمار ومحال الصرافة العاملة بالدولة
لتحديث آلية تقييم املخاﻃر املتعلقة بذلك واملطبقة لدى هذه املؤسسات
 والتأكد من توثيقها وتأييدها،لتكون وفقاً لﻸسلوب املرتكز على املخاﻃر
 وحتديث كافة أنظمة العمل الفنية،باملستندات في كافة مراحل العمل
املستخدمة في منظومة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتأكد
من أن تلك األنظمة قادرة على رفع تقارير دورية دقيقة في كافة مراحل
 باإلضافة إلى حتديث بيانات كافة العمالء والتأكد من احلصول.العمل
على كافة املستندات اخلاصة بتنظيم العمل وفقاً ملا هو وارد في
.تعليمات مصرف قطر املركزي مع حتديد إﻃار زمني خلطﻂ التحديث

Within the framework of the implementation of the
Security Council resolutions on the freezing of funds in the
field of combating money laundering and the financing of
terrorism, QCB instructed all banks, finance companies,
investment companies, money exchangers, insurance and
reinsurance companies operating in the State of Qatar to
immediately and without delay stop dealing (or Freezing)
Financial assets of any of the names of persons and entities
designated by a resolution of the Security Council pursuant
to Chapter VII of the Charter of the United Nations within
a maximum period of 24 hours, the financial institution
inform the Anti-Money Laundering and the Financing of
Terrorism Section of the QCB with the taken procedure.

وفي إﻃار تنفيذ قرارات مجلس األمن بشأن ﲡميد األموال في
 أصدر املصرف املركزي،مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
تعليماته جلميع البنوك وشركات التمويل وشركات االستثمار ومحال
الصرافة وشركات التأمني وإعــادة التأمني العاملة بالدولة بضرورة
القيام وعلى الفور وبــدون تأخيربوقف التعامل )أو التحفﻆ( على
األموال وأي أصول مالية ألي من أسماء األشخاص والكيانات الذين
 عمال بالفصل السابع من،يصدر بتحديدهم قرار من مجلس األمن
( ساعة تﹹبلغ املؤسسة املالية24)  وفي مدة أقصاها.ميثاق األﱈ املتحدة
قسم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبصرف قطر املركزي
.باإلجراءات التي اتخذتها
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In the event of a decision by the Governor to freeze
financial assets of any of the names of persons or entities,
QCB will immediately notify the financial institutions, in
addition to establishing a specific, clear and expeditious
enforcement mechanism for accessing and dealing with
the Security Council resolutions referred to in the names of
the listed persons and entities, and immediately updating
them and ensuring the effective implementation of a
review mechanism that matches the names of individuals
and entities with the decisions of the Security Council, in
accordance with the mechanism issued by the National
Counter-Terrorism Committee.

وفــي حالة صــدور قــرار من احملافﻆ بتجميد أصــول أو أمــوال
اشخاص أو كيانات محددة سوف يﹹخطر املصرف املركزي املؤسسات
 باإلضافة إلى وضع آلية تطبيقية محددة وواضحة،ًاملالية به فــورا
وسريعة للوصول إلى والتعامل مع قرارات مجلس األمن املشار إليها
، وحتديثها بشأن فوري،بشأن أسماء األشخاص والكيانات املدرجة
والتأكد من التنفيذ الفعال ﻵلية مراجعة تطابق أسماء األشخاص
والكيانات مع القرارات الصادرة عن مجلس األمن وذلك وفق اﻵلية
.الصادرة عن اللجنة الوﻃنية ملكافحة اإلرهاب

QCB has issued instructions regarding AML / CFT to all
insurance, reinsurance, takaful and re-takaful companies,
and insurance intermediaries including life insurance and
other types of insurance related to investment or savings
as well as all types of general insurance. These instructions
should be an integral part of the systems and procedures
of such companies to prevent, detect and control money
laundering and terrorist financing activities.

وأصدر مصرف قطر املركزي تعليماته بشأن مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب جلميع شركات التأمني وإعادة التأمني والتكافل وإعادة
 ووسطاء التأمني مبا في ذلك التأمني على احلياة،التكافل وﳑثليهم
وغيره من أنواع التأمني املتصلة باالستثمار أو االدخار وكذلك جميع
 ويجب أن تكون هذه التعليمات جز ًءا ال يتجزأ من.أنواع التأمني العام
 واكتشاف وضبﻂ،أنظمة تلك الشركات وإجراءاتها الرامية إلى منع
.أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واإلبالﻍ عنها

QCB has also instructed all insurance intermediaries
operating in Qatar to obtain its prior approval to acquire any
natural or legal person to share the capital of the company
as well as any change in the partners or shareholders, or
in their shares either by sale or assignment or by any other
forms.

كما أصدر مصرف قطر املركزي تعليماته جلميع شركات وسطاء
التأمني العاملة بالدولة بضرورة احلصول على موافقة املصرف املركزي
املسبقة على متلك أي شخص ﻃبيعي أو معنوي حصة في رأﺱ مال
 وكذلك أي تﻐيير في الشركاء أو املساهمني أو في حصصهم،الشركة
.سواء بالبيع أو التنازل أو أي أشكال أخرى

QCB has also set up unified regulations for the
principles and standards for the issuance of insurance
policies and the protection of customers by insurance,
reinsurance, takaful and reinsurance companies and
insurance brokers operating in the country. In light of the
continuous coordination with the General Directorate of
Traffic - Ministry of Interior, QCB issued unified controls
for these companies to cover the insurance of mechanical
vehicles.

كما وضع مصرف قطر املركزي لشركات التأمني وإعادة التأمني
والتكافل وإعــادة التكافل ووسطاء التأمني العاملة بالدولة ضوابﻂ
 وفي ضوء.موحدة ملبادﺉ ومعايير إصدار وثائق التأمني وحماية العمالء
 فقد أصدر،التنسيق املستمر مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
املصرف املركزي ضوابﻂ موحدة لهذه الشركات للتﻐطية التأمينية على
.املركبات امليكانيكية

Pursuant to the decision of QCB Directors No. (1), of
2016 issued by Circular No. (4/2016) dated 21/3/2016,
concerning the determination of the ratios and terms of
ownership of the shares of financial institutions listed
on the Stock Exchange and subject to the supervision of
QCB, executive instructions has been issued by QCB to all

( لسنة1) ومتابعة لقرار مجلس إدارة مصرف قطر املركزي رقم
،2016/3/21 ( بتاريخ2016/4 ر. الصادر بالتعميم رقم )أ2016
واخلاص بتحديد نسب وشروﻁ متلك أسهم املؤسسات املالية املدرجة
 فقد أصــدر مصرف قطر املركزي، واخلاضعة لرقابته،بالبورصة
تعليمات تنفيذية جلميع شركات التأمني وإعادة التأمني الوﻃنية العاملة
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national insurance and reinsurance companies operating
in the State in order to determine the ratios and terms of
ownership of insurance and reinsurance companies listed
on the stock exchange.

بالدولة من أجل حتديد نسب وشروﻁ متلك أسهم شركات التأمني
.وإعادة التأمني املدرجة بالبورصة

In order to promote effective governance and good
practices for the granting of financial rewards and
incentives, QCB has made some amendments to the
remuneration policy with the principles of corporate
governance issued to all insurance, reinsurance, takaful
and re-takaful companies operating in the country.

وبﻐرض تعزيز احلوكمة الفاعلة واملمارسات السليمة ملنﺢ املكافﺂت
 أجرى مصرف قطر املركزي بعض التعديالت على،املالية واحلوافز
سياسة املكافﺂت مببادﺉ احلوكمة الصادرة جلميع شركات التأمني
.وإعادة التأمني والتكافل وإعادة التكافل العاملة بالدولة

QCB has also prepared a model for insurance,
reinsurance, takaful and reinsurance companies and
insurance brokers operating in the country for registration,
in order to update its register with QCB and to renew the
annual license for doing business.

أعد مصرف قطر املركزي منوذجاً لشركات التأمني وإعادة
كما ﳲ
التأمني والتكافل وإعــادة التكافل ووسطاء التأمني العاملة بالدولة
ألغراض تسجيلها وحتديث بياناتها لدى املصرف وللتجديد السنوي
.لشهادة ترخيص مزاولة األعمال

In order to avoid the issuance of vehicle insurance
policies without taking into account the accuracy of
certain data of the customer (insured) or vehicle (insured),
which may expose the rights of affected customers for
non-insurance coverage, and to avoid non-compliance
with compulsory insurance rates on mechanical vehicles,
according to the Executive Regulations of the Traffic Law,
QCB instructed all Insurance and Reinsurance Companies
and Insurance Brokers operating in the country to regulate
the process of recording customer data and mechanical
vehicle data in insurance policies and compliance with
compulsory insurance rates on mechanical vehicles.

وبﻐرض ﲡنب إصدار وثائق التأمني على املركبات دون مراعاة دقة
(بعض البيانات اخلاصة بالعميل )املؤمن له( أو باملركبة )املؤمن عليها
،ﳑا قد يعرض حقوق العمالء املتضررين لعدم التﻐطية التأمينية
ولتجنب عــدم االلــتــزام بأسعار التأمني اإلجــبــاري على املركبات
 أصدر مصرف،امليكانيكية حسب الالئحة التنفيذية لقانون املــرور
قطر املركزي تعليماته جلميع شركات التأمني وإعادة التأمني ووسطاء
التأمني العاملة بالدولة لتنظم عملية تسجيل بيانات العميل وبيانات
 وااللتزام بأسعار التأمني اإلجباري،املركبة امليكانيكية في وثائق التأمني
.على املركبات امليكانيكية

Protecting Customers of Financial
Institutions

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

As part of QCB’s interest in protecting customers of
financial institutions, QCB has worked to respond, clarify,
and resolve customer complaints about all financial
services and observations of all kinds. In a manner that
preserves the rights of customers of financial institutions
and complies with the laws, instructions and guidelines in
force.

 في إﻃــار اهتمامه بحماية عمالء،عمل مصرف قطر املركزي
املؤسسات املالية على دراسة شكاوى العمالء والرد على استفساراتهم
وتقدﱘ اإليضاحات الــالزمــة الستفساراتهم حــول كافة املعامالت
املصرفية مبا يحفﻆ حقوق العمالء ويتوافق مع القوانني والتعليمات
.واإلرشادات املعمول بها

QCB also monitors the rights of customers of financial
institutions in terms of financial products, commissions and
fees by reviewing promotional offers for financial services,

كما قام املصرف املركزي بــدوره في الرقابة على حقوق عمالء
املؤسسات املالية فيما يتعلق باملنتجات املالية املقدمة لهم والعموالت
 من خالل مراجعة العروض واإلعالنات،والرسوم احملتسبة عليها

Forty First Annual Report 2017

٢٠١٧ التقرير السنوي الحادي و األربعون

84

Supervisory Regulation

التعليمات الرقابية

reviewing the maximum limits of commissions and fees
on accounts and personal banking services on a regular
basis, and ensuring it will not exceed the maximum limits
set by QCB or their fair values, and ensuring disclosure to
customers transparently and in all ways of disclosure which
ensures that the average customer will understand it. In
addition to reviewing contracts for services and financial
products provided to the public.

، ومراجعة احلــدود القصوى للعموالت،الترويجية للخدمات املالية
والرسوم التي تفرض على احلسابات واخلدمات املصرفية الشخصية
 للتحقق من عدم ﲡاوزها للحدود القصوى احملددة،بصورة دوريــة
 والتحقق من اإلفصاح عنها،من املصرف املركزي أو للقيم العادلة لها
 كما.للعمالء بشفافية وبأسلوب يسهل فهمه من قبل العميل العادي
يعمل املصرف على مراجعة عقود اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة
.للجمهور

QCB is keen to take appropriate measures to address
the non-competitive or harmful practices of customers in
the face of financial institutions subject to the supervision
of QCB, to ensure their compliance with the provisions of
the law and the regulations.

ومصرف قطر املركزي حريص على اتخاذ اإلجــراءات املناسبة
ملعاجلة املمارسات غير السليمة أو الضارة مبصالﺢ العمالء في مواجهة
 لضمان التزامها وتقيدها بأحكام،املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته
.القانون واللوائﺢ والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له

QCB has also been keen to educate clients of financial
institutions about their rights and obligations when dealing
with financial service providers. QCB participated in the
financial inclusion program, which Qatar State attaches
great importance to the development of a national strategy
for financial inclusion and education. QCB also participated
in several visits and meetings with members of the
National Committee, and compiled and analyzed all data
related to financial products offered by financial institutions
operating in the country. In addition to presenting the main
results by providing a comprehensive overview of Qatar’s
overall macroeconomic environment, the overall structure
of financial markets, analysis of the capacity and capability
of key players, detailing the financial products and services
provided, and describing the infrastructure of Qatar’s
financial services distribution channels, as well as the
most important innovations, policies and regulations that
play a crucial role in access to and use of financial products
in the State of Qatar.

كما كــان مــصــرف قطر املــركــزي حريصاً على تثقيف عمالء
املؤسسات املالية حول حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع مزودي
 وشارك املصرف املركزي في برنامﺞ الشمول املالي.اخلدمات املالية
الذي توليه دولة قطر اهتما ًما كبي ًرا من أجل وضع استراتيجية وﻃنية
 كما شارك املصرف املركزي في إجراء العديد.للشمول والتثقيف املالي
 وقام بتجميع،من الزيارات واالجتماعات مع أعضاء اللجنة الوﻃنية
وحتليل كافة البيانات املتعلقة باملنتجات املالية التي تعرضها املؤسسات
 باإلضافة إلى عرض النتائﺞ الرئيسية من خالل.املالية العاملة بالدولة
،تقدﱘ نظرة شاملة على البيﺌة العامة لالقتصاد الكلي لدولة قطر
والهيكل العام لﻸسواق املالية وحتليل سعة ومقدرة اجلهات الفاعلة
 ووصف البنية، وتفاصيل املنتجات واخلدمات املالية املقدمة،الرئيسية
ً  فض،التحتية لقنوات توزيع اخلدمات املالية
ال عن أهم االبتكارات
والسياسات واللوائﺢ التي تلعب دوراً حاسماً في الوصول إلى املنتجات
.املالية واستخدامها في دولة قطر

Anti-Money Laundering and Combating the
Financing Terrorism (AML/CFT)
At the framework of the development of the AML / CFT
system in preparation for the evaluation of their system in
Qatar by the FATF in 2019, QCB participated in the meetings
of the Expert Group formed by the National Committee to
Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism.
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التعليمات الرقابية

QCB issued circulars to all financial institutions for
the immediate implementation of all sanctions issued
by the United Nations as soon as they are announced by
the Security Council and how to deal with the names of
persons and entities that are listed on those lists, in order
to strengthen national efforts to combat terrorism and its
financing and to promote compliance with the relevant
international requirements and standards.

وأصدر مصرف قطر املركزي تعاميم إلى كافة املؤسسات املالية
للتطبيق الفوري لكافة العقوبات التي تصدر من األﱈ املتحدة مبجرد
إعالنها مــن مجلس األمــن وكيفية التعامل مــع أســمــاء األشخاص
والكيانات التي يتم إدراجها على تلك القوائم بﻐرض تعزيز اجلهود
الوﻃنية ملكافحة اإلرهاب ومتويله وتعزيز االلتزام باملتطلبات واملعايير
.الدولية ذات الصلة

QCB is keen to implement the strategy of control using
the risk-based approach and to enhance its application.
Periodic data is received in an office and analysed and
evaluated by banks, exchange companies, investment
companies, finance companies and insurance companies,
based on the degree of risk.

ويــحــرص املــصــرف املــركــزي على تطبيق استراتيجية الرقابة
باستخدام األسلوب املرتكز على املخاﻃر وتعزيز تطبيقها حيث يتم
تلقي البيانات الدورية مكتبيا وحتليلها وتقييم البنوك وشركات الصرافة
وشركات االستثمار وشركات التمويل وشركات التأمني بناء على درجة
.املخاﻃر

In the light of the coordination with both the National
Counter-Terrorism Committee and the Public Prosecution,
a mechanism was issued to include terrorist persons
and entities on my list (terrorists and terrorist entities),
pursuant to Decree-Law No. 11 of 2017 amending certain
provisions of Law No. 3 of 2004 on combating terrorism. In
light of the coordination with the Qatar Financial Markets
Authority (QFCA) and the QFC Regulatory Authority (QFC),
a mechanism has been established for coordination and
cooperation between the local authorities concerned with
the supervision and control of the financial sector in the
country.

وفي ضوء التنسيق مع كل من اللجنة الوﻃنية ملكافحة اإلرهاب
 مت إصدار آلية إلدراﺝ أشخاص وكيانات إرهابية في،والنيابة العامة
ً  الكيانات اإلرهابية( وذلك تفعي،قائمتي )االرهابيون
ال للمرسوم بقانون
2004 ( لسنة3)  بتعديل بعض أحكام القانون رقم2017  لسنة11 رقم
 وفي ضوء التنسيق مع كل من هيﺌة قطر.بشأن مكافحة اإلرهــاب
 مت وضع آلية تنسيق،لﻸسواق املالية وهيﺌة تنظيم مركز قطر للمال
وتعاون بني اجلهات احمللية املعنية باإلشراف والرقابة على القطاع
.املالي في الدولة

QCB held several intensive meetings with money
laundering reporting officials in the financial institutions
under its supervision, urging them to develop appropriate
systems aimed at preventing bank customers from
collecting donations through their personal accounts, as
well as developing mechanisms to monitor and report
such accounts. As well as several meetings with senior
representatives of a number of States and international
organizations in the exchange of information and
coordination of efforts to combat money-laundering and
the financing of terrorism.

وعقد مصرف قطر املركزي عدة اجتماعات مكثفة مع مسﺌولي
 حلثهم،اإلبالﻍ عن غسل األموال باملؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته
على وضع نظم مناسبة تهدف ملنع قيام عمالء البنوك بجمع تبرعات
ً  فض،من خالل حساباتهم الشخصية
ال عن وضع آليات ملتابعة تلك
.احلسابات واإلخطار عنها في حالة اكتشاف أي عمليات مشتبه بها
باإلضافة إلى ذلك متﺖ العديد من االجتماعات مع كبار ﳑثلي عدد
من الدول واملنظمات الدولية في إﻃار تبادل املعلومات وتنسيق اجلهود
.الرامية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

QCB also held meetings to coordinate with the Financial
Information Unit to identify shortcomings in financial
institutions that require joint actions between QCB and the
unit.

كما عقد مصرف قطر املركزي اجتماعات للتنسيق مع وحدة
املعلومات املالية للوقوف على أوجه القصور في املؤسسات املالية والتي
.تتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة بني املصرف والوحدة
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التعليمات الرقابية

QCB, through its supervisory and supervisory tools,
continued to inspect all financial institutions subject to
its supervision by adopting a risk-based approach based
on the results of that assessment and the degree of risk
represented by each financial institution. In addition,
the preparation of regulatory controls on all financial
institutions subject to the supervision of QCB was done,
beside their classification according to the degree of risk.
In addition, to conducting a field inspection in the field of
combating money laundering and terrorist financing on all
insurance companies subject to the supervision of QCB,
and directing all companies to address shortcomings and
develop suitable systems and programs, and adapting
them to meet international requirements and standards,
including the classification of customers according to the
risk-based approach.

وواصل مصرف قطر املركزي من خالل أدواته الرقابية )املكتبية
وامليدانية( التفتيش على كافة املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته باتباع
األسلوب املرتكز على املخاﻃر بناء على نتائﺞ ذلك التقييم ودرجة
 كما مت االنتهاء من إعداد أدوات.املخاﻃر التي متثلها كل مؤسسة مالية
رقابية مكتبية على كافة املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة مصرف
 مت، باإلضافة إلى ذلك.قطر املركزي وتصنيفهم وفق درجة املخاﻃر
إجراء تفتيش ميداني في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
على كافة شركات التأمني اخلاضعة لرقابة املصرف وتوجيه كافة
 ووضع النظم والبرامﺞ الفنية املناسبة،الشركات ملعاجلة أوجه القصور
 وتطويرها لتتماشى مع املتطلبات واملعايير الدولية مبا في،والفعالة
.ذلك تصنيف العمالء وفق املنهﺞ القائم على املخاﻃر

QCB provided technical assistance to other financial
regulators in the State to strengthen control mechanisms
using a risk-based approach and to verify the effectiveness
of desk and field inspections in the area of AML / CFT.

وقــدم مصرف قطر املركزي املساعدة الفنية للجهات الرقابية
املالية األخرى بالدولة لتعزيز آليات الرقابة باستخدام األسلوب املرتكز
على املخاﻃر والتحقق من فعالية التفتيش املكتبي وامليداني في مجال
.مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

Continuing the cooperation with the other authorities
concerned with the fight against money laundering and
the financing of terrorism, cooperation with the charity has
been strengthened to ensure that the funds, projects and
services of charities, charities, humanitarian and non-profit
organizations are not misused in supporting and financing
terrorism.

واستمراراً للتعاون مع اجلهات األخــرى املعنية مبكافحة غسل
 مت تعزيز التعاون مع هيﺌة تنظيم األعمال،األمــوال ومتويل اإلرهــاب
اخليرية للتأكد من عدم إساءة استخدام أموال ومشروعات وخدمات
اجلمعيات واملؤسسات اخليرية واالنسانية والﻐير هادفة للربﺢ في دعم
.اإلرهاب ومتويله

With the establishment of the appropriate control
mechanisms to control it through this joint cooperation,
as well as cooperation with the Public Prosecution in
its investigations of public funds communications and
providing of experts to participate in the provision of
technical support in the context of investigations conducted
by the prosecution.

مع وضع اﻵليات الرقابية املناسبة للرقابة عليها من خالل هذا
 وكذلك التعاون مع النيابة العامة في التحقيقات التي،التعاون املشترك
ﲡريها بشأن بالغات األموال العامة وإيفاد خبراء للمشاركة في تقدﱘ
.الدعم الفني في إﻃار التحقيقات التي ﲡريها النيابة
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Qatar Credit Bureau

التعليمات الرقابية

ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

Qatar Credit Bureau (the Bureau) established under
the supervision of Qatar Central Bank in 2008 and started
operational on March 2011. Presently, there were 25
members under Credit Bureau including two new members;
Qatar First Bank and Nasser Bin Khalid Services. The Bureau
continued to strengthen its position across both financial
and non-financial sectors. The vision of the bureau is to
create a secured credit system in the State of Qatar that is
operating in accordance with international level standards
of stability and capability.

مت إنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانية )املركز( حتﺖ إشراف
 وبدأ العمل التشﻐيلي في مارﺱ،2008 مصرف قطر املركزي في عام
 عضواً منضماً لعضوية املركز باإلضافة25 ً يوجد حاليا.2011
 بنك قطر األول وشركة:النضمام عضوين جديدين مــؤخــراً هما
 كما واصل املركز تعزيز مكانته في كل من.ناصر بن خالد للخدمات
 إ ﹷن رﺅية املركز تتمثل في إنشاء نظام.القطاعني املالي وغير املالي
ائتمان آمن ومضمون في دولة قطر يعمل وفقا ملعايير املستوى الدولي
.من االستقرار والفعالية

Credit Bureau collect and maintain credit information,
and share it with banks and financial institutions in order
to assist them in undertaking credit evaluations and credit
worthiness assessments. The bureau aims to contribute in
building a banking system with high efficiency and stability
through the provision of accurate and comprehensive credit
information using sophisticated global technology.

 ومشاركتها مع،يقوم املركز بجمع وحفﻆ املعلومات االئتمانية
البنوك واملؤسسات املالية ملساعدتها في إجــراء تقييمات االئتمان
 ويهدف املركز إلى املساهمة في بناء نظام مصرفي.واجلدارة االئتمانية
يتسم بالكفاءة العالية واالستقرار من خالل توفير معلومات ائتمانية
.دقيقة وشاملة باستخدام تكنولوجيا عاملية متطورة

Credit Bureau Performance Highlights*

اﻟــﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ أداء ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗﻄﺮ
@ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

Major performance highlights for the year 2017 is
given below:

:2017 فيما يلي أبرز اإلﳒازات لعام

• Issued 235,367 consumer credit reports with credit score
during 2017

 تقرير ائتماني لﻸفراد مع درجة التقييم الرقمي235.367 • إصدار
.2017 االئتماني خالل عام

• Issued 346,000 credit reports during 2017 against
389,562 during 2016.

 تقرير ائتماني للمؤسسات األعضاء في عام346.000 • إصــدار
.2016  في389.562  مقابل2017

• Issued 19,924 self-enquiry credit reports to customers
during 2017 against 12,425 during 2016.

 تقرير ائتماني لالستعالم الذاتي للعمالء في عام19924 • إصدار
.2016  في عام12.425  مقابل2017

• The number of customers disputed the credit report
during 2017 is 334 against 557 during 2016.

 بشأن محتوى2017 • بلغ عدد العمالء املتقدمني بشكاوى في عام
.2016  في عام557  مقابل، عميل334 التقرير االئتماني

• Consumer Credit increased to QR. 228,259 million as on
Dec 2017 from QR. 219,814 million as on Dec 2016 (yearon-year growth of 3.84%).

 مليون ريال228.259 • ارتفع حجم التسهيالت االئتمانية لﻸفراد إلى
 مليون دوالر كما في219.814  من2017 قطري كما في ديسمبر
.( على أساﺱ سنوي%3.84  )بنسبة منو قدرها2016 ديسمبر

• Commercial Credit increased to QR. 879,899 million as
on Dec 2017 from QR. 815,679 million as on Dec 2016
(year-on-year growth of 7.87%).

 مليون879.899 • ارتفع حجم التسهيالت االئتمانية الشركات إلى
 مليون ريال قطري815.679  من2017 ريال قطري كما في ديسمبر
.( على أساﺱ سنوي%7.87  )بنسبة منو قدرها2016 كما في ديسمبر

*Data Source: Figures are based on Credit Bureau database
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Way Forward and Future Strategies

التعليمات الرقابية

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

Qatar Credit Bureau determined to expand its horizon
by adding more members from different economic sectors,
thereby resulting an increased demand for credit bureau
services. At present, discussions are in progress with
Karamaa and Qatar Financial Market Authority for getting
customer’s data, which will help to expand our database
and therefore increase Qatar rank indicator in the world
bank report.

عقد مركز قطر للمعلومات االئتمانية العزم على توسيع أفق عمله
وذلــك من خالل إضافة املزيد من األعضاء من مختلف القطاعات
. ﳑا يؤدي الزدياد الطلب على خدمات املركز االئتمانية،االقتصادية
ً يعمل املركز حالياً لضم ك
ال من كهرماء وهيﺌة قطر لﻸسواق املالية
 ﳑا يساعد على توسع قاعد بيانات،للحصول على بيانات العمالء
. وبالتالي رفع مؤشر دولة قطر في تقرير البنك الدولي،املركز

The Bureau is adding comprehensive range of products
and services to our members. A new product “SME Credit
Score” are under process and will deploy soon.

كما أضــاف املــركــز مجموعة شاملة مــن املنتجات واخلــدمــات
 يعمل املركز حالياً على تنفيذ منتﺞ.لﻸعضاء املنتسبني لعضوية املركز
"جديد يدعى "درجة التقييم الرقمي للشركات الصﻐيرة واملتوسطة
.ًوسيتم إﻃالقه قريبا

Financial Stability

اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ

The Financial Stability Department (FSD), a department
under the Financial System Stability and Statistics Sector
of QCB, ensures stability in the financial system through indepth analysis of potential vulnerabilities. The department,
being one of the mainstream departments of the Central
Bank, actively participates in recommending macroprudential policies. The department also closely monitors
the systemic impact of such policies on the financial and
non-financial sector and calibrates the measures time-totime to address systemic risk.

 وهي إدارة تابعة لقطاع استقرار النظام،إن إدارة االستقرار املالي
املالي واإلحصاء في مصرف قطر املركزي تعمل على ضمان االستقرار
.في النظام املالي من خالل التحليل املتعمق ألوجه الضعف احملتملة
 كونها واحدة من اإلدارات الرئيسية،وعلى املستوى الكلي؛ تشارك اإلدارة
 في اقتراح التوصيات املتعلقة بسياسات االحتراز،في املصرف املركزي
 كما تراقب اإلدارة عن كثب األثر النظامي لهذه السياسات على.الكلي
 وتقوم مبعايرة التدابير من وقﺖ ﻵخر ملعاجلة،القطاع املالي وغير املالي
.املخاﻃر النظامية

The four sections of the Financial Stability Department
viz., “Macro-prudential policy”, “Macro-prudential
analysis”, “Stress testing” and “Non-Banking” are working
with independent capacity and targets, but in close coordination to ensure smooth operation of the department.
All four sections contributed to policy recommendations
and mitigating potential systemic challenges in 2017.

إن األقسام األربعة التابعة إلدارة االستقرار املالي وهي "سياسات
،" و" اختبارات الضﻐﻂ املالي،" و"التحليل الوقائي،"التحوﻁ الكلية
 تعمل بصفة مستقلة نحو،"وقسم مختص بالـ "القطاع غير املصرفي
 ولكن في إﻃار من التنسيق الوثيق لضمان سير،حتقيق أهداف كل منها
 وقد ساهمﺖ األقسام األربعة جميعها في.عمل اإلدارة على نحو سلس
إعداد توصيات السياسة والتخفيف من التحديات النظامية احملتملة
.2017 في عام

In addition to usual monthly, quarterly and annual
reviews of the financial sector risks and various stress
testing reports, several activities were taken up in response
to the diplomatic rift. These included:

باإلضافة إلى املراجعات الشهرية والفصلية والسنوية املعتادة
 وقد مت تناول، ومختلف تقارير اختبارات الضﻐﻂ،ملخاﻃر القطاع املالي
: والتي شملﺖ.العديد من األنشطة استجابة للصراع السياسي

1. Daily monitoring of funded liabilities of banks, including
country-wise inflow of deposits and borrowings, and
liquidity with the banks.

 مبا في ذلك تدفق الودائع، املراقبة اليومية ملصادر األموال بالبنوك.1
. والسيولة لدى البنوك،والقروض على املستوى احمللي
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2. Weekly analysis of asset liability mismatches in the
domestic banking sector.
3. Specialized stress testing

التعليمات الرقابية

 التحليل األسبوعي لفجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات.2
.في القطاع املصرفي احمللي
. إجراء اختبارات ضﻐﻂ متخصصة.3

4. Issue based analytical reviews

. العرض التحليلي القائم على معاجلة مسائل محددة.4

5. Analyzing various sources of foreign currency liquidity.

. حتليل املصادر املختلفة للسيولة بالعمالت األجنبية.5

6. Cross-border exposure of the banking sector

. حجم االنكشاف للمخاﻃر في القطاع املصرفي عبر احلدود.6

7. Provided data and analytical inputs to the Top
Management and outside agencies like IMF, rating
agencies and others.

 تقدﱘ البيانات واملدخالت التحليلية إلى اإلدارة العليا واملؤسسات.7
.اخلارجية مثل صندوق النقد الدولي ووكاالت التصنيف وغيرها

As a part of regular stability analysis, monthly balance
sheet analysis of the banks provides a snapshot of banking
health, while liquidity analysis provides the operational
smoothness of the banking sector. Banking Stability Index
is also being computed on a monthly basis to measures
the banking risks, which was found to be much useful for
risk assessment during the blockade. Besides this monthly
monitoring by the department, the risk factors of the
banking sector are being analyzed through quarterly stress
tests. As a part of internal stress test mechanism, all banks
are instructed to conduct stress test internally and furnish
the results on half-yearly basis to QCB. The same, on a
consolidated basis, is being analyzed by the department
and ensures the internal stability of individual banks.

 يقدم حتليل امليزانية،كجزء مــن التحليل املنتظم لالستقرار
 في حني،العمومية الشهرية للبنوك حملة عن سالمة القطاع املصرفي
يستعرض حتليل السيولة سير العمل في القطاع املصرفي على نحو
 كما يتم احتساب مؤشر االستقرار املصرفي على أساﺱ شهري.سلس
 والذي لوحﻆ أنه مفيد للﻐاية لتقييم املخاﻃر،لقياﺱ املخاﻃر املصرفية
، وإلى جانب هذا الرصد الشهري من قبل اإلدارة.خالل فترة احلصار
يتم حتليل عوامل املخاﻃر في القطاع املصرفي من خالل اختبارات
 وكجزء من آلية اختبار الضﻐﻂ في املصرف.الضﻐﻂ ربع السنوية
 يتم توجيه جميع البنوك إلجراء اختبار الضﻐﻂ داخل ًيا وتقدﱘ،املركزي
 كما يتم حتليل اختبار.النتائﺞ على أساﺱ نصف سنوي إلى املصرف
 من قبل اإلدارة بحيث يضمن االستقرار، على أساﺱ موحد،الضﻐﻂ
.الداخلي للبنوك

The macro-prudential policy framework put in place
by the department ensures financial stability through
effectively control the credit, excess leverage and ensure
financial discipline.

إن إﻃار سياسة االحتراز الكلي املعمول به لدى اإلدارة يضمن
 وفي الرفع،االستقرار املالي من خالل التحكم الفعال في االئتمان
. وضمان االنضباﻁ املالي،املالي املفرﻁ

The skewed distribution of banking assets and liabilities
warrants policy measures to fill the gap. The department
is closely monitoring the situation and recommends policy
measures time to time. This is supported by an early warning
exercises which generates signals on economic distresses
that help in early policy action. Changes were incorporated
to fine tune the system to increase effectiveness.

إن الــتــوزيــع غير املــتــوازن للموجودات واملطلوبات املصرفية
 وتراقب اإلدارة الوضع.يستدعي اتخاذ تدابير سياسية لسد الفجوة
.عن كثب وتوصي باتخاذ تدابير السياسة الالزمة من وقﺖ ﻵخر
ويعزز ذلك عمليات اإلنذار املبكر التي تولد إشارات حول املعوقات
 وقد مت.االقتصادية والتي تساعد في اتخاذ تدابير سياسية مبكرة
.إدخال التﻐييرات الالزمة لضبﻂ النظام بهدف زيادة مستوى الكفاءة

Department has done an internal assessment of the
countercyclical guidelines based on Basel III issued to the
banks in 2017.

أجرت اإلدارة تقييماً داخلياً للمبادﺉ التوجيهية ملواجهة التقلبات
 الصادرة إلى البنوك في عام3 الدورية استناداً إلى اتفاقية بازل
.2017
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The department maintains close contact with the banks
and other organizations, including other regulatory bodies
like QFMA, QFCRA etc. and exchange information to make
consolidated policy measures for the entire financial sector.
As a part of its external contacts, the department is in touch
with multinational organizations like World Bank, IMF, BIS
etc. and other central banks to have a holistic picture of
the global economy so as to be in line with international
best practice while designing the policy. The World Bank
technical mission to develop the Stress Testing Tool is
in final stage of completion. Besides providing inputs to
Regional Consultative Group of the Financial Stability Board
and for the Financial Stability and Risk Control Committee,
the department also participates actively as members to
various important committees within QCB and outside.

،حتافﻆ اإلدارة على اتصاالت وثيقة بالبنوك واملؤسسات األخرى
مبا في ذلك السلطات التنظيمية األخرى مثل هيﺌة قطر لﻸسواق
ً  فض، وهيﺌة تنظيم مركز قطر للمال وغيرها،املالية
ال عن تبادل
 وكجزء.املعلومات التخاذ تدابير سياسية موحدة للقطاع املالي ككل
 تقوم اإلدارة بالتواصل مع منظمات متعددة،من اتصاالتها الدولية
اجلنسيات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات
الدولية وغيرها وكذلك البنوك املركزية األخرى لتكوين صورة شاملة
عن االقتصاد العاملي حتى تتماشى مع أفضل املمارسات الدولية
 وﲡدر اإلشــارة إلى أن تطوير أداة اختبار.أثناء إعداد السياسات
الضﻐﻂ التي تعمل عليها البعثة الفنية التابعة للبنك الدولي بلﻐﺖ
 وعالو ًة على توفير املدخالت للمجموعة.املرحلة النهائية من اإلﳒاز
االستشارية اإلقليمية التابعة ملجلس االستقرار املالي وللجنة االستقرار
 تشارك اإلدارة بنشاﻁ بصفتها عضواً في جلان،املالي ومراقبة املخاﻃر
.مهمة مختلفة داخل املصرف وخارجه

The Financial Stability Review 2017, an annual
publication of the department, provides an analytical
snapshot of the events that summarized the risks and
vulnerabilities of the financial sector of Qatar during
the entire span of 2017. It is a holistic review of the
financial sector as it consolidates the developments of
Qatar Financial Centre (QFC) and Qatar Financial Markets
Authority (QFMA), as well. The review also provides
the strategies adopted by the regulatory authorities in
addressing the systemic risks and strengthen the internal
capacity of the financial system.

 وهو تقرير تصدره،2017 يقدم تقرير االستقرار املالي لعام
 حملة حتليلية لﻸحداث التي خلصﺖ املخاﻃر وأوجه،ًاإلدارة سنويا
 وهو. ككل2017 الضعف في القطاع املالي في قطر خــالل عــام
يﹹع ﹽد مبثابة استعراض شامل للقطاع املالي ألنه يعزز التطورات في
 كما يستعرض التقرير.مركز قطر للمال وهيﺌة قطر لﻸسواق املالية
االستراتيجيات التي تعتمدها اجلهات التنظيمية في معاجلة املخاﻃر
.النظامية وتعزيز القدرات الداخلية للنظام املالي
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إدارة العملة و الدين العام

إدارة اﻟﻌﻤﻠﺔ

Currency Management
According to Article 7 of QCB Law No (13) of 2012,
Qatar Central Bank (QCB) is entrusted with the function of
issuance of currency and regulation of its circulation. The
issuance department of QCB carryout the management of
currency issuance and its circulation in the State of Qatar.

(13) وفقا للمادة السابعة من قانون مصرف قطر املركزي رقم
 فإن مصرف قطر املركزي مكلف بإصدار العملة وتنظيم،2012 لسنة
 وتتولى إدارة اإلصدار في مصرف قطر املركزي إدارة إصدار.تداولها
.العملة وتداولها في دولة قطر

During 2017, growth in demand for notes and coins was
moderate when compared to 2016. As of end-December
2017, the value of notes in circulation stood at QR 16,491
million; denoting annual growth of 2.2% compared to
14.3% growth witnessed in end 2016 (Table 8-1). Value
of coins in circulation stood at QR 48.52 million—growth
of which slowed down significantly to 4.34% in 2017 from
33.6% in 2016. The volume of notes increased by 13.5%
as against 9.9% 2016. In value terms, QR 500 accounted
for 81.2% of the total value of notes in circulation while in
terms of volume, QR 1 constituted around 50% of the total
notes in circulation.

 كان منو الطلب على األوراق النقدية والعمالت،2017 وخالل عام
 بلﻐﺖ،2017  وفي نهاية ديسمبر.2016 املعدنية معتدالً مقارن ًة مع عام
 مسجلة منو سنوي، مليون ريال16491 قيمة األوراق املالية املتداولة
 )اجلدول2016  في نهاية عام%14.3  مقارنة مع منو قدره%2.2 قدره
 مليون ريال – مبا48.52  وبلﻐﺖ قيمة العمالت املعدنية املتداولة.(1-8
 في عام%4.34 يعكس تباﻃؤ في النمو بشكل ملحوﻅ ليقتصر على
 وارتفع حجم األوراق املالية.2016  في عام%33.6  مقارن ًة مع2017
 شكلﺖ، ومن حيث القيمة.2016  في عام%9.9  مقابل%13.5 بنسبة
 ومن حيث، من إجمالي قيمة األوراق املتداولة%81.2  ريال500 فﺌة
 من إجمالي األوراق النقدية%50  شكلﺖ فﺌة الريال حوالي،احلجم
.املتداولة

Table (8-1)
Notes and Coins in Circulation (end of Year)
2015

2016

(١-٨) جدول
(العمﻼت الورقية والمعدنية المتداولة )نﻬاية السنة
2017

Value in Million QR القيمة باملليون ريال

العملة
الﻮرقية

Notes

Coins
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2016

2017

Volume in ‘000 Pieces احلجم باأللف قطعة

QR 500

11,579.40

13,097.80

13,183.00

23,159

26,196

26,366

QR 100

1,419.40

1,694.70

1,893.00

14,194

16,947

18,930

QR. 50

592.1

743.2

814

11,842

14,863

16,280

QR. 10

269.1

317.8

317

26,907

31,785

31,700

QR. 5

143.2

161.7

156

28,645

32,347

31,200

QR. 1

110.6

122.3

128

110,642

122,320

128,000

Total

14,113.80

16,137.60

16,491.00

215,389

244,459

252,476

Value in Million QR القيمة باملليون ريال

القطﻊ
املعدنية

2015

Volume in ‘000 Pieces

احلجم باأللف قطعة

QD. 50

24.6

33.3

34.53

49,204

66,603

69,060

QD. 25

9.9

12.8

13.62

39,765

51,339

54,480

QD. 10

0.2

0.2

0.22

1,832

2,130

2,200

QD. 5

0.1

0.1

0.14

2,246

2,837

2,800

QD. 1

0

0

0.01

742

1367

100

Total

34.8

46.5

48.52

93,790

124,276

128,640
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Public Debt Management

إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم

During 2017, government finance in Qatar was
primarily affected by developments in global oil prices
and the economic impacts of the blockade imposed by
few neighbouring countries. The turnaround in oil prices
during the second quarter of 2017 helped to improve export
earnings and generated surplus in the current account
balance. At the same time, the government continued
with its infrastructure spending to boost economic
diversification. However, the imposition of the economic
blockade had adverse impact on foreign exchange flows,
which called for pro-active measures to neutralize them.
Measures taken by the government resulted in increase in
public and private sector deposits in the banking system,
especially foreign currency deposits during the last months
of 2017. The growth of credit to public sector declined
compared to 2016 while credit to private sector maintained
growth as in previous year.

 تأثر التمويل احلكومي في قطر بشكل أساسي،2017 خالل عام
بالتطورات في أسعار النفﻂ العاملية واﻵثــار االقتصادية للحصار
 وأدى التحول في أسعار.املفروض من قبل عدد قليل من الدول املجاورة
 إلى حتسني أرباح التصدير2017 النفﻂ خالل الربع الثاني من عام
 واصلﺖ، في الوقﺖ نفسه.وحتقيق فائض في رصيد احلساب اجلاري
 غير أن.احلكومة اإلنفاق على البنية التحتية لتعزيز التنوع االقتصادي
فرض احلصار االقتصادي كان له أثر سلبي على تدفقات العمالت
 وأدت التدابير. مبا دعا إلى اتخاذ تدابير استباقية لتحييدها،األجنبية
التي اتخذتها احلكومة إلى زيادة في ودائع القطاعني العام واخلاص
 وخاصة الودائع بالعمالت األجنبية خالل األشهر،في النظام املصرفي
 وتباﻃأ منو االئتمان املقدم إلى القطاع العام.2017 األخيرة من عام
 بينما حافﻆ االئتمان للقطاع اخلاص على النمو كما2016 مقارن ًة بعام
.كان في العام السابق

Against this backdrop, QCB pro-actively managed
public debt to ensure comfortable liquidity in the financial
system by modulating auctions of T-bills/T-bonds during
the year. The objective has been to facilitate the liquidity
management framework of QCB and help develop
the domestic debt market, in line with the National
Development Strategy.

 قام املصرف بإدارة الدين العام بشكل استباقي،على ضوء ما تقدم
لضمان سيولة مريحة في النظام املالي من خالل تعديل مزادات أذونات
 وكان الهدف هو تسهيل إﻃار.سندات اخلزينة خالل العام/اخلزينة
إدارة السيولة في مصرف قطر املركزي واملساعدة على تطوير سوق
. متشياً مع استراتيجية التنمية الوﻃنية،الدين احمللي

QCB managed short-term liquidity through T-bill
auctions for various maturities (91, 182 and 273 days)
during 2017.

قام مصرف قطر املرﮔزي بإدارة السيولة قصيرة األجل من خالل
 يوماً( خالل عام273 و182 و91) مــزادات األذونــات ﻵجال مختلفة
.2017

Table (8-2) shows the issued and outstanding T-bills
according to the varying maturities.

( األذونات الصادرة واملستحقة وفقاً لتواريخ2-8) ويبني اجلدول
.االستحقاق املتفاوتة
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)Table (8-2
Treasury Bills

جدول )(٢-٨
أﺫونات الخزينة
مليون ريال قطري QR Million

الﺒند

2017

2016

2015

ﺃﺫوناﺕ ﺧزﻳنة ﺻادرة

13,550

10,770

41,000

 91يوم
 182يوم
 273يوم

7,350

4,930

20,500

91- day

4,210

3,240

10,250

182- day

1,990

2,600

10,250

273- day

ﺃﺫوناﺕ ﺧزﻳنة مﺴتحقة

14,130

19,150

48,000

 91يوم
 182يوم
 273يوم

7,130

6,050

24,000

91- day

3,650

5,850

12,000

182- day

3,350

7,250

12,000

273- day

5,040

5,620

14,000

رﺻيد ﺃﺫوناﺕ اﳋزﻳنة
بنﻬاﻳة الﺴنة

كما استمر مصرف قطر املركزي في إجــراء مــزادات لسندات
حكومية مدتها ثالث سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات وعشر
سنوات بشكل متقطع خالل عام  2017إلدارة السيولة الهيكلية .ومت
إصدار سندات بقيمة  33.9مليار ريال ،منها  18.5مليار ريال سندات
تقليدية والباقي صكوك إسالمية )جدول .(3-8

Item
T- Bills Issued

T- Bills Matured

)T- Bills Outstanding (Year- End

Also, QCB continued with auctions of 3-year, 5-year,
7-year and 10-year government bonds intermittently
during 2017 to manage structural liquidity. T-bonds worth
QR 33.9 billion were issued of which QR 18.5 billion were
conventional bonds and the rest were Islamic Sukuks
(Table 8-3).

)Table (8-3
Treasury Bonds Issued in 2017

جدول )(٣-٨
سندات الخزينة المصدرة في عام ٢٠١٧
مليون ريال قطري QR Million

اإلﺟمالي

 10سنﻮاﺕ

 7سنﻮاﺕ

 5سنﻮاﺕ

 3سنﻮاﺕ

Total

10-year

7-year

5-year

3-year

تقليدية

18,475

11,175

4,650

2,450

200

Conventional

صكوك

15,425

9,675

5,000

400

350

Sukuks

اإلﺟمالي

33,900

20,850

9,650

2,850

550

Total

الﻔﺌة

التقرير السنوي الحادي و األربعون ٢٠١٧

Category

Forty First Annual Report 2017

97

Currency Management and Public Debt Management

إدارة العملة و الدين العام

During the year, T-bills of varying maturities worth
QR13.55 billion were issued, while T-bills worth QR14.13
billion matured. This resulted in net injection of liquidity
through T-bills to the extent of QR 580 million which is
strikingly lower when compared to QR 7 billion injected
in the previous year (Table 8-4).In contrast, QCB absorbed
liquidity worth QR 8.8 billion via T-bonds issuances in 2017.

 مت إصدار أذونات خزينة ذات آجال مختلفة بقيمة،خالل السنة
 في حني بلﻐﺖ أذونــات اخلزينة املستحقة نحو، مليار ريــال13.55
 ونتﺞ عن ذلك حقن للسيولة من خالل أذونات. مليار ريــال14.13
 وهو أقل بشكل الفﺖ مقارنة بنحو، مليون ريال580 اخلزينة بقيمة
 وعلى النقيض،(4-8 سبعة مليارات ريال في العام السابق )جدول
 مليار ريال عبر إصدارات8.8  امتص املصرف سيولة بقيمة،من ذلك
.2017 سندات اخلزينة في عام

Table (8-4)
Public Debt Management by QCB

(٤-٨) جدول
إدارة الدين العام من جانﺐ مصرف قطر المركزي
QR Million مليون ريال قطري

( من ﺧﻼل+) الزﻳادة/(-) ﺻافي اﻻمتصاﺹ
Period

Net Absorption (-)/Release(+) Through

ﺃﺫوﻥ اﳋزﻳنة

سنداﺕ اﳋزﻳنة

املﺠمﻮع

T-Bills

T-bonds

Total

2015

7,000

-22,000

-15,000

2016

8,380

-9,200

-820

2017

580

-8,800

-8,220
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Payment and Settlement System and
Information Security

ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

The Payment and Settlement Systems in Qatar grew
in comparison to the previous year, both in value and in
volume terms. The size of Qatar’s payment system was
approximately QR 3.9 trillion in 2017. QCB issued several
supervisory instructions during the year to the banks aimed
at strengthening the banks’ financial health as well as to
maintain overall stability of the banking system. Towards
this end, QCB instructed banks through circulars on areas
pertaining to role of bank subsidiaries’ brokerage business
that acts as liquidity provider and undertake market maker
activity, banks’ borrowings from local and international
markets, granting credit facilities in foreign currency inside
and outside Qatar. As the popularity of cryptocurrency
soared high and the value of some of the cryptocurrencies
fluctuated wildly, QCB, for the purpose of maintaining
a sound and robust financial and banking sector, urged
all banks operating in Qatar not to deal with Bitcoin, or
exchange it with another currency, or open an account to
deal with it, or send or receive any money transfers for the
purpose of buying or selling Bitcoin. Banks and telecom
operators in Qatar are gearing up to offer digital wallets
to its customers, with one bank already having launched
contactless debit cards to make transactions faster
compared to cash and PIN-based transactions. As digital
wallets gain ground in the market, QCB remains vigilant
towards its benefits and potential pitfalls. The initial stress
on payment system due to the unjust blockade imposed
on Qatar was temporary and the situation became normal
within a month’s time. The policy measures enacted during
the year buttressed the liquidity infrastructure.

Retail Payment System
The value and volume of transactions through ATMs
and PoS increased over 2017 in the local market while
the same declined in the GCC region. The fall in GCC-wide
value and volume of ATM/PoS transactions could be a
reflection of decline in cross-border movements as fallout
of the blockade.
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 من،منﺖ أنظمة الدفع والتسوية في قطر مقارنة بالعام السابق
3.9  وقد بلغ حجم نظام الدفع في قطر حوالي.حيث القيمة والعدد
 أصدر مصرف قطر املركزي عدة تعليمات.2017 تريليون ريال في عام
إشرافية خالل العام للبنوك تهدف إلى تعزيز السالمة املالية للبنوك
 ولتحقيق.باإلضافة إلى احلفاﻅ على االستقرار العام للنظام املصرفي
 أصدر املصرف تعليمات للبنوك حول املجاالت املتعلقة بدور،هذه الﻐاية
شركات الوساﻃة التابعة للبنوك التي تعمل كمزود سيولة وتنفذ نشاﻁ
 ومنﺢ، وإقتراض البنوك من األسواق احمللية والدولية،صانع السوق
 ومع انتشار.تسهيالت ائتمانية بالعملة األجنبية داخل وخارﺝ قطر
 فإن مصرف قطر، وتذبذب قيمة بعضها بشكل كبير،العملة املشفرة
 حث، بﻐرض احلفاﻅ على قطاع مالي ومصرفي قوي ومتني،املركزي
جميع البنوك العاملة في قطر على عدم التعامل مع عملة البتكوين
 أو إرسال أو، أو فتﺢ حساب للتعامل معها،أو تبادلها مع عملة أخرى
 وتستعد البنوك.تلقي أي حتويالت مالية لﻐرض شراء أو بيع البيتكوين
 حيث قام،ومشﻐلي االتصاالت في قطر لتقدﱘ محافﻆ رقمية لعمالئها
أحد البنوك بالفعل بإﻃالق بطاقة خصم دون اتصال جلعل املعامالت
،أسرع مقارنة باملعامالت النقدية واملعامالت القائمة على الرقم السري
 ال يزال مصرف قطر،ومع اكتساب احملافﻆ الرقمية مكانتها في السوق
 وكان الضﻐﻂ األولي.املركزي يقظاً ﲡاه مزاياها وعثراتها احملتملة
 وأصبﺢ،على نظام الدفع بسبب احلصار اجلائر املفروض على قطر
 وقد دعمﺖ إجراءات السياسة التي.الوضع ﻃبيعياً خالل شهر واحد
.مت تطبيقها خالل العام البنية التحتية للسيولة

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
زادت قيمة وعــدد املعامالت من خــالل أجهزة الصراف اﻵلي
 في السوق احمللية في حني أن مثيالتها2017 ونقاﻁ البيع خالل عام
 وﳝكن أن يكون.انخفضﺖ في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي
االنخفاض في قيمة وعدد معامالت أجهزة الصراف اﻵلي ونقاﻁ البيع
على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي انعكاساً النخفاض احلركات
.عبر احلدود باعتبارها تداعيات للحصار
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The electronic cheque clearing (ECC) system processes
cheques above QR 250,000 on a real-time basis, whereas
cheques below the QR 250,000 are processed by the end
of the clearing day.

ويقوم نظام تسوية الشيكات اإللكتروني مبعاجلة الشيكات فوق
 في حني تتم معاجلة، ألف ريال قطري على أساﺱ الوقﺖ احلقيقي250
 وخالل. ألف ريال بحلول نهاية يوم املقاصة250 الشيكات التي تقل عن
 مليون شيك بقيمة إجمالية4.5  مت التعامل مع ما مجموعه،2017 عام
. مليار ريال299.2 بلﻐﺖ

During the year 2017, a total of 4.5 million cheques
were processed which amounted to a total value of
QR299.2 billion. While the total volume of cheques
processed during the year 2017 declined by 0.7% when
compared to the same during previous year, the value of
cheques processed decreased by 3.9%. Usage of cheques
as an instrument for conducting transactions has reduced
as high value transactions are being conducted through
electronic (paperless) medium. Even though the number
of cheques in the low denomination (below QR 250,000)
category comprised 96.8% of total cheques processed,
in value terms, it accounted for 30.9% of the total value.
Cheques with value above QR 1 million comprised 60.1%
of total cheques, although their volume was only 1.6% of
the total number of cheques processed. Cheques processed
with the high value of above QR 10 million fell from 22.2%
in 2016 to 20.9% in 2017.

وقد انخفض إجمالي عدد الشيكات التي متﺖ معاجلتها خالل
 بينما، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق%0.7  بنسبة2017 العام
 وقد انخفض استخدام الشيكات كأداة.%3.9 انخفضﺖ قيمتها بنسبة
إلجــراء املعامالت نتيجة إلجــراء املعامالت ذات القيمة العالية عبر
 وعلى الرغم من أن عدد الشيكات التي.(وسيﻂ إلكتروني )بال ورق
، من إجمالي الشيكات%96.8  ألف ريال كان ﳝثل250 تقل قيمتها عن
 ومثلﺖ. من القيمة اإلجمالية%30.9 أما من حيث القيمة فإنه ﳝثل
 من إجمالي%60.1  مليون ريال1 قيمة الشيكات التي تزيد قيمتها عن
 فقﻂ%1.6  على الرغم من أن عددها كان ﳝثل نحو،قيمة الشيكات
 وانخفضﺖ قيمة الشيكات التي تزيد قيمتها.من إجمالي عدد الشيكات
 في عام%20.9  إلى2016  في عام%22.2 عن عشرة ماليني ريال من
.2017

Wholesale Payment System
In terms of value of transactions, SWIFT handled around
85% of the total value, while NAPS (local) handled similar
share in terms of total volume of transactions. The secure
electronic network system in Qatar - QATCH – handles the
financial transactions, in Qatari Riyals, among the banks
within the State of Qatar. Transactions under QATCH
increased in both value (9.2%) and volume (9.3%) terms
over the previous year. Even though transactions processed
by SWIFT system saw only a slight increase in value of
0.6% in 2017, the volume growth of 10.1% indicated
that more SWIFT transactions with similar or less value
per transaction took place during the year. QMR deposit
and loans activities processed through the payment and
settlement systems declined both in value and volume
terms, compared to the same in previous year that could be
due to liquidity requirement by the banking sector during
the initial period of the unjust blockade that imposed on
Qatar on June 5, 2017. QCB increased QMR Deposit rates
Forty First Annual Report 2017

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
 من القيمة%85  عاجلﺖ سويفﺖ حوالي،من حيث قيمة املعامالت
 في حني تعاملﺖ شبكة الصراف اﻵلــي احمللية بحصة،اإلجمالية
 ويقوم نظام الشبكات.ﳑاثلة من حيث العدد اإلجمالي للمعامالت
اإللكترونية اﻵمنة في قطر مبعاجلة املعامالت املالية بالريال القطري
 وقد زادت املعامالت في إﻃار الشبكات.بني البنوك داخل دولة قطر
( على مدى عام%9.3) ( والعدد%9.2) اإللكترونية في كل من القيمة
 وعلى الرغم من أن املعامالت التي متﺖ معاجلتها بواسطة.2017
 في%0.6 نظام سويفﺖ لم تشهد سوى زيادة ﻃفيفة في القيمة بنسبة
 يشير إلى أن املزيد من%10.1  إال أن منو العدد بنسبة،2017 عام
 وانخفضﺖ.معامالت سويفﺖ بنفس القيمة أو أقل متﺖ خالل العام
أنشطة اإليداع والقروض بنظام سوق النقد القطري التي تتم معاجلتها
 مقارنة،من خالل أنظمة املدفوعات والتسوية من حيث القيمة والعدد
بنفس الفترة في العام السابق والتي ﳝكن أن تكون نتيجة ملتطلبات
السيولة من قبل القطاع املصرفي خالل الفترة األولية للحصار اجلائر
 وقام املصرف برفع،2017 الذي ﹹفرض على قطر في اخلامس من يونيو
معدالت فائدة اإليداع بالسوق النقدي القطري مرتني خالل السنة في
 وتشير بيانات الصفقات ذات.2017  ومرة أخرى في يونيو2017 مارﺱ
٢٠١٧ التقرير السنوي الحادي و األربعون
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twice during the year -once in March 2017 and again in
June 2017. Month-wise volume and value of high value
transactions (more than QR 250,000) via SWIFT mode
and through cheques indicates that SWIFT transactions
remained active across the months, reflective of robust
interbank market activities as compared to cheque
transactions. The volume of such SWIFT transactions on
a daily average basis was more than double (2.8 times)
that of cheque transactions, whereas in value terms,
SWIFT transactions were nearly 17-times of the cheque
transactions.

Clearing and Settlement System
The real-time gross settlement system (RTGS) in 2017
processed on an average around 1639 SWIFT transactions
and around 587 high value (above QR 250,000) cheques
transactions on a daily basis. In case of SWIFT transactions,
value of the transactions registered marginal increase by
only 1.5% in comparison with the volume of transactions
which grew by 11.1%. Unlike SWIFT transactions, both
the volume and the value of the cheques transactions fell
as compared to the previous year by 7.4% and 11.1%,
respectively. The increase in both volume and value of
electronic transactions on year-on-year basis reflected that
a preference towards transacting via electronic medium
took place over transacting through cheques during the
last year. The value of individual cheques per transaction
continued to fall as value of cheque transactions fell by a
higher quantum than its number.

Cyber Security
Cyber Security has gained undeniable importance
across different fields. It became an essential component
that must be considered due to increasing reliance on
technology and Internet in the world. This reliance is
leading to a great increase of cyber threats. Such threats
could cause an extensive negative impact on different
sectors, especially the financial sector, due to the
importance and the nature of its confidential information.
This has increased the financial institutions’ responsibility
regarding the protection of their information from the
different threats and attacks as attackers now have various
motivations and goals.

103

Forty First Annual Report 2017

نظام المدفوعات والتسوية وأمن المعلومات

ألف250 القيمة العالية في أحجام التداول الشهرية وقيمها )أكثر من
 ومن خالل الشيكات يشير إلى أن،ريال قطري( عبر وضع سويفﺖ
 ﳑا يعكس أنشطة،معامالت سويفﺖ ظلﺖ نشطة على مدار األشهر
 وكان عدد معامالت.سوق قوية بني البنوك مقارنة مبعامالت الشيكات
 مرة( من2.8)  أكثر من ضعف،سويفﺖ على أساﺱ متوسﻂ يومي
 كانﺖ معامالت سويفﺖ، بينما من حيث القيمة،معامالت الشيكات
. مرة من معامالت الشيكات17 تقارب

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
2017 قام نظام التسوية الشاملة في الوقﺖ احلقيقي في عام
 عملية587  معاملة سويفﺖ وحوالي1639 مبعاجلة ما يقرب من
ألف ريال قطري( لعمليات الشيكات على250 قيمة عالية )أكثر من
 ارتفعﺖ قيمة املعامالت، وفي حالة معامالت سويفﺖ.أساﺱ يومي
 فقﻂ مقارنة بعدد املعامالت التي منﺖ%1.5 الهامشية املسجلة بنسبة
 انخفض عدد وقيمة، وعلى عكس معامالت سويفﺖ.%11.1 بنسبة
 على،%11.1 و%7.4 معامالت الشيكات مقارنة بالعام السابق بنسبة
 وأظهرت الزيادة في عدد وقيمة املعامالت اإللكترونية على.التوالي
أساﺱ سنوي أن األفضلية للمعاملة عبر الوسيﻂ اإللكتروني متﺖ على
 واستمرت قيمة.املعامالت من خالل الشيكات خالل العام املاضي
الشيكات الفردية لكل معاملة في االنخفاض حيث انخفضﺖ قيمة
.معامالت الشيكات بنسبة أعلى من عددها

أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
.اكتسب أمن املعلومات أهمية ال ﳝكن إنكارها في مختلف املجاالت
وأصبﺢ مكوناً أساسياً يجب مراعاته بسبب االعتماد املتزايد على
 ويؤدي هذا االعتماد إلى زيادة كبيرة.التكنولوجيا واإلنترنﺖ في العالم
 وﳝكن أن تتسبب مثل هذه التهديدات.في التهديدات التي تواجهه
 السيما،في إحداث تأثير سلبي واسع النطاق على مختلف القطاعات
 وقد، وذلك بسبب أهمية معلوماته السرية وﻃبيعتها،القطاع املالي
زاد هذا من مسؤولية املؤسسات املالية فيما يتعلق بحماية معلوماتها
من مختلف التهديدات والهجمات حيث أصبﺢ للمهاجمني اﻵن دوافع
.وأهداف مختلفة
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Qatar Central Bank (QCB), as a regulatory authority of
all the financial institutions in Qatar, has given a special
attention to cyber security and considered it as one of its
top priorities. It established a Cyber Security Oversight
section that is responsible for guiding financial institutions
to build, develop, and maintain their cyber security
infrastructure. This guidance is provided through cyber
security regulations and guidelines established by QCB,
which ensures the proper application and compliance of
these regulations by financial institutions in Qatar. These
policies are a set of rules that aim to protect information
and systems from potential threats, and maintain a secure
information technology infrastructure.

 بصفته السلطة الرقابية جلميع،يولي مصرف قطر املــركــزي
 اهتماماً خاصاً ألمن املعلومات واعتبرها،املؤسسات املالية في قطر
، وقد أنشأ قسما للرقابة على أمن املعلومات.واحدة من أهم أولوياته
وخوله مسؤولية توجيه املؤسسات املالية لبناء وتطوير وصيانة البنية
 ويتم توفير هذا التوجيه من خالل اللوائﺢ.التحتية األمنية للمعلومات
،واملبادﺉ التوجيهية اخلاصة بأمن املعلومات التي يضعها املصرف
والتي تضمن التطبيق املالئم لهذه األنظمة من قبل املؤسسات املالية
 وهذه السياسات هي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى.في قطر
 واحلفاﻅ على بنية،حماية املعلومات والنظم من التهديدات احملتملة
.حتتية آمنة لتكنولوجيا املعلومات

The following are some points that show the importance
of cyber security to the financial sector:

فيما يلي بعض النقاﻁ التي توضﺢ أهمية أمن املعلومات للقطاع
:املالي

-

In 2015, US Cybercrime Survey showed that 79% of
people face some kind of cyber-attack.

%79  أظهر املسﺢ األمريكي للجرائم اإللكترونية أن،2015  في عاممن األشخاص يواجهون نوعاً ما من الهجمات املعلوماتية عبر
.اإلنترنﺖ

-

Cyber-attacks have put a major pressure on the global
economy with a total amount of $400 billion lost every
year.

، وضعﺖ الهجمات اإللكترونية ضﻐطاً كبيراً على االقتصاد العاملي.ً مليار دوالر سنويا400 حيث بلغ إجمالي خسائره

-

Cyber-attacks could affect countries at large, which
could cause a huge damage to its economy and
infrastructure.

 ﳑا قد، قد تؤثر الهجمات املعلوماتية على البلدان على نطاق واسع.يتسبب في إحلاق ضرر كبير باقتصادها وبنيتها التحتية

-

A high level of cyber security is required for the FIFA
World Cup that will be held in Qatar in 2022, as it
requires high investments in infrastructure, which
needs to be protected from serious disruption.

عال من أمن املعلومات لكأﺱ العالم الذي
 يجب توفير مستوى ﹴ حيث يتطلب استثمارات كبيرة في،2022 سيعقد في قطر في عام
. والتي حتتاﺝ إلى احلماية من التعطيل اخلطر،البﹹنية التحتية

Initiative Taken by Qatar Central Bank
As technology evolves, all financial institutions in
Qatar are keen to adapt to the latest, and most advanced
technological tools, such as, E-Banking. This increases the
risks of cyber threats, which create a challenge to both,
the policymaker (QCB), and the financial institutions. This
challenge lies in the increasing need of having a stronger
cyber security infrastructure as exposure of information via
the Internet increases.
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اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي
 حترص جميع املؤسسات املالية في قطر،مع تطور التكنولوجيا
 مثل،ًعلى التكيف مــع أحــدث وأكــثــر األدوات التكنولوجية تــطــورا
 وهذا يزيد من مخاﻃر التهديدات.اخلدمات املصرفية اإللكترونية
 ﳑا يخلق حتدياً لكل من صانع القرار )مصرف قطر،ألمن املعلومات
 ويكمن هذا التحدي في تزايد احلاجة إلى.املركزي( واملؤسسات املالية
بنية حتتية أقوى ألمن املعلومات حيث تزيد مخاﻃر تعرض املعلومات
.عبر اإلنترنﺖ
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Qatar Central Bank took an initiative by establishing
a Cyber Security Oversight section that is responsible for
supporting and guiding the cyber security teams in the
financial institutions. This section is currently working on
developing cyber security capabilities in the financial sector
in order to secure financial information. This initiative
also includes collaborating with some of the academic
institutions in Qatar to share knowledge and experience
in this field, which would be transferred to the financial
institutions subsequently.

Cyber Security Surveillance Objectives
The main objective for Qatar Central Bank is to
improve and enhance Cyber Security related matters
for all stakeholders in the financial sector by providing
standardized Cyber Security frameworks and guidelines
for them to follow and implement. All of this will help in
securing the environment through the regulation of all
operations and transmissions done on data.

a. Cyber Security Surveillance Approach
To achieve a secure environment for the stakeholders
in the financial sector, Qatar Central Bank shall enforce
the implementation of Cyber Security frameworks and
regulations, which are updated regularly to adapt to
technology changes and adaptation demand from the
financial sector.

b. E-Banking Regulations
The objective of regulating e-Banking is to protect
and prevent fraud on data, and to ensure that customers
are always protected. To achieve this, Qatar Central Bank
issued the following instructions:
• Ensure the implementation of security standards for all
e-Banking transactions and payments.

نظام المدفوعات والتسوية وأمن المعلومات

اتخذ مصرف قطر املــركــزي مــبــادرة بإنشاء قسم مراقبة أمن
املعلومات املسؤول عن دعم وتوجيه فرق أمن املعلومات في املؤسسات
 ويعمل هذا القسم حالياً على تطوير قدراته في القطاع املالي.املالية
 كما تشمل هذه املبادرة التعاون مع.من أجل تأمني املعلومات املالية
بعض املؤسسات األكادﳝية في قطر لتبادل املعارف واخلبرات في
. والتي سيتم نقلها إلى املؤسسات املالية في وقﺖ الحق،هذا املجال

أﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إن الهدف الرئيسي ملصرف قطر املركزي هو حتسني وتعزيز
املسائل املتعلقة بأمن املعلومات جلميع أصحاب املصلحة في القطاع
 من خالل توفير أﻃر ومبادﺉ توجيهية موحدة ألمن املعلومات،املالي
 ﳑا سيساعد في تأمني البيﺌة من خالل تنظيم،ليتبعوها وينفذوها
.جميع العمليات وعمليات اإلرسال التي تتم على البيانات

 ﻧﻬﺞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.ا
،من أجل حتقيق بيﺌة آمنة ألصحاب املصلحة في القطاع املالي
،سيقوم مصرف قطر املركزي بتطبيق أﻃر وأنظمة أمن املعلومات
والتي يتم حتديثها بانتظام للتكيف مع التﻐيرات التكنولوجية والطلب
.من القطاع املالي

 اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ب
إن الهدف من تنظيم اخلدمات املصرفية اإللكترونية هو حماية
 أصدر مصرف، ولتحقيق ذلك.ً وضمان حماية العمالء دائما،البيانات
:قطر املركزي تعليماته بشأن املور التالية
• ضــمــان تنفيذ املعايير األمــنــيــة جلميع املــعــامــالت املصرفية
.اإللكترونية واملدفوعات

• Ensure that customers are protected and aware of how
to protect their information.

.• ضمان حماية العمالء وتوعيتهم بكيفية حماية معلوماتهم

• Ensure the implementation of a proper incident
reporting system for customers.

.• ضمان تنفيذ نظام اإلبالﻍ عن احلوادث املناسبة للعمالء
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Payment and Settlement System and Cyber Security

نظام المدفوعات والتسوية وأمن المعلومات

• Ensure that all information and data going through
e-Banking operations are confidential, secure, and
highly available.

• التأكد من أن جميع املعلومات والبيانات التي متر عبر العمليات
.املصرفية اإللكترونية سرية وآمنة للﻐاية

• Ensure connections are secure and follow network
security standards.

.• التأكد من أن االتصاالت آمنة وتتبع معايير أمان الشبكة

• Ensure the implementation of a proper business
continuity plan.

.• ضمان تنفيذ خطة استمرارية العمل املناسبة

The compliance with Qatar Central Bank’s regulations
is the responsibility of all banks and related financial
entities as their policies must be in line with the provided
regulations.

وتقع مسؤولية االلــتــزام بتعليمات مصرف قطر املركزي على
عاتق جميع البنوك والكيانات املالية ذات الصلة حيث يجب أن تكون
.سياساتها متماشية مع التعليمات املقدمة

c. Leverage the Cyber Security Level in the
Financial Sector

 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ.ج
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ

This objective will be achieved by encouraging the
financial sector institutions to monitor and detect the
vulnerabilities, and respond to any detected gap in their
systems. Furthermore, a platform shall be provided by
Qatar Central Bank to create a communication environment
between all the financial institutions in Qatar. This platform
would be designed to share the latest incidents, and
prevent future incidents.

يتم حتقيق هــذا الهدف من خــالل تشجيع مؤسسات القطاع
املالي على رصد نقاﻁ الضعف واكتشافها واالستجابة ألي فجوة يتم
 يتم توفير منصة من قبل، عالوة على ذلك.اكتشافها في أنظمتها
مصرف قطر املركزي خللق بيﺌة اتصاالت بني جميع املؤسسات املالية
، وسيتم تصميم هذه املنصة ملشاركة آخر احلوادث.في دولة قطر
.ومنع احلوادث املستقبلية

Future Agenda
An updated version of the regulations following best
practices and security standards have been circulated
to banks and related financial entities. As technology
grows rapidly cyber threats keep growing along with it.
Qatar Central Bank is in the process of facilitating the
communication and reporting of incidents between all
financial entities by creating a network and reporting
system. This will ensure that incidents will always
be reported immediately which will, in turn, help the
stakeholders to take the appropriate action to mitigate
them.
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اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
مت تعميم نسخة محدثة من التعليمات التي تتبع أفضل املمارسات
 ومع منو.واملعايير األمنية على البنوك والكيانات املالية ذات الصلة
. تستمر تهديدات معلومات اإلنترنﺖ في النمو باستمرار،التكنولوجيا
ويعمل مصرف قطر املــركــزي على تسهيل التواصل واإلبـــالﻍ عن
احلــوادث بني جميع الكيانات املالية عن ﻃريق إنشاء شبكة ونظام
، وسيضمن ذلك أن يتم اإلبــالﻍ عن احلــوادث على الفور.لﻺبالﻍ
ﳑا سيساعد بدوره أصحاب املصلحة على اتخاذ اإلجراء املناسب
.للتخفيف من هذه احلوادث
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Financial Statement of QCB

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

ﻣﻘﺪﻣﺔ

Introduction
The financial statement of QCB reflects its role in the
economy during the year while pursuing its assigned
functions. The statement provides the key monetary
developments during the year and their impact on QCB’s
assets and liabilities, which showed an increase of 3.8%
to QR 188.4 billion at the end of 2017.

يعكس البيان املالي ملصرف قطر املركزي دوره في االقتصاد
 ويقدم البيان التطورات.خالل العام مع متابعة املهام املوكلة إليه
النقدية الرئيسية خالل العام وتأثيرها على موجودات ومطلوبات
 مليار188.4  لتبلغ نحو%3.8  والتي أظهرت زيادة بنسبة،املصرف
2017 ريال في نهاية عام

The remainder of this chapter briefly describes some
of the most important developments in the assets and
liabilities of QCB during 2017 and the extent to which these
developments have reflected in the international reserves
(by assets) of QCB or on reserve money (by liabilities). II.
Liabilities Side

ويصف اجلزء املتبقي من هذا الفصل بإيجاز بعض أهم التطورات
2017 في موجودات ومطلوبات مصرف قطر املركزي خالل عام
ومدى انعكاﺱ هذه التطورات على االحتياﻃيات الدولية ملصرف
قطر املركزي )بجانب املوجودات( أو على النقود االحتياﻃية )بجانب
جانب املطلوبات-ً ثانيا.(املطلوبات

Table (10-1)
Financial Statement of QCB

(١-١٠) جدول
البيان المالي لمصرف قطر المركزي
QR Million مليون ريال

Item

2015

2016

2017

التﻐير
Change

(2017/2016)
القيمة
%
Value

Balances with Foreign Banks

40,757

37,507

33,794

-3,713

-9.9

Foreign Securities

90,249

72,307

14,167

-58,140

-80.4

SDR Holding

1,372

1,332

1,415

83

6.2

Gold

2,758

3,987

4,528

541

13.6

Balances with Local Banks

55,976

44,567

110,461

65,894

147.9

Unclassified Assets

2,862

21,750

24,042

2,292

10.5

193,973

181,450

188,406

6,957

3.8

Currency Issued

14,985

16,184

16,540

355

2.2

Due to Government

7,947

1,312

312

-1,000

-76.2

Capital and Reserves

51,795

51,762

52,032

269

0.5

Exchange Rate Fund

9,060

9,090

11,514

2,424

26.7

Required Reserves

30,480

33,022

35,954

2,931

8.9

Deposits of Local Banks:

3,197

5,781

10,279

4,498

77.8

-

Excess Reserves

3,115

3,656

4,992

1,336

36.5

-

Others

82

2,125

5,287

3,162

148.8

Unclassified Liabilities

76,510

64,298

58,287

-6,175

-9.6

Total Liabilities and Equity

40,757

37,507

33,794

-3,713

-9.9

Total Assets
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الﺒند

اﻷرﺻدة مﻊ الﺒنﻮﻙ
اﻷﺟنﺒية
األوراق املالية األجنبية
وديعة حقوق السحب
اخلاصة
الذهب
أرصدة لدى البنوك احمللية
موجودات غير مصنفة
ﺇﺟمالي املﻮﺟﻮداﺕ
النقد املصدر
مستحقات للحكومة
راﺱ املال واالحتياﻃيات
صندوق سعر الصرف
االحتياﻃي اإللزامي
ودائع البنوك احمللية
االحتياﻃيات الفائضةأخرىمطلوبات غير مصنفة
ﺇﺟمالي املطلﻮباﺕ وحقﻮﻕ
امللﻜية
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Financial Statement of QCB

I. Assets Side

البيان المالي لمصرف قطر المركزي

ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات-ًأوﻻ

QCB assets are mostly in the form of balances with
local banks and foreign banks, and its external investments
in foreign securities. The size and composition of these
assets change depending upon the nature of the monetary
policy operation during a given year. During 2017, while
the total assets of QCB increased to QR188.4 billion
from QR181.5 billion, there were significant shifts in the
composition. Investment in foreign securities declined
by 80.4% to QR14.2 billion as QCB met all the increased
demand for foreign exchange in the economy.

تتمثل أهم موجودات املصرف في الﻐالب في أرصدة لدى البنوك
 واستثماراته اخلارجية في األوراق املالية،احمللية واملصارف األجنبية
 ويتوقف حجم وتكوين هذه املوجودات على ﻃبيعة عمليات.األجنبية
 وفي حني ارتفع إجمالي موجودات.السياسة النقدية خالل سنة معينة
 مليار ريال188.4  ليبلغ نحو2017 مصرف قطر املركزي في عام
 فقد حدثﺖ حتوالت ملحوظة في مكونات، مليار ريال181.5 من
 حيث انخفض االستثمار في األوراق املالية األجنبية،املــوجــودات
 نتيج ًة الستجابة املصرف، مليار ريال14.2  ليبلغ نحو%80.4 بنسبة
.لكافة الطلبات املتزايدة على العمالت األجنبية في االقتصاد

There was also decline in QCB’s balances with foreign
banks. The decline was to the tune of 9.9% to QR 33.8
billion at the end of 2017 from QR 37.5 billion at the end
of 2016.

كما كــان هــنــاك انخفاض فــي أرصـــدة املــصــرف لــدى البنوك
 مليار ريال في33.8  لتبلغ%9.9  وبلﻐﺖ نسبة االنخفاض.األجنبية
.2016  مليار ريال في نهاية عام37.5  من2017 نهاية عام

On the other hand, SDR deposits increased by 6.2% to
QR 1.4 billion at the end of 2017. The value of investment
in gold rose to QR 4.5 billion at the end of 2017 from QR 4.0
billion at the end of 2016.

 ارتفعﺖ ودائع حقوق السحب اخلاصة بنسبة،من ناحية أخرى
 كما ارتفعﺖ،2017  مليار ريال في نهاية عام1.4  لتصل إلى،%6.2
2017  مليار ريال في نهاية عام4.5 قيمة االستثمار في الذهب إلى
.2016  مليار ريال في نهاية عام4.0 من

By contrast, the domestic assets in the form of
balances with local banks increased substantially because
of domestic liquidity support provided by QCB. These
balances grew by 147.9% to QR110.5 billion at the end
of 2017 from QR 44.6 billion at the end of 2016, and
constituted the largest component of QCB’s assets. Other
domestic assets increased by 10.6% to QR 23.7 billion
during the corresponding period and formed the third
largest component of QCB’s assets.

 ارتفعﺖ املوجودات احمللية في شكل أرصدة،على النقيض من ذلك
لدى البنوك احمللية بشكل كبير بسبب دعم السيولة احمللي املقدم من
 لتصل%147.9  ومنﺖ هذه األرصدة بنسبة.مصرف قطر املركزي
 مليار44.6  مقارن ًة بنحو2017  مليار ريال في نهاية عام110.5 إلى
. وشكلﺖ أكبر مكون ملوجودات املصرف،2016 ريال في نهاية عام
 مليار23.7  إلى%10.6 وارتفعﺖ املوجودات احمللية األخرى بنسبة
.ريال خالل نفس الفترة املماثلة ثالث أكبر مكون ملوجودات املصرف

Despite the decline in the QCB’s external reserves
during the second half of 2017, which was reflected in the
decline in the QCB’s1 international reserves, the adequacy
indicators of these reserves were still strong and very
comfortable, where the reserve coverage ratio at the end
of 2017 was standing at 320%. The legal ratio stipulated
by the QCB Law is only 100%.

2017 ويالحﻆ أنه على الرغم ﳑا شهده النصف الثاني من عام
 والتي،من تراجع في األرصـــدة اخلارجية ملصرف قطر املــركــزي
؛ إال إن مؤشرات1انعكسﺖ في تراجع االحتياﻃيات الدولية للمصرف
 وقد بلﻐﺖ نسبة،ًكفاية تلك االحتياﻃيات ال تزال قوية ومريحة جدا
ً علما،%320  إلى النقد املصدر أكثر من2017 تﻐطيتها في نهاية عام
بأن النسبة القانونية التي ينص عليها قانون املصرف املركزي هي
. فقﻂ%100
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البيان المالي لمصرف قطر المركزي

)Table (10-2
Indicators of Reserve Adequacy of QCB

جدول )(٢-١٠
مﺆشرات كفاية االﺣتياﻃيات لدﻯ مصرف قطر المركزي
مليون ريال QR Million

الﺒياﻥ

2017

2016

2015

2014

2013

االحتياﻃيات الدولية للمصرف

53,903

115,132

135,164

156,550

153,120

QCB’s International Reserves

النقد املصدر

16,540

16,184

14,985

14,076

12,340

Currency Issued

القاعدة النقدية )م(.

62,771

54,988

48,662

54,209

44,039

)Monetary Base (M0

نﺴﺒة ﺗﻐطية اﻻحتياﻃياﺕ ﺇلﻰ:

Item

Reserves Coverage Ratio of:

النقد املصدر )(%

325.9

711.4

902.0

1,112.2

1,240.8

)Currency Issued (%

القاعدة النقدية )(%

85.9

209.4

277.8

288.8

347.7

)Monetary Base (%

ﺛﺎﻧﻴ-ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

II. Liabilities Side

تتكون مطلوبات مصرف قطر املركزي من النقد املصدر ،وأرصدة
البنوك احمللية لديه في شكل إجمالي االحتياﻃيات )االحتياﻃي
اإللــزامــي باإلضافة إلــى االحتياﻃي الفائض( وودائــع ســوق النقد
القطري.

The liabilities of QCB consist of currency issued and
domestic banks’ balances with QCB in the form of total
reserves (required reserve plus excess reserves) and QMR
deposits.

ويشكل هذان العنصران معاً ما يسمى بالنقود عالية القوة أو
النقود االحتياﻃية أو القاعدة النقدية )م.(.

These two items together constitute the so-called highpowered money, reserve money or monetary base (M0).

)Table (10-3
Components of Reserve Money

جدول )(٣-١٠
البنود المﻜونة للنقود االﺣتياﻃية
مليون ريال QR Million

الﺒند

التﻐير
الرﺻيد بنﻬاﻳة
Change
دﻳﺴمﺒر 2017
القيمة Value
%
Outstanding
as at
end-December
)(2017/2016) (2016/2015) (2017/ 2016) (2016/2015
2017

Item

) (1النقد املصدر

8.0

2.2

1199

355

16540

(I) Currency Issued

) (2إجمالي االحتياﻃيات )أ+ب(

9.2

8.4

3083

4268

40946

(II) Total Reserves
)(a + b

8.3

8.9

2543

2931

35954

a. Required Reserves

17.4

36.5

541

1336

4992

b. Excess Reserves

2501.3

148.8

2044

3162

5287

(III) Others

13.0

14.2

6326

7785

62772

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

أ( االحتياﻃي اإللزامي
ب( االحتياﻃيات الفائضة

) (3أخرى

) (4م(3+2+1) .
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During 2017, reserve money grew by 14.2% to QR 62.8
billion from QR 55.0billion at the end of 2016. However, the
month-on-month growth in reserve money fluctuated highly
as observed in the past. It increased significantly in January
by 12.9% and contracted in the succeeding four months,
except in April. It again increased sharply by 16.5% in June
before contracting hugely by 22.3% in July following the
typical seasonal pattern around this time of the year. It
grew at varying pace in the succeeding months, except the
contraction in October, before recording a growth of 8.3%
in December (Chart 10-1).
Chart (10-1)
Reserve Money Growth Rates
(month-on-month Basis)

The increase in reserve money during 2017 was mostly
accounted by increase in total reserves and QMR deposits.
Required reserves rose by QR2.9 billion to QR36 billion,
despite the reduction in required reserve ratio, as public
sector deposits increased sharply. Excess reserves
also increased significantly by 36.5%, as banks built
large excess reserves during the second quarter before
progressively reducing them in the third and the fourth
quarter. On the other hand, QMR deposits after progressive
reduction up to the third quarter increased sharply in the
fourth quarter with the restoration of normalcy after the
economic blockade, leading to an increase of 148.7% at
the end of 2017 over the end of 2016.
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البيان المالي لمصرف قطر المركزي

 لتبلغ%14.2  منﺖ النقود االحتياﻃية بنسبة،2017 خالل عام
، ومع ذلك.2016  مليار ريال في نهاية عام55  مليار ريال من62.8
 فقد ارتفعﺖ.تذبذب النمو على أساﺱ شهري كما لوحﻆ في املاضي
 وتراجعﺖ%12.9 النقود االحتياﻃية بشكل ملحوﻅ في يناير بنسبة
 وارتفعﺖ مرة أخرى بشكل. ما عدا أبريل،في األشهر األربعة التالية
%22.3  في يونيو قبل أن تنكمش بشكل كبير بنسبة%16.5 حاد بنسبة
.في يوليو متبع ًة منﻂ النموذﺝ املوسمي حول هذا الوقﺖ من السنة
 باستثناء االنكماﺵ في،وقد منﺖ بوتيرة متفاوتة في األشهر التالية
.(1-10  في شهر ديسمبر )شكل%8.3  قبل تسجيل منو،شهر أكتوبر
(١-١٠) ﺷﻜﻞ
ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﻘﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
()ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي

 محسوبة2017 كانﺖ الزيادة في النقود االحتياﻃية خالل عام
في الﻐالب من خالل الزيادة في إجمالي االحتياﻃيات وودائع سوق
 مليار ريال2.9  وارتفع االحتياﻃي اإللزامي مبقدار.النقد القطري
 على الرغم من انخفاض نسبة االحتياﻃي، مليار ريال36 ليبلغ نحو
 كما زادت. حيث ارتفعﺖ ودائع القطاع العام بشكل حاد،اإللزامي
 حيث قامﺖ،%36.5 االحتياﻃيات الفائضة بشكل ملحوﻅ بنسبة
البنوك ببناء احتياﻃيات فائضة كبيرة خــالل الربع الثاني قبل
، ومن ناحية أخرى.تخفيضها تدريجياً في الربعني الثالث والرابع
ارتفعﺖ ودائع سوق النقد القطري في الربع الرابع بشكل حاد بعد
 مع العودة للحالة الطبيعية،التخفيض التدريجي حتى الربع الثالث
 في%148.7  ﳑا أدى إلى زيادتها بنسبة،بعد احلصار االقتصادي
.2016  عما كانﺖ عليه في نهاية عام2017 نهاية عام
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وفيما يتعلق باملصادر ،فإن زيادة النقود االحتياﻃية خالل عام
 2017كانﺖ ترجع بالكامل إلــى ارتفاع صافي املــوجــودات احمللية
مبقدار  69مليار ريــال ،وهو ما عوض بالكامل وأكثر التراجع في
صافي املوجودات اخلارجية مبقدار  61.3مليار ريال .ويعود سبب
االرتفاع في صافي املوجودات احمللية بشكل كبير إلى الزيادة في
صافي املطالبات على البنوك احمللية مبقدار  65.9مليار ريال بعد
زيادة دعم السيولة من مصرف قطر املركزي )شكل .(2-10

ﺷﻜﻞ )(٢-١٠
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

التقرير السنوي الحادي و األربعون ٢٠١٧

Financial Statement of QCB

With regard to sources, the increase in reserve money
during 2017 was entirely due to increase in net domestic
assets by QR 69 billion, which more than offset the decline
in net foreign assets by QR 61.3 billion. The increase in
net domestic assets was largely due to increase in net
claims on local banks by QR65.9 billion following increased
liquidity support from QCB (Chart 10-2).

)Chart (10-2
Factors Affecting Reserve Money
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Policy developments

ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

In 2017, Qatar, in view of its adequate financial
reserves from accumulated surpluses in the past,
continued to implement the diversification strategy and
worked to strengthen the macro-economic framework by
prioritizing spending and focusing on improving efficiency,
while maintaining investment in infrastructure, in order to
achieve the objectives of Qatar National Vision 2030. Much
emphasis has been placed on increasing the participation
of the private sector in economic diversification.

 وبالنظر إلى احتياﻃاتها، واصلﺖ دولة قطر،2017 خالل عام
 تنفيذ استراتيجية،املالية الكافية من الفوائض املتراكمة في املاضي
تنويع االقتصاد والعمل على تعزيز إﻃار االقتصاد الكلي عن ﻃريق
 مع احلفاﻅ،حتديد أولويات اإلنفاق والتركيز على حتسني الكفاءة
 بهدف حتقيق أهــداف رﺅية،على االستثمارات في البﹹنية التحتية
 حيث مت التركيز بشكل كبير على زيادة مشاركة،2030 قطر الوﻃنية
.القطاع اخلاص في التنويع االقتصادي

Inflation also declined significantly in 2017, despite the
increase in world commodity prices and the decline in the
QR exchange rate in line with the general weakness of the
US dollar against the major currencies. The improvement
in the global economy and the consequent recovery in
commodity prices have supported the above measures
to strengthen the economy. Thus, Qatari economy has
resisted the negative impact of the blockade imposed
since June 2017. It quickly rebounded in the third quarter
as the state continues to adapt to the current political and
economic reality by adjusting and reorganizing economic
activity. New trade routes have been opened with trade
partners. Exports and imports have returned back to the
pre- blockade level.

 على الرغم من،2017 كما تراجع التضخم بشكل كبير خالل عام
ً وتراجع سعر صرف الريال متاشيا،الزيادة في أسعار السلع العاملية

Public sector deposits, especially foreign currency
deposits, rose significantly during the second half of
2017, while public sector credit growth eased from the
corresponding rise in 2016 due to a slowdown in credit
granted to the government. The growth of private sector
deposits also improved significantly from the previous
year due to strong growth in foreign currency deposits
of companies and institutions in the last months of 2017,
indicating a return to normal conditions following the
initial turmoil caused by the economic blockade. Credit to
the private sector continued to grow at a similar pace to
that of the previous year.

، خاصة الودائع بالعملة األجنبية،كما ارتفعﺖ ودائع القطاع العام
 في حني أن منو،2017 بشكل كبير خالل النصف الثاني من عام
ائتمان القطاع العام قد خفﺖ حدته عن االرتفاع املناظر في عام
 كما حتسن منو. بسبب التباﻃؤ في االئتمان املمنوح للحكومة2016
ودائع القطاع اخلاص بشكل ملحوﻅ عن العام السابق بسبب النمو
القوي في الودائع بالعملة األجنبية للشركات واملؤسسات في األشهر
 ﳑا يشير إلى عودة األوضاع إلى ﻃبيعتها،2017 األخيرة من عام
 واستمر.بعد االضطرابات األولية الناجمة عن احلصار االقتصادي
االئتمان للقطاع اخلاص في النمو بوتيرة ﳑاثلة ملا كان عليه في
.العام السابق
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 وقد.مع الضعف العام في الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية
أدى التحسن في االقتصاد العاملي وما يترتب عليه من انتعاﺵ في أسعار
.السلع األساسية إلى دعم التدابير املذكورة أعاله لتعزيز االقتصاد
 صمد االقتصاد القطري في مواجهة التأثير السلبي للحصار،وهكذا
 وسرعان ما انتعش في الربع الثالث حيث،2017 املفروض منذ يونيو
تواصل الدولة التكيف مع الواقع السياسي واالقتصادي احلالي من
خالل تعديل وإعادة تنظيم النشاﻁ االقتصادي حيث مت فتﺢ مسارات
ﲡارية جديدة مع الشركاء التجاريني ووصلﺖ الصادرات والواردات
.إلى مستوى ما قبل احلصار
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Under these circumstances, QCB continued with its
primary objective of maintaining exchange rate parity to
ensure monetary and financial stability despite facing
two opposing forces in 2017. While the global economic
recovery, the significant rise in oil prices and the
continuation of concessional monetary policies in advanced
economies helped, the economic blockade created some
initial distortions in the economy. This required QCB to
proactively manage liquidity to ensure a comfortable
liquidity for the banking system with interest rates directed
to the required level to facilitate an adequate flow of credit
to the productive sectors. Furthermore, while enhancing
financial stability as one of its main objectives, QCB has
taken further steps to enhance the implementation of
the Basel 3 framework and the various macro-prudential
policies.

 واصــل مصرف قطر املركزي متسكه،وفي ظل هذه الظروف
بهدفه الرئيسي املتمثل في احلفاﻅ على ربﻂ سعر الصرف لضمان
.2017  وواجه قوتني متضادتني خالل عام،االستقرار النقدي واملالي
 واالرتفاع الكبير في أسعار،فمع استمرار التعافي االقتصادي العاملي
 واستمرار السياسات النقدية التيسيرية في االقتصادات،النفﻂ
 تسبب احلصار االقتصادي في،املتقدمة واألســواق املالية العاملية
 ﳑا استلزم قيام مصرف.خلق بعض التشوهات األولية في االقتصاد
قطر املركزي بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة
مريحة للنظام املصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى املستوى املطلوب
 عالوة.لتسهيل التدفق الكافي لالئتمان إلى القطاعات اإلنتاجية
، ومع تعزيز االستقرار املالي باعتباره أحد أهم أهدافه،على ذلك
 ومختلف3 اتخذ املصرف خطوات إضافية لتعزيز تنفيذ إﻃار بازل
.السياسات االحترازية الكلية

Accordingly, QCB continued to monitor global
developments, including high interest rates in the United
States (which QR is pegged to its currency) and its need
to enhance the ability to cope with the transmission of
negative effects to the local economy. Accordingly, QCB
changed its stance on monetary policy. The following are
the main key monetary policy actions taken during the year:

،وعليه واصل مصرف قطر املركزي مراقبة التطورات العاملية
مبا في ذلــك ارتفاع معدالت الفائدة في الــواليــات املتحدة )التي
 وحاجته إلى تعزيز قدراته على مواجهة،(يرتبﻂ الريال بعملتها
 غير املصرف، وفقاً لذلك.انتقال اﻵثار السلبية إلى االقتصاد احمللي
 وفيما يلي أهم اإلجراءات،املركزي موقفه اخلاص بالسياسة النقدية
:الرئيسية للسياسة النقدية التي اتخذت خالل السنة

1. Following the Federal Reserve’s decision to raise the
federal target rate in March 2017, QCB’s lending rate
and QCB’s deposit rate on the Qatari money market
operations were increased by 25 basis points each to
5% and 1.25%, respectively.

 بعد قــرار مجلس االحتياﻃي الفيدرالي األمريكي برفع سعر-1
 رفع مصرف،2017الفائدة الفدرالي املستهدف في شهر مارﺱ
قطر املركزي كل من سعر فائدة اإلقراض واإليداع على عمليات
%1.25 و%5  نقطة أساﺱ إلى25 السوق النقدي القطري مبقدار
.على التوالي

2. In the second response to the Fed’s target rate hike in
June 2017, the QCB's deposit rate on the Qatari money
market was raised by 25 basis points to 1.5%.

 وفي االستجابة الثانية لرفع سعر الفائدة الفدرالي املستهدف في-2
 مت رفع سعر فائدة اإليداع في سوق النقدي القطري،2017 يونيو
.%1.5  نقطة أساﺱ إلى25 مبقدار

3. In the third response to the Fed’s target rate hike in
December 2017, the repo rate was raised by 25 basis
points to 2.5%.

 وفي االستجابة الثالثة لرفع سعر الفائدة الفيدرالي املستهدف-3
 مت رفع سعر إعادة الشراء )الريبو( مبقدار،2017 في ديسمبر
.%2.5  نقطة أساﺱ إلى25

4. The mandatory reserve ratio in 2017 was reduced by 25
basis points to 4.5%.

 مبقدار2017  مت تخفيض نسبة االحتياﻃي اإللزامي خالل عام-4
.%4.5  نقطة أساﺱ إلى25
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During 2017, QCB issued guidelines to all banks
operating in Qatar, regulating the implementation of the
new international standard No (9). The directive aims at
establishing a regulatory framework that enables the
bank to control the extent of banks’ compliance with
the risks of their financial assets, and also to reduce the
large differences that may arise in the application of the
interbank standard. The Bank has also made adjustments
to the reporting limit for customers’ accounts (other than
directors and shareholders) so that only customers and
their credit groups whose facilities account for 10% or
more of the Bank’s capital and reserves are notified.

 أصدر مصرف قطر املركزي تعليمات إرشادية2017 وخالل عام
جلميع البنوك العاملة في قطر تنظم تطبيقها للمعيار الدولي اجلديد
 وهدفﺖ التعليمات إلى وضع إﻃار رقابي ﹹﳝ ﳴكن املصرف من.(9) رقم
 وحتوﻃها ملخاﻃر املوجودات،فرض رقابته على مدى التزام البنوك
 وأيضاً للحد من االختالفات الكبيرة التي ﳝكن أن،املالية لديها
 وكذلك فرض منوذﺝ موحد.تشملها نتائﺞ تطبيق املعيار بني البنوك
 كما أجرى.لرفع التقارير ملصرف قطر املركزي عن نتائﺞ التطبيق
املصرف تعديالت على احلد املقرر لﻺبالﻍ عن حسابات العمالء
)بخالف أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني( بحيث يكون اإلبالﻍ
%10 فقﻂ للعمالء ومجموعاتهم االئتمانية التي تعادل تسهيالتهم
.فأكثر من رأسمال البنك واحتياﻃاته

QCB also approved all banks operating in the State
of Qatar wishing to engage in liquidity provider activity
and market maker to carry out this activity through its
brokerage companies licensed by the Qatar Financial
Markets Authority.

كما وا ﹷفـــ ﹷق املصرف املــركــزي جلميع البنوك العاملة في دولة
،قطر التي ترغب في ﳑارسة نشاﻁ مزود السيولة وصانع السوق
مبمارسة هذا النشاﻁ من خالل شركات الوساﻃة املالية التابعة لها
.واملرخصة من هيﺌة قطر لﻸسواق املالية

QCB also instructed all national banks and national
insurance companies operating in the country to obtain
its non-objection to direct borrowing from the local or
international market for QR100 million or equivalent in
foreign currency if the purpose is to support the capital
base, debt instruments eligible for inclusion in the first
tranche of the capital base in accordance with the
applicable instructions for calculating the capital adequacy
ratio.

كما أصدر مصرف قطر املركزي تعليماته جلميع البنوك الوﻃنية
وشركات التأمني الوﻃنية العاملة بالدولة بضرورة احلصول على عدم
ﳑانعته على االقتراض املباشر من السوق احمللي أو الدولي مبا
 مليون ريال أوما يعادله بالعمالت األجنبية إذا ما كان100 قيمته
 مثل القروض املساندة أو أدوات،الﻐرض منه دعم قاعدة رأﺱ املال
ًالدين املؤهلة لﻺدراﺝ بالشريحة األولى من قاعدة رأﺱ املال وفقا
.للتعليمات التطبيقية حلساب نسبة كفاية رأﺱ املال

QCB issued circulars to all financial institutions for the
immediate implementation of all United Nations sanctions
as soon as they are announced by the Security Council and
how to deal with the names of persons and entities listed
on those lists in order to strengthen national efforts to
combat terrorism and finance and to promote compliance
with relevant international requirements and standards.

وأصدر مصرف قطر املركزي تعاميم إلى كافة املؤسسات املالية
للتطبيق الفوري لكافة العقوبات التي تصدر من األﱈ املتحدة مبجرد
إعالنها من مجلس األمــن وكيفية التعامل مع أسماء األشخاص
والكيانات التي يتم إدراجها على تلك القوائم بﻐرض تعزيز اجلهود
الوﻃنية ملكافحة اإلرهاب ومتويله وتعزيز االلتزام باملتطلبات واملعايير
.الدولية ذات الصلة
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Main Economic Indicators

أﻫم المﺆشـرات االقتصادية
مليون ريال قطري QR Million

الﺒياﻥ

*2017

2016

2015

2014

عدد السكان )تقديرات منتصف العام(

2,579,840

2,617,634

2,437,790

2,216,180

اإلنتاﺝ واﻷسعار
إجمالي الناجت احمللي

Particular
)Population (estimated mid -year
Production & Prices
GDP

610,084

554,925

599,295

750,658

معدل النمو )(%

9.9

-7.4

-20.2

3.8

)Growth Rate (%

معدل النمو احلقيقي )(%

1.6

2.2

3.6

4.0

)Real GDP Growth Rate (%

32.7

30.3

38.6

52.5

Mining and Quarrying Activities Share
)(%

معدل النمو )(%

18.7

-27.3

-41.3

-2.2

)Growth Rate (%

معدل النمو احلقيقي )(%

-1.1

-1.0

-0.5

-0.6

)Real Growth Rate (%

حصة قطاع األنشطة غير النفطية )(%

67.3

69.7

61.4

47.5

Non Mining and Quarrying Activities
)Share (%

معدل النمو )(%

6.1

5.1

3.2

11.3

)Growth Rate (%

معدل النمو احلقيقي )(%
نصيب الفرد من الناجت احمللى اإلجمالى
)ألف ريال(
معدل التضخم )(%

4.2

5.6

8.2

9.8

)Real Growth Rate (%

236.5

212.0

245.8

338.7

0.5

2.7

1.8

3.4

حصة قطاع التعدين واستﻐالل احملاجر
)(%

املالية العامة

)GDP Per Capita (QR Thousand
)CPI- Inflation (%
Public Finance

إجمالي االيرادات العامة

160,512

170,856

183,484

327,217

Total Revenues

إجمالي النفقات العامة

195,907

221,684

189,089

225,148

Total Expenditures

العجز أو الفائض

-35,395

-50,828

-5,605

102,069

Deficit or Surplus

-5.8

-9.2

-0.9

13.6

العجز أو الفائض/الناجت احمللى )(%
ميزاﻥ املدفﻮﻋاﺕ

)Deficit or Surplus / GDP(%
Balance of Payments

السلع

133,707

92,364

177,625

347,828

Trade Balance

الصادرات )فوب(

245,694

208,604

281,351

461,197

)Exports (FOB

الواردات )فوب(

-111,987

-116,240

-103,726

-113,369

)Imports (FOB

رصيد احلساب اجلاري
رصيد احلساب اجلاري/الناجت احمللى
)(%
احلساب الرأسمالي واملالي

23,389

-30,101

50,053

179,852

)Current Account (CA

3.8

-5.4

8.4

24.0

-92,648

13,840

-71,610

-179,004

الوضع الكلي للميزان

-65,071

-20,510

-20,031

4,708

* تقديرات أولية.
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)CA/GDP (%
Capital & Financial Account
Overall Balance
* Preliminary Estimates.
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Main Financial Indicators

أﻫم المﺆشـرات المالية
مليون ريال قطري QR Million

الﺒياﻥ

2017

2016

2015

2014

اﳉﻬاﺯ املصرفي
عرض النقد )م(1

Particular
The Banking System
)Money Supply (M1

123,088

128,349

126,925

124,256

-4.1

1.1

2.1

17.3

603,332

497,548

521,383

504,025

21.3

-4.6

3.4

10.6

صافي املوجودات األجنبية

-74,438

-59,356

47,185

124,655

)Foreign Assets (Net

صافي املوجودات احمللية

677,770

556,904

474,198

379,370

)Domestic Assets (Net

عرض النقد )م(3

697,812

556,915

582,608

597,910

)Money Supply (M3

25.3

-4.6

-2.6

3.7

معدل النمو )(%
عرض النقد )م(2
معدل النمو )(%

معدل النمو )(%
مصرف قطر املركزي

)Growth Rate (%
)Money Supply (M2
)Growth Rate (%

)Growth Rate (%
Qatar Central Bank

النقود االحتياﻃية )م(.

62,771

54,988

48,662

54,209

)Reserve Money (M0

صافي املوجودات األجنبية

52,998

114,261

134,251

155,537

)Foreign Assets (Net

املوجودات األجنبية

54,315

115,523

135,565

156,895

Foreign Assets

املطلوبات األجنبية

1,317

1,262

1,314

1,358

سعر فاﺋدة الﺴﻮﻕ النقدي القطري )(%

Foreign Liabilities
)QCB Rate (%

إيداع

1.50

1.00

0.75

0.75

Deposits

إقراض

5.00

4.75

4.50

4.50

Loan

سعر الريبو )(%

2.50

2.25

4.50

4.50

)Repo Rate (%

نسبة االحتياﻃي اإللزامي

4.50

4.75

4.75

4.75

Required Reserve Ratio

الﺒنﻮﻙ التﺠارﻳة

Commercial Banks

إجمالي الودائع

685,909

543,656

563,629

552,955

Total Deposits

الودائع اخلاصة

370,512

357,736

354,523

324,819

Private Deposits

إجمالي االئتمان احمللي

820,556

743,941

660,750

586,531

Total Domestic Credit

االئتمان اخلاص

478,995

450,065

422,467

352,967

Private Sector Credit

صافي املوجودات األجنبية

-127,436

-173,617

-87,066

-30,883

)Foreign Assets (Net

املوجودات األجنبية

234,442

273,202

222,932

196,512

Foreign Assets

املطلوبات األجنبية

361,878

446,819

309,998

227,394

Foreign Liabilities

حسابات رأﺱ املال

146,716

135,141

124,318

118,081

Capital Accounts
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بورصة قطر
عدد األسهم املتداولة ) باأللف (

Qatar Stock Exchange
)Traded Volume (thousand

2,465,479

1,976,573

2,302,410

4,440,039

قيمة األسهم املتداولة

66,246

68,989

93,720

199,293

Traded Value

القيمة السوقية لﻸسهم املدرجة فى السوق

472,025

563,466

553,176

676,792

)Market Capitalization (M CAP

القيمة السوقية  /الناجت احمللي )(%

77

102

92.3

90.2

عدد الشركات املقيدة

45

44

43

43

املؤشر

8,523

10,437

10,429

12,286

معدل التﻐير )(%

-18.3

0.1

-15.1

18.4
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Qatar Economic Outlook

آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي

Economic growth outlook turned positive for 2018 as
a number of favourable developments emerged from both
global and domestic economic environment. From the
global economy, net exports demand gathered momentum
following an upswing in global trade and favourable
financial market conditions. Rise in global trade and pickup in global commodity prices contributed favourably to
the performance of hydrocarbon sector in 2017. In the nonhydrocarbon sector, construction, manufacturing, retail,
and wholesale trade emerged as the new drivers of growth.

، إلى إيجابية2018 حتولﺖ توقعات االقتصاد القطري في عام
حيث برز عدد من التطورات اإليجابية من كل من البيﺌة االقتصادية
 اكتسب الطلب الصافي، فمن حيث االقتصاد العاملي.العاملية واحمللية
للصادرات زخماً بعد االرتفاع في التجارة العاملية وظروف األسواق
 وقد ساهم ارتفاع التجارة العاملية وانتعاﺵ أسعار.املالية املواتية
السلع العاملية بشكل إيجابي في أداء القطاع الهيدروكربوني في
 برزت عمليات البناء، وفي القطاع غير الهيدروكربوني.2017 عام
والتصنيع وﲡـــارة التجزئة وﲡـــارة اجلملة باعتبارها احملركات
.اجلديدة للنمو

Despite unjust economic blockade in June 2017, the
economy maintained its momentum and registered an
average growth of 1.8% in the second half of 2017. The
economic diversification strategy, followed in the recent
years, aided in dealing with dislocation of supply-chain in
the post-blockade period.

؛2017 وعلى الرغم من احلصار االقتصادي اجلائر في يونيو

In 2017, GDP at current prices increased by9.9%,
reflecting turnaround in global crude oil prices. The
production cut agreement between OPEC and non-OPEC
members helped in reducing demand-supply imbalances.
At constant prices, real GDP growth somewhat moderated
to 1.6% in 2017 from 2.2% in 2016.

 ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية،2017 وفي عام
. ﳑا يعكس حتــوالً في أسعار النفﻂ اخلــام العاملية،%9.9 بنسبة
وساعد اتفاق خفض اإلنتاﺝ بني أوبك وأعضاء من خارﺝ أوبك في
 تباﻃأ منو، وباألسعار الثابتة.احلد من اختالالت العرض والطلب
 من2017  في عام%1.6 الناجت احمللي اإلجمالي إلى حد ما إلى
.2016  في عام%2.2

However, compared to the other GCC countries, in an
environment of oil production cut, Qatar still registered
the second strongest growth performance in the region.
Further, this also highlighted the role of non-hydrocarbon
sector in the overall growth dynamics.

، وباملقارنة مع دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى،ومع ذلك
 ال تزال قطر تسجل ثاني أقوى أداء،في بيﺌة من خفض إنتاﺝ النفﻂ
 سلﻂ هذا الضوء أيضاً على دور، عالوة على ذلك.منو في املنطقة
.القطاع غير الهيدروكربوني في ديناميات النمو الشاملة

During 2017, construction along with new drivers of
growth such as wholesale & retail trade, manufacturing
and agriculture sector boosted the performance of nonhydrocarbon sector .Construction sector maintained its
momentum as expenditure on large infrastructure projects
continued.
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%1.8 حافﻆ االقتصاد على زخم منوه وسجل معدل متوسﻂ بنسبة
 وقد ساعدت استراتيجية التنويع.2017 في النصف الثاني من عام
 في التعامل مع اختالل، املتبعة في السنوات األخيرة،االقتصادي
.سلسلة اإلمداد في فترة ما بعد احلصار

 عزز البناء جنباً إلى جنب مع محركات النمو،2017 وخالل عام
اجلديدة مثل ﲡارة اجلملة والتجزئة والقطاع الصناعي والزراعي
 وحافﻆ قطاع التشييد على زخمه،أداء القطاع غير الهيدروكربوني
.مع استمرار اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة
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The operationalisation of Hamad port, one of the
completed infrastructure project, played an important role
in facilitating foreign trade and in dealing with the unjust
economic blockade.

 وهــو أحــد مشاريع البنية التحتية،ولعب تشﻐيل ميناء حمد
 دوراً مهماً في تسهيل التجارة اخلارجية وفي التعامل مع،املكتملة
.احلصار االقتصادي اجلائر

Growth outlook for 2018 has improved, driven by
increasingly broad-based global economic recovery. With
higher oil prices, the positive terms-of-trade will strengthen
the domestic fiscal and current account balance. On the
other hand, the diversification strategy will continue to
support growth in non-hydrocarbon sectors.

 مدفوعة بانتعاﺵ اقتصادي،2018 وحتسنﺖ توقعات النمو لعام
 فإن، ومع ارتفاع أسعار النفﻂ.عاملي واسع النطاق بشكل متزايد
شــروﻁ التبادل التجاري اإليجابية ستعزز الــتــوازن املالي احمللي
 ستستمر استراتيجية التنويع، ومن ناحية أخرى.واحلساب اجلاري
.في دعم النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية

At present, risk emanating from domestic
macroeconomic environment is evenly balanced. However,
risk to growth outlook emerges from the slower pace
of economic recovery in the US and slight expected
moderation in growth of trading partners such as Japan
and China in 2018.

 فإن املخاﻃر الناشﺌة عن البيﺌة االقتصادية،وفي الوقﺖ احلاضر
 فإن املخاﻃر على توقعات، ومع ذلك.الكلية احمللية متوازنة بالتساوي
النمو تظهر من وتيرة االنتعاﺵ االقتصادي املتباﻃﺊ في الواليات
 ومن املتوقع حدوث اعتدال ﻃفيف في منو الشركاء التجاريني،املتحدة
.2018 مثل اليابان والصني في عام

In this backdrop, improved fiscal and current
account balance will also add stability to the domestic
macroeconomic environment.

 سيؤدي حتسن الــتــوازن املالي واحلساب،على ضــوء ما سبق
.اجلاري إلى إضافة االستقرار إلى بيﺌة االقتصاد الكلي احمللية

On balance, real GDP is projected to grow in the range
of 2-3% in 2018. Hydrocarbon sector will gain momentum
in line with an improvement in global crude oil prices.
Conscious policy efforts toward diversification of domestic
economy will lead non-hydrocarbon sector to play a vital
role in realising higher growth potential.

وعلى العموم فإن من املتوقع أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي
 وسيكتسب القطاع.2018  فــي عــام%3- 2 احلقيقي فــي حــدود
 وستقود.الهيدروكربوني زخماً مع التحسن في أسعار النفﻂ العاملية
جهود السياسة الواعية ﲡاه تنويع االقتصاد احمللي القطاع غير
.الهيدروكربوني للعب دور حيوي في حتقيق إمكانات منو أعلى
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مصرف قطر املركزي

قطاع اســــــتقرار النظام املــــــالي واإلحصـــــاء
Financial System Stability & Statistics Sector

www.qcb.gov.qa

